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Den 19. oktober, 2021. 

 

Møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 10.00 til 12.30.   

Lokale 4 på Rådhuset i Allerslev 

 

Deltagere: Kurt Erik Larsen (KEL); Per Frandsen (PF); Per Nørgaard (PN); Leif Blom (LB); Kirsten 

Kornval (KK) 

Afbud fra: Bjarne Bang Christensen; Jeanette Dæhnfeldt 

Øvrige deltagere: Mette Molin deltager i pkt. 12 kl. 11.45 – 12.15  

 

 

1. Valg af referent 

Per Nørgård. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 14.09.2021. 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Ældrerådets budget 2021. 

Ældrerådet har behov for at modtage en budgetstatus fra Sekretariatet forud for hvert æl-

drerådsmøde. 

Husk at indberette udlæg i god tid inden årsskiftet. 

 

5. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk 

Ingen kommentarer. 

 

6. Uddrag af dagsorden fra USSÆ’s møde den 6. oktober 2021.  

Orienteringer: 

• Ventelister til plejeboliger og ældreboliger oktober 2021: 22 / 14. 

• Nye plejeboliger ved Ammershøjparken: 12 boliger klar 1/12 og 12 andre klar 1/2. Offi-

ciel indvielse derefter. 

• Rekrutteringsstrategi: god strategi med bl.a. intro til nye medarbejdere. 

• Hjælpemiddeldepot: Forslag til ny fælles ordning med 6 andre kommuner. 

• Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (lukket sag): Vi kan forvente en invitation til 

høringssvar. 

Orienteringerne taget til efterretning. 

 

7. Høringer fra USSÆ 

Aktuelt ingen høringer. Afventer referat fra USSÆ`s møde 6.10.2021. 
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Vi har afgivet rettidige høringssvar til alle indbudte høringer. 

 

8. Ældrerådsvalg 2021.  

Opdateret handleplan for valgudvalget, herunder 

• Pressemeddelelse og program for vælgermøde 1/11 tilrettet og godkendt. Kirsten ek-

spederer. 

• Tilretning og godkendelse af annoncetekst til ’Stem til Ældrerådet’. 

• Vi har bidraget til debatindlæg i Roskilde Dagblad om ændring af valgform til ældre-

rådsvalget 2021. 

Antal stemmeberettigede: 8300. 

 

 

9. Budgetforlig 2022 

Tilfredshed med vores aftryk på budgettet. 

 

10. Udkast til Ældrerådets mødekalender 2022 

Mødedatoer godkendt. 

 

11. Orienteringer 

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Spørgeskemaundersøgelser om Værdighedspolitikken 

• Spørgeskemaundersøgelse om Ældrerådsvalg 2022 

 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

• Ikke flere møder i år (PF) 

III. Orientering/aftaler/ planer i øvrigt: 

• KK deltager i ansættelsesudvalg for ny borgerrådgiver. 

 

12. Orientering ved CVO centerchef Mette Molin: 

• Det nære sundhedstilbud: Serie af workshops med fokus på sygepleje, genoptræning, 

midlertidige pladser. Slutrapport med anbefalinger til politisk udvalg, skal omsættes til 

handleplaner. 

• Selvstyrende teams – det nye sort, bl.a. vigtigt i forhold til i) det stigende antal ældre 

og ii) sikring af gennemgående plejepersonale til den enkelte borger – var desværre 

ikke med i ovenstående arbejde. 

• Pulje fra Socialstyrelsen (kr. 170 mio.) om selvstyrende teams: Lejre vil sende en an-

søgning (frist 1/11). 

• Kommunal pulje (kr. 400 000) til værdig ældrepleje: Kompetenceudvikling af alle med-

arbejdere. 

• Pulje om ’hjemmelighed’ (Sundhedsstyrelsen): Lejre har søgt midler til initiativer på de 

3 plejecentre. 

• Mette tilbyder en gennemgang til Ældrerådet i begyndelsen af 2022 af den gennemgå-

ende metode / værktøjskasse. 

• Rekrutteringsstrategi: Dynamisk dokument. Overvejer ungarbejdere. 
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• Budgetaftale 2022: Ekstra midler til ældreområdet. 

• Nyt hjælpemiddeldepot: Sammen med 6 andre kommuner (Greve, Solrød, Dragør, 

Faxe, Ringsted, Halsnæs). 

Materiale eftersendes til Ældrerådet. 

 

13. Eventuelt 

• KK deltog i konference på Christiansborg den 11/10 om ’Demens i Danmark – er vi 

klar? 

• KK deltager i Ældreråd Formandsmøde den 14/10 i Køge. 

• KK tilmelder Kirsten, Kurt og Leif som tilforordnede ved valg af Kommunalbestyrelsen / 

Regionsrådet. 

• Kirsten, Mette og Alice deltager i konference 4/11 om ’Kvalitet i værdig ældrepleje’ i 

Odense (Sundhedsstyrelsen) 

 

14. Punkter til næste møde den 9. november, 2021. Ingen forslag. 

 

Referent: Per Nørgaard 


