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Den 27. juni 2022. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 14. juni 2022 kl. 10.00 til 13.00.   

 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Kurt Erik Larsen (KEL); Per Frandsen (PF); Per Nør-
gaard (PN); Leif V. Nielsen (LN) Leif Blom ( LB ) og Kirsten Kornval (KK). 

Øvrige deltagere:  

Centerchef Mette Molin deltager i pkt. 11 kl. 11 – 11.45. 

   
Dagsorden/referat/beslutning: 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

BBC gjorde opmærksom på, at henvisningen til Bøgebakken under dagsordenens pkt. 12.III, 
første bullet, skulle være Hvalsø Ældrecenter. 
Beslutning: Med denne bemærkning blev dagsordenen godkendt. 
 

2.  Godkendt referat fra Ældrerådets møde den 17.5.2022. 
Der var hverken yderligere bemærkninger eller opfølgning til referatet. 
Beslutning: Referatet blev godkendt. 
 

3. Ældrerådets budget 2022. 
KK gennemgik budget 2022 med status for forbrug pr. juni og disponibel rest for anden 
halvdel af 2022. 
Beslutning: Der er budget til, at Ældrerådets medlemmer kan deltage i 2. halvårs seminarer 
og konferencer m.m. 
  

4. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk.  
PN havde gjort opmærksom på en nyligt indsat tilgængelighedserklæring på Lejre.dk. På 
baggrund heraf drøftede Ældrerådet, om den gav problemer i forhold til Ældrerådets del af 
hjemmesiden, hvilket ikke umiddelbart var tilfældet. Men eftersom tilgængelighedserklæ-
ringen flere gange nævner, at den er blevet til efter høring af både Ældrerådet og Handi-
caprådet, foreslog LN at evaluere erklæringen sammen med Handicaprådet. 
Beslutning: Ældrerådet besluttede at foreslå Handicaprådet, at vi sammen evaluerer til-
gængelighedserklæringen ved første lejlighed. 
 

5. USSÆ – uddrag af dagsorden til USSÆ`s møde den 13.6.2022.  
Ældrerådet gennemgik og drøftede følgende punkter: 
2) Orientering - juni 2022: Der er 16 borgere på venteliste til plejeboliger og 13 til ældrebo-
liger. 
6) Status for udvikling af daghjemstilbud samt godkendelse af kvalitetsstandarder. 
7) Kvalitetsstandarder 2022 for Servicelovens §§ 79a, 83 og 83a - med høringssvar. 
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8) Tilsynsrapport for de sociale tilbud for borgere med psykiske handicap botilbuddet 
Solvang - med høringssvar. 
9) Tilsynsrapport sociale tilbud for borgere med udviklingshandicap botilbuddet Brams-
næsvig - med høringssvar. 
11) Kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks - med høringssvar. 
12) Kvalitetsstandard 2022 for genoptræning og vedligeholdende træning - med hørings-
svar. 
Beslutning: Pkt. 2, 6-9 samt 11-12 toges til efterretning. 
 

6. Høringer juni 2022. 
Ældrerådet forventer snarest at modtage en høring om status for udvikling af daghjemstil-
bud samt godkendelse af kvalitetsstandarder i henhold til Servicelovens §§ 74 og 84. 
Beslutning: LN og KK skriver høringssvar, når høringen modtages. 
 

7. Drøftelse af besvarelse af debatoplæg om fremtidens ældrepleje – ”Mere tid til Omsorg”. 
Debatoplæg fra Social– og Ældreministeriet med spørgsmål vedlagt.  
Beslutning: Efter en kort drøftelse var der enighed om, at Ældrerådet ikke svarer på 
spørgsmål om dette, da det mest naturligt hører hjemme i regi af Danske Ældreråd. 
 

8. Nyt fra Ældrerådets 5 indsatsområder:  
Digitaliserings- og velfærdsteknologi (LB - PN) 
PN kommenterede på tidligere rundsendt information om digitaliseringspilotprojekter i tre 
kommuner om 'udvikling af intelligente støtteværktøjer til optimering af individuelle rehabi-
literingsforløb', hvor den overordnede erfaring var, at de kommunale medarbejdere ikke er 
klædt på til at udnytte og vedligeholde den slags digitale hjælpeværktøjer. Der er også på  
dette område brug for efteruddannelse. 
Beslutning: Taget til efterretning. 
Det nære sundhedsvæsen, herunder sundhedsklynger (PF – KK)  
Boligstrategi (ældreboliger – plejeboliger) (PN – KEL) 
Værdighedspolitik/ældrepolitik, bl.a. med afsæt i kvalitetsstandarder (BBC - LN) 
Trafik og tilgængelighed (KEL – LN) 
KEL oplyste at trafikskilte, som var ødelagte og/eller blot ulæsbare, ikke blev repareret eller 
genopsat, hvilket gav anledning til en del usikkerhed, ikke mindst hos ældre borgere. BBC 
tilføjede, at han som bekendt var faldet på en gangsti som følge af en trærod, der havde 
fået asfalten til at hæve sig og danne en stor bule. Han havde fotograferet stedet og tippet 
kommunen via appen, men intet var sket.  
Beslutning: Disse fysiske tilgængelighedsproblemer er noget, vi som Ældreråd kan nævne, 
når lejlighed byder sig, for embedsmænd og politikere. 
 

9. Drøftelse og planlægning af møder med samarbejdspartnere september/oktober. Besøg 
på Plejecentrene og Aktivitetscentrene i 2022.  
Beslutning: Det blev besluttet at gå efter første halvdel af september for mødet med vore 
samarbejdspartnere og søge at arrangere en rundtur til plejecentrene i løbet af oktober. KK 
undersøger mulighed for tid og sted. 
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10. Fortsat drøftelse og forberedelse med evt. ideer/forslag til budget 2023.  
KK oplyste, at overvejelserne om et orienteringsmøde om Lejre Kommunes budget 2023 i 
juni med Henrik Frølund Søtorp og SSÆ endnu ikke var endeligt aftalt, men at det nok ville 
være mest hensigtsmæssigt at afholde det i september efter et eventuelt møde med vore 
samarbejdspartnere, så vi kunne samle forslag op derfra. 
Beslutning: KK vil foreslå Henrik Søtorp m.fl., at budgetmødet lægges efter Ældrerådets or-
dinære møde den 13. september. 
 

11. Centerchef Mette Molin: Nyheder/informationer fra CVO m.m. 
Mette Molin oplyste, at der er ansat en ny leder af Visitation og Hjælpemidler fra 1. juli. 
Stillingen som leder af Sundhed og Udvikling er slået op med henblik på besættelse 1. okto-
ber. 
Der pågår pt. et tilsyn i ældreplejen ved BDO. 
På USSÆ’s møde i går var daghjem oppe at vende. Udvalget vil gerne have plejehjemsbe-
boere skrevet ind, men det vil svare til dobbelt kompensation, da daghjem i udgangspunk-
tet er til hjemmeboende borgere, hvorfor det er en politisk diskussion. 
Der er særligt ansatte på daghjemmene, men de kan i fornødent omfang give en hånd med 
på plejehjemmene. 
I forbindelse med visitation til nødkald har Handicaprådet klaget over lang sagsbehand-
lingstid, som derfor ifølge USSÆ skal ned på 2 uger. 
Mht. det nye plejecenter i Hvalsø skal det op og vende på budgetseminaret i denne måned. 
Spørgsmålet om friplejehjem nævnes som en eventualitet, men der skal først træffes man-
ge politiske beslutninger. 
Mette Molin oplyste videre, at der er gang i klippekortordningen til op til 40 hjemmeboende 
borgere, men der skal først besættes stillinger, før ordningen kan rulles helt ud. LN tilføjede, 
at der er stærkt behov for ordningen, idet raske pårørende har behov for aflastning. 
Mette Molin tilføjede, at de udkørende medarbejdere nu får en iPad hver for at gøre arbej-
det med registrering nemmere og hurtigere. Der er foreløbig bestilt 80 stykker. 
Med henvisning til projektet ”Værdighed i praksis” spurgte BBC, om Lejre Kommunes vær-
dighedspolitik er pligtlæsning for medarbejderne. Grunden til spørgsmålet var bl.a. indlæg 
fra pårørende på dialogmødet mellem Beboer- & Pårørenderådene og USSÆ den 9. juni på 
Bøgebakken.  
Mette Molin kunne dog ikke ligefrem bekræfte, at det er pligtlæsning for medarbejderne, 
men kendskab til værdighedspolitikken forudsættes af de medarbejdere, der har direkte 
kontakt med de ældre plejekrævende borgere. 
 

12. Orienteringer 
 

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

 Referat fra Repræsentantskabsmøde 9.5.2022 
Eftersom at alle deltog, intet at berette.  

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

 Orientering fra Regionsældrerådets temadag den 3.6.2022 (PF, LB, KEL, KK) 
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LB orienterede om et privat plejehjem (friplejehjem) i Guldborgsund kommu-
ne, kaldet GuldBoSund Plejecenter, som var blevet omtalt nærmere på te-
madagen. 

III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

 Referater fra møder i Beboer- & Pårørenderåd på plejecentrene v/BBC, 
PN, LB). Hvalsø Ældrecenter 23.5.2022 dog ved KK 
KK havde deltaget i mødet på Hvalsø Ældrecenter som suppleant for BBC. 
Det havde været en god oplevelse og positivt at hilse på den nytiltrådte ple-
jehjemsleder Annette Krøner Hansen. 

 Referat af møde i Valggruppe 7 den 24.5.2022 i Roskilde (LN, KK) 
LN oplyste, at mødet bl.a. havde drejet sig om gensidig orientering og erfa-
ringsudveksling. 

 Tilbagemelding fra deltagelse i borgermøde om ny Ældrelov i Ringsted 
30.5.2022 (PN) 
Ældrerådet havde allerede fået en skriftlig orientering af PN. 

 Orientering fra dialogmøde mellem USSÆ og Beboer- & Pårørenderådene 
den 9.6.2022 (BBC, PN, LB) 
Det havde været et udmærket dialogmøde med spændende indlæg fra poli-
tikere, embedsmænd og pårørende. Ældrerådets tre repræsentanter havde 
haft indlæg, bl.a. om produktionskøkkenet på Ammershøjparken Plejecenter, 
om cafemiljøer og om Lejre Kommunes værdighedspolitik. 

 Orientering om møde med Sygehusdirektør Mette Touborg, Holbæk Syge-
hus, og Ældrerådsformænd i Sygehusets optageområde i august 2022 (KK) 
KK og formanden for Holbæk Ældreråd har skrevet til Mette Touborg om at 
genoptage møderne om samarbejde mellem kommunerne og hospitalet i 
Holbæk. Der er aftalt møde 9. august 2022 med formænd for Ældre-
/Seniorråd i sygehusets optageområde og sygehusdirektør Mette Touborg. 

 
13. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 
 

14. Punkter til næste møde den 9.8.2022 
Der var intet til dette punkt. 

 

Referent: BBC 


