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20. juni 2018. 

 
Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune 

tirsdag den 19. juni 2018 kl. 10.00 til 12.30 
på Hvalsø Rådhus, lokale 3. 

 
 
Deltagere:  Bjarne Bang Christensen (BBC), Birgit Skov Olsen (BSO), Bjarne Hørlykke
  (BH), Kurt Erik Larsen (KEL), Per Frandsen (PF), Leif Blom (LB), samt
  Kirsten Kornval (KK). 
 
Afbud:  Ingen   
 
Øvrige deltagere: Direktør Henrik Nielsen og Centerchef Lene Miller, Lejre Kommune; 
  formand  for udvalget for Social, Sundhed og Ældre (USSÆ) Mikael Ralf 
  Larsen; Leif V. Nielsen, USSÆ; samt Flemming Damgaard Larsen, USSÆ, 
  deltog under pkt. 1 fra kl. 10.00. 
 
Dagsorden: 

 
1. Orientering om budget 2019-2022 ved direktør Henrik Nielsen, Lejre Kommune. Derefter  

gennemgang og drøftelse af vigtige punkter, herunder på Ældre- og Sundhedsområdet.   
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
 

3. Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 15.5.2018. 
 

4. Status for Ældrerådets budget 2018 ved BSO. 
 

5. Dagsorden/referat fra  USSÆ´s møde den 6. juni 2018. 
Indstilling: Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter:  
 
2. USSÆ - Orientering – juni. 
3. USSÆ - Revision af Servicelovens § 113a og b om hjælpemidler og 
forbrugsgoder - med høringssvar. 
4. USSÆ - Årsrapport om de forebyggende hjemmebesøg og andre 
sundhedsfremmende aktiviteter - med høringssvar. 
5. USSÆ - Ændring af procedure for de forebyggende hjemmebesøg.  
6. USSÆ – Kvalitetsstandard: Servicelovens § 79a - forebyggende 
hjemmebesøg 2018 - med høringssvar.  
7. Alle fagudvalg - Politiske målsætninger og effekt. 
8. USSÆ - Arv Grønnehave - Regnskab 2017.   
10. USSÆ - Godkendelse af ny kvalitetsstandard for akutfunktionen i Lejre 
Kommune.  
11. USSÆ - Optimering af eksisterende fysiske rammer på plejecentrene - 
midlertidigt ophold.  
12. USSÆ - Fremtidig plejeboligkapacitet - indledende drøftelser. 
14. USSÆ - Valg af tilbudsgiver: Administrator af kommunale ældreboliger (lukket sag). 
15. USSÆ - Hegn ved Bøgebakken (lukket sag). 
17. USSÆ - Frivillighed - Årsrapport 2017 - med høringssvar. 
18. USSÆ - Uanmeldte tilsyn på plejecentrene - Årsrapport 2017 - med 
høringssvar.  
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19. USSÆ - Årsstatistik 2017 - Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 
over Lejre Kommune - med høringssvar.  

 
6. Høringer fra USSÆ med svarfrist 21.6.2018: 

o Årsrapport for de sundhedsfaglige grunduddannelser 2017 (KK). 
o Budget 2019-2022. 

 
6.1. Nye høringer fra USSÆ med svarfrist den 1.8.2018: 

o Ændring af procedure for de forebyggende hjemmebesøg. 
o Godkendelse af ny kvalitetsstandard for akutfunktionen i Lejre Kommune. 

 
7. Status på Ældrerådets hjemmeside ved webmaster LB: Drøftelse af den videre plan for 

Ældrerådets hjemmeside. 
   

8. Orientering: 
 

8.1 Nyt fra Danske Ældreråd: 
Invitation til dialogmøder med Ældreminister Thyra Frank den 21.6 og 27.8.2018.  
Oplæg om ældreministerens ældrepolitiske holdning: ”Værdighed i ældreplejen – en 

hjertesag”. 

 
8.2 Nyt fra Regionsældrerådet: 

Evaluering af Ældrerådets deltagelse i temadagen i Sorø den 30.5.2018: ”Den nye 
Sundhedsaftale og om regionens sundhedsplatform”.  
 

8.3 Nyt fra Interessentgruppen om byggeri ved Ammershøjparken - ved BSO og LB. 

 
8.4 Orientering i øvrigt. 

 
8.5 Aftaler ved KK: 

• Indkaldelse af formand for Udvalget for Teknik og Miljø Ivan Mott til dialogmøde 
med Ældrerådet den 16.10.2018 om bl.a. høringer fra Udvalget . 

 
9. Eventuelt. 

 
10. Punkter til næste møde.     

 
-------------------------      
 
Ad dagsordenens pkt. 1: 
 
KK bød velkommen til alle fremmødte og henviste til baggrunden for dette særlige dagsordenspunkt, 
der var aftalt med deltagerne i dialogmødet den 15. maj 2018, det vil sige Ældrerådet, USSÆ og 
Centerchef Lene Miller. 
 
En særlig velkomst blev Direktør Henrik Nielsen til del, idet især Ældrerådets medlemmer så frem til 
Henrik Nielsens introduktion og gennemgang af budgetprocessen som nyt eller delvis nyt stof for alle. 
 
Henrik Nielsen oplyste, at han som direktør i Lejre Kommune bl.a. havde ansvaret for Koncernøkonomi. 
 
Han oplyste, at det første budgetseminar allerede var afholdt. Herefter gennemgik han budgetprocessen, 
startende med at omtale det økonomiske årshjul og budgetlægningsprocessen fra marts til oktober, hvor 
der først udarbejdedes et budget for det kommende år, derefter for de næste 3 år. 
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I juni indgås der en økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen, hvilket 
Kommunalbestyrelsen orienteres om den 28. juni, herunder hvad den kommer til at betyde for Lejre 
Kommune. 
 
Bl.a. på den baggrund gennemføres de endelige politiske forhandlinger ved 3. budgetseminar i 
september. 
 
Henrik Nielsen gennemgik herefter hele den indviklede proces med budgetlægningen på baggrund af 
overslag over det forventede regnskab for indeværende år, udarbejdet i marts. Han gjorde sluttelig 
opmærksom på, at det endelige, politisk vedtagne budget ikke nødvendigvis ville stemme overens med 
det, som embedsmændene havde udarbejdet, hvilket (vistnok) ikke kom bag på nogen af de 
tilstedeværende. 
 
KK takkede Henrik Nielsen for den informative og vel tilrettelagte gennemgang, som uden tvivl vil 
være nyttig for Ældrerådets videre arbejde med at kommentere på budgetlægningen, dels inden den 21. 
juni, og dels når der kom tal på i september, hvor alle interesserede kan indgive deres bemærkninger. 
 
Henrik Nielsen lovede at fremsende de anvendte dias til Ældrerådets medlemmer. 
 
KK takkede endvidere de tilstedeværende medlemmer af USSÆ samt Lene Miller for deltagelsen, idet 
hun så frem til et fortsat godt samarbejde med alle. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. 
 
BBC oplyste, at han havde indlæg under pkt. 9 og 10. Med disse bemærkninger blev dagsordenen 
godkendt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3. 
 
Referatet af mødet den 15.5.2018 blev godkendt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4. 
 
BSO oplyste, at Ældrerådet pr. dato har brugt næsten 60% af budgettet. Der er nogle poster såsom løn til 
fagpersonale, vi gerne vil drøfte nærmere med administrationen. BSO og KK vil aftale et møde med 
administrationen for at få det nærmere belyst. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5. 
 
Ad pkt. 2: Ældrerådet tog punkterne ”A. Status vedr. ventelister til plejeboliger” og ”B. Økonomi på 
pleje og Frit Valg området” til efterretning. Pkt. ”F. Orientering om ældreminister Thyra Fanks talepapir 
til samråd om klippekortsordningerne” gav Ældrerådet anledning til særligt at bide mærke i ministerens 
bemærkning om, at Ældrerådene ikke skal foretage undersøgelser af, hvor udbredt misbruget af 
klippekortsordningen for ældre på plejehjem er. Det skal KL og kommunerne selv følge op på. Men 
ministeren opfordrer Ældrerådene ”til straks at gå til kommunalbestyrelsen, hvis de finder, at 
kommunen ikke tager hånd om de ældre, eller hvis de opdager, at der er initiativer på ældreområdet, der 
ikke kører, som de skal. Det gælder selvfølgelig også klippekortsordningen.” Denne opfordring fra 
ministeren vil Ældrerådet selvfølgelig ikke sidde overhørig. 
 
Ad pkt. 3, 4, 6, 17, 18 og 19: Disse emner har Ældrerådet afgivet høringssvar på, som er vedlagt USSÆ-
referatet. 
 
Ad pkt. 5 og 10: Ældrerådet har modtaget disse to emner i høring, jf. pkt. 6.1 nedenfor. 
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Ad pkt. 7, 8, 11, 14 og 15: Ældrerådet tog disse emner til efterretning. 
 
Ad pkt. 12: Som angivet i referatet indstiller administrationen, at USSÆ overvejer at involvere 
Ældrerådet. Det vil vi gerne støtte op om.☺ 
 
Ad dagsordenens pkt. 6. 
 
”Årsrapport for de sundhedsfaglige grunduddannelser 2017”: KK havde udarbejdet et høringssvar, som 
Ældrerådet tiltrådte. 
 
”Budget 2019-2022”: På baggrund af et udkast fra KK vedtog Ældrerådet en skitse til et høringssvar, 
som BBC fik til opgave at færdiggøre og sende til administrationen uden yderligere høring af 
Ældrerådet. 
 
Ad pkt. 6.1. 
 
Disse to høringer med svarfrist 1.8.2018 blev fordelt således: 

”Ændring af procedure for de forebyggende hjemmebesøg”: LB. 
”Godkendelse af ny kvalitetsstandard for akutfunktionen i Lejre Kommune”: KK. 

 
Ad dagsordenens pkt. 7. 
 
Da der stadig er problemer med at få styr på hjemmesiden, aftaltes det at etablere en arbejdsgruppe, som 
skal finde løsninger på problemerne. Arbejdsgruppen indleder sit arbejde i forlængelse af besøget på 
Grønnehave den 17. juli. Arbejdsgruppen består af: LB; KK; KEL og PF. 
 
Det aftaltes ligeledes, at LB skulle kontakte IT-kyndige/hjemmeside designere for at få en fornemmelse 
af, hvad de kan tilbyde, og hvor meget, det vil koste. 
 
Ad dagsordenens pkt. 8. 
 
Ad pkt. 8.1. Det aftaltes, at KK, LB og BBC deltager i dialogmødet med ældreminister Thyra Frank den 
27. august i København. KK tilmelder deltagerne. 
 
Ad pkt. 8.2. Der var generelt tilfredshed med mødet i Sorø, som gav en god indføring i de overvejelser, 
der for tiden gøres om udformning og indhold af den nye sundhedsaftale samt om regionens 
sundhedsplatform. 
 
Ad pkt. 8.3. Der var intet nyt fra interessentgruppen og ingen dato for næste møde. 
 
Ad pkt. 8.4. Der var intet til dette punkt. 
 
Ad pkt. 8.5. KK oplyste, at formanden for Udvalget for Teknik og Miljø Ivan Mott havde sagt ja tak til 
dialogmøde med Ældrerådet den 16. oktober, bl.a. om høringer af Ældrerådet i det omfang, det måtte 
være relevant, eksempelvis om tilgængelighed. 
 
Ad dagsordenens pkt. 9. 
 
BBC oplyste, at han havde talt med Palle Bruselius, redaktør på Lejre Lokalavis, om, at Ældrerådet med 
mellemrum kunne skrive en ”klumme” om sit arbejde m.m. til avisen, f.eks. en gang om måneden 
ell.lign. Ældrerådet tilsluttede sig ideen, og der var enighed om at ”lægge hovederne i blød” for at finde 
gode emner af almen interesse. 
 
Ad dagsordenens pkt. 10. 
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Ældrerådet havde modtaget en høring om et udbud med pålagt fortrolighed. Der var delte meninger om, 
hvorvidt Ældrerådet skulle give et høringssvar, idet udbuddets materie faldt uden for Ældrerådets 
kompetence. På den anden side var der flere medlemmer, der pegede på muligheden for, at vi som 
Ældreråd kunne se på udbudsprocessen, som nogle af os har indsigt i. Da der er tale om et genudbud, 
kan det enten være, fordi der ikke er modtaget et tilstrækkeligt antal tilbud, fordi ingen af tilbuddene 
lever op til kravsspecifikationerne, eller at selve processen har været i strid med reglerne. 
 
Der var enighed om at tage drøftelsen op igen på næste møde i Ældrerådet. 
 
Referent: BBC 


