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     Den 17. maj 2020. 

Referat af telefonmøde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 12. maj 2020 kl. 11 til 12.30.  

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Jeanette Dæhnfeldt (JD); Kurt Erik Larsen (KEL); Leif 

Blom (LB); Per Frandsen (PF); Per Nørgaard (PN) og Kirsten Kornval (KK). 

Gæster: Centerchef Lene Miller deltager i Pkt. 7 kl. 12 – 12.30.    

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 14.4.2020. 

3. Gennemgang af budget 2020 v/KEL.  

4. Status på Ældrerådets hjemmeside v/LB:  

• Aftale informationer/nyt, der skal lægges på Ældrerådets hjemmeside. 

5.  Uddrag af referat fra USSÆ’s møde den 6. maj 2020.  

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

 2) Orientering – maj 2020. 

 3) Serviceaftaler (kostkasser) på plejecentrene. 

 4) Fremtidig madservice.  

 5) Kvalitetsstandard Servicelovens § 79a - Forebyggende 

      hjemmebesøg 2020.  

 6) Kommunalt tilsyn på plejecentrene 2019 – uanmeldte tilsyn. 

 7) Tilsynsrapport vedrørende de sociale tilbud for borgere med 

      udviklingshæmning – Botilbuddet Bramsnæsvig. 

 8) Tilsynsrapport vedrørende de sociale tilbud for borgere med 

      psykiske handicap – Botilbuddet Solvang. 

 9) Ældretilsyn på Hvalsø Ældrecenter 2019 med høringssvar.  

 10) Evaluering - Kunstcaféer på plejecentrene. 

6. Høringer fra USSÆ efter mødet den 6.5.2020: 

• Høring vedrørende forebyggende hjemmebesøg SEL § 79a. 

• Høring vedrørende kommunalt tilsyn på Plejecentrene 2019 – uanmeldte tilsyn. 

• Høring tilsynsrapport vedrørende de sociale tilbud for borgere med udviklings-

hæmning på Botilbuddet Bramsnæsvig. 

• Høring tilsynsrapport vedrørende de sociale tilbud for borgere med psykiske handi-

cap på Botilbuddet Solvang. 
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7. Status og drøftelse af Corona situationen i Lejre Kommune, herunder åbning for udendørs 

besøg på plejecentre. Orientering om krise- og sundhedsberedskabet i Lejre Kommune 

v/centerchef Lene Miller. 

8. Planlægge ny dato for Ældrerådets arbejdsmøde 2020 og evt. forslag/justering af dagsor-

denspunkter, der tidligere er godkendt. 

9. Drøfte dagsordenspunkt fra udvalget for Teknik & Miljø om konceptet Plustur og Lejre 

Kommunes evt. anbefaling om at tilslutte sig konceptet.  

10.  Orientering: 

a. Nyt fra Danske Ældreråd: 

Spørgeskemaundersøgelse om åbning af besøg på plejecentre og Danske Ældreråds 

deltagelse i møde 17.4.2020 med Sundhedsstyrelsen om plan for dette.  

b. Nyt fra Regionsældrerådet/PIU: 

Orientering v/PF. 

c. Orientering/aftaler i øvrigt:  

i. Aflysning af første møde i interessentgruppen for plejeboligbyggeri 

7.5.2020. 

ii. Aflysning Sundhedsdag den 8. september 2020. 

iii. Aftale møde med centerchef for Teknik & Miljø  Peter Due Østerbye og for-

mand for udvalget for Teknik & Miljø Ivan Mott. 

iv. Nyt fra formænd/næstformænd  i Valgkreds 7. 

v. Udsættelse af dialogmøde med USSÆ til efteråret. 

11. Eventuelt. 

12. Punkter til næste møde den 9. juni 2020. 

------------------  

Grundet Corona-situationen blev mødet afholdt som et telefonmøde med deltagelse af alle 7 

medlemmer af Ældrerådet samt Centerchef Lene Miller, Center for Velfærd og Omsorg (CVO): 

-----------------  

Ad dagsordenens pkt. 1: 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

Referat af mødet den 14.4.2020 blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

Udviklingen er allerede nu så anderledes end forventet, at et ændret budget må lægges, når der er 

en afklaring omkring Corona-situationen. 

KK oplyste, at diæter og kørselsgodtgørelser er undervejs fra Administrationen. 
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Ad dagsordenens pkt. 4: 

Ældrerådets nyeste artikel om ”Digitaliseringstoget” ventes bragt i Lokalavisen i næse uge. Det 

aftaltes derfor, at den først lægges ud på hjemmesiden derefter. 

De nye krav til offentlige hjemmesider vil også ramme Ældrerådet i Lejre Kommunes hjemmeside, 

da vi er 1 af 10 Ældreråd, der har egen hjemmeside. De øvrige 88 Ældreråd rundt om i landet har 

alle hjemmesider i tilknytning til de kommunale hjemmesider. 

Der var enighed om, at kravene vil overstige de kompetencer, vi kan mønstre i Ældrerådet, hvorfor 

det aftaltes, at LB kontakter kommunens IT afdeling (Simon) med henblik på at få en aftale om det 

ene eller andet scenario (at vi får hjælp til at indrette Ældrerådets hjemmeside efter reglerne, eller 

at vi får hjælp til at lægge den ind under kommunens hjemmeside). 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

Ad 2) A. Der er 20 borgere på venteliste til plejehjemsplads og 13 på venteliste til ældrebolig. 

Ad 3) Ældrerådet konstaterede, at det er vigtigt, at plejecentrene lever op til reglerne i Servicelo-

ven, hvorefter ”kostkasser” har været afløst af ”serviceaftaler” siden 2018. 

Ad 4) Medlemmer af Ældrerådet har ved flere lejligheder fået henvendelser fra borgere om mang-

lende tilfredshed med kvaliteten af maden fra Det danske Madhus. Det er dog enkelte henvendel-

ser, hvorfor der var enighed om, at det kunne være en god ide i samklang med Ringsted og Sorø 

kommuner at forlænge aftalen med madhuset i første omgang i et år, indtil en tilfredsstillende 

løsning er fundet.  

Punkterne 5, 6, 7 og 8) behandles under dagsordenens pkt. 6. 

Ældrerådet tog punkterne 9 og 10) til efterretning. 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

KK gav udtryk for tvivl om, hvorvidt høringerne om botilbuddene på Bramsnæsvig og Solvang faldt 

ved siden af Ældrerådets regi. Hun ville tage kontakt med Handicaprådet. 

I øvrigt aftaltes det, at PF udfærdiger et forslag til høringssvar om forebyggende hjemmebesøg, 

mens JD, LB og BBC udfærdiger høringssvar om de uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene 

2019. De tre observatører i Beboer- og Pårørenderådene ser på hver deres område og koordinerer 

deres udkast til svar. Alle udkast til svar sendes til KK senest den 22. maj. 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

Lene Miller orienterede Ældrerådet om plejeboligbyggeriet på Ammershøjparken, om madservice 

scenarier, samt om budgetoverholdelse. 

Endvidere oplyste hun i forbindelse med Corona-situationen, at både beboere og ansatte på alle 

tre plejecentre i kommunen er smittefri. 
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Endelig nævnte hun, at hun ser frem til et interview med en ældre beboer på et plejecenter om 

åbning for udendørs besøg, som bringes i Lokalavisen i denne uge. 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

Det aftaltes, at KK sender forslag om 3 alternative datoer i august ud til Ældrerådets medlemmer 

med henblik på afholdelse af det aflyste arbejdsmøde. 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

Der er endnu ikke truffet en beslutning angående ”Plustur” i Lejre Kommune. 

KEL oplyste, at der evt. kan være et problem omkring brug af ”mimrekortet”. 

PN supplerede med, at ”Plustur” er et supplement til flextur. 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

a) KK oplyste, at repræsentantskabsmødet, som skulle være afholdt i april på Nyborg Strand, 

vil blive flyttet til Vingstedcentret til afholdelse en gang i efteråret.  

b) PF oplyste, at aktiviteterne i Regionsældrerådet og PIU ligger stille. Han tilføjede, at han 

skal til møde dags eftermiddag i en arbejdsgruppe i Region Sjælland om frivillige. Ældrerå-

det vil blive nærmere orienteret efterfølgende. 

c) Orientering/aftaler i øvrigt: 

i. KK oplyste, at der er aftalt  2 datoer mere til møder i Interessentgruppen. Mødet 

den 7.5.20 blev aflyst  

ii. Taget til efterretning. 

iii. Det aftaltes at invitere Centerchef for Center for Teknik & Miljø Peter Due Østerbye 

og formand for Udvalget for Teknik & Miljø Ivan Mott til vort møde i august med 

henblik på at drøfte gensidige forventninger til det fremtidige samarbejde. 

iv. Samarbejdet i Valgkreds 7, hvori deltager formænd og næstformænd, ligger for ti-

den stille. Det er Ældrerådet i Lejre Kommune, der skal afholde næste møde, som 

aftales, når der er mere klarhed omkring mulighederne for at mødes i forsamlinger. 

v. Taget til efterretning. 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

KEL havde hørt, at ”frivillig fredag” foreslås sammenlagt med uddeling af præmier til sportsfolk, 

hvilket han fandt uheldigt, da rigtig mange frivillige er ældre borgere, hvis indsats helt vil drukne i 

uddelingen af præmier til sportsfolket, som mestendels består af unge og yngre mennesker. 

Ad dagsordenens pkt. 12: 

På næste møde skal vi drøfte hjemmesiden nærmere. Endvidere ser vi frem til, at vi (forhåbentlig) 

kan holde et fysisk møde, hvori Lene Miller deltager. 

Referent: BBC 


