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Den 13. november 2022. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 8. november 2022 kl. 10.00 til 13.00   

 

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

Øvrige deltagere:  

Leder af Visitation & Hjælpemidler Stephan Christensen og Centerchef Mette Molin 
deltager fra kl. 11.30 – 12.30 (dagsordenspunkt 9). 

 

Dagsorden/referat/beslutning: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
PN ville gerne have en opfølgende drøftelse af mødet med ældreorganisationerne m.fl. på 
Østergaard den 3. november. 
KK oplyste, at BBC gerne ville frisættes fra sekretær- og referentrollen efter at have refere-
ret næsten samtlige Ældrerådets møder, herunder dialogmøder, i snart 5 år. 
Ældrerådet besluttede, at den opfølgende drøftelse tages på næste møde, og at PN overta-
ger sekretær- og referentrollen fra BBC fra den 1. januar 2023. 
Herefter blev dagsordenen vedtaget. 
 

2.  Godkendt referat fra Ældrerådets møde den 11.10.2022. 
Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet. 
Herefter blev referatet endeligt godkendt. 
 

3. Ældrerådets budget 2022. Status pr. 1.11.2022. 
KK oplyste, at Ældrerådet har fået lov at overføre ikke anvendt rest til 2023. 
  

4. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk. Drøftelse af strategi, plan og brug af medier til ny-
hedsbreve fra Ældrerådet og Ældrerådets henvisninger til bl.a. hjemmesiden i Lejre Lokal-
avis.  
PN har udfærdiget forslag til nyhedsbreve. Han efterlyste en strategi for, hvad vi vil med ny-
hedsbreve. Desuden mente han, at pressen er interesseret. Der ligger et ”short cut link” på 
hjemmesiden til Ældrerådets hjemmeside for at gøre det nemmere at finde os. KK tilføjede, 
at hovedformålet med at bruge medierne er at gøre Ældrerådet synligt.  
KK vil tale med Claes Amundsen fra Administrationen om det videre forløb.  
 

5. USSÆ – uddrag af dagsorden til USSÆ’s møde den 7.11.2022.  
Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 
2) Orientering – november 2022 
3) Velfærdsteknologi - erfaringer med VR -teknologier 
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4) Årsberetning om magtanvendelse 2021 voksen- og ældreområde med høringssvar 
5) Driftsorienteret tilsyn Bofællesskaberne - med høringssvar 
6) Uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene og Grønnehave 2022 m. høringssvar  
9) Status på rekrutteringsstrategi 
10) Ansøgning om tilskud, jf. Servicelovens § 18 til frivilligt socialt arbejde - 1. ansøg-
ningsrunde 2023 
11) Opfølgning på ”Danmarkskortet” 2021 
12) Status på indsatser i ”Ronkedoren” 2022 
13) Forventet regnskab 2022 – 3. 
Ad 2) KK oplyste, at der er 10 på venteliste til ældrebolig og 27 til plejebolig. Under dette 
punkt var det blevet nævnt, at der foreligger et referat fra et møde i Holbæk i et politisk fo-
rum om sundhedsklynger. 
Ad 9) LN oplyste, at statistisk set ligger Lejre Kommune på niveau med sine naboer i forhold 
til personaleomsætning. 
Ad 10) LN oplyste, at pengene erfaringsmæssigt bruges inden 1. januar. 
Ad 11) KK forventer, at Ældrerådet får denne problematik i høring. 
Ad 12) Ifølge KK forventes denne facilitet at fortsætte i 2023. 
Øvrige punkter toges til efterretning. 
 

6. Høringer november 2022.  
Ældrerådet har pt kun en problematik i høring. Den drejer sig om den fælleskommunale SKI-
aftale om Diabetesprodukter. Høringsfristen er den 14.11.2022. Ifølge LN har der været tale 
om en god proces. 

Det er aftalt, at LN laver høringssvar. 
Når høring om ”Danmarkskortet” kommer, aftaltes det, at LN besvarer den. 
 

7. Årshjul status 2022, og forslag til nyt layout fra PN. 
KK havde udfærdiget et nyt opdateret Årshjul til alles orientering. PN havde lavet forslag til 
et nyt layout, men der var ikke tid til en grundig drøftelse heraf. 
Alle tog det opdaterede Årshjul til efterretning, og det nye layout tages op til drøftelse ved 
en senere lejlighed. 
 

8. Nyt fra Ældrerådets 5 indsatsområder  
Digitaliserings- og velfærdsteknologi (LB - PN) 
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) 
Der havde været en drøftelse på mødet den 3. november med de øvrige ældreorganisatio-
ner om placering af og/eller mangel på trykknapper ved dørene, som kan nås fra en køre-
stol, på Ammershøjparken Plejecenter. 
Det blev besluttet, at Ældrerådets repræsentant i Beboer- og Pårørenderådet på Am-
mershøjparken Plejecenter diskret skal undersøge problemets omfang og eventuelt, hvis 
der er et problem, tage det op i Beboer- og Pårørenderådet. 

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6NjA5NDY4NzIsImUiOiJjaGFhQGxlanJlLmRrIiwicmkiOiJjb250YWN0LWJkOTVlNzAyZTg4MmRjMTE5OTMyMDAxNzA4NTlmZDkxLWEyNWIyY2QwMTMyYzQ1MjNhNDg2ZGU3YmU3NmQwZmJiIiwicnEiOiJwMS1iMjIyNjItNmUzYzI3N2U1Yzg3NDFmM2E3YTczZmVhOGVlNDgyMmYiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMCIsInVuIjoiIiwidSI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnNraS5kay91ZGJ1ZC9zZS11ZGJ1ZC8_aWQ9NTA5NzAwMjMmX2NsZGVlPUpCd0pSY3MyajhPQ0dUWFFtMVh1UUpHeU1OQWhJcmxlQzZGMkwwN0lQczczOE40bzE0RnBpa2dWQ1lTeXYxaUQmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1iZDk1ZTcwMmU4ODJkYzExOTkzMjAwMTcwODU5ZmQ5MS1hMjViMmNkMDEzMmM0NTIzYTQ4NmRlN2JlNzZkMGZiYiZlc2lkPWI2M2EyZjZiLTA2MzgtZWQxMS05ZGIxLTAwMGQzYWFhZWJiZiJ9/XQZum902MyF1Nw1TnwLf1g
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9. Velkommen til og præsentation af leder af Visitation og Hjælpemidler Stephan Christen-
sen og informationer fra og dialog med centerchef Mette Molin. 
KK bød Stephan Christensen velkommen, som, efter en præsentationsrunde, fortalte om sig 
selv og sine erfaringer inden for området og nogle af de opgaver, herunder udfordringer, 
som han allerede er i gang med at løse. Han er uddannet ergoterapeut og kommer fra en 
lignende stilling i Københavns Kommune. 
En af de aktuelle udfordringer er manglen på medarbejdere på hans område, men han for-
venter mere normale tilstande fra januar 2023. 
Mette Molin tilføjede, at der generelt ikke er så stor en udskiftning på medarbejdersiden i 
Visitation og Hjælpemidler. 
Med hensyn til Køge sagen mente Mette Molin, at plejecenterlederne har været gode til at 
holde Beboer- og Pårørenderådene orienteret, dels om sagen, dels om hvad man gør på eg-
ne centre for at fremme trivslen blandt medarbejderne, f.eks. gennem APV-målinger. 
Mette Molin oplyste videre, at Lykke Dressel er sygemeldt, hvorfor Ældrerådet skal referere 
til hende. 
Hun sluttede af med at nævne, at man er i fuld gang med at opgradere kommunens bered-
skabsplaner for el, vand, varme osv. 
 

10. Orienteringer 
I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

 Referat fra Danske Ældreråds bestyrelsesmøde den 6.10.2022. 
Referatet toges til efterretning. 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

 Orientering v / PF 
PF oplyste, at der er møde i Regionsældrerådet den 10.november. 

III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt:  

 Referat af dialogmøde med USSÆ den 28.9.2022. 
Der var enighed om, at det var et godt og fyldestgørende referat. 

 Aftale kørsel til konference i Odense Kongres Center 16.11.2022. 
KK oplyste, at hun har aftalt med leder af Bøgebakken Plejecenter Charlotte 
Thygesen, at Ældrerådet kan låne Bøgebakkens ”bus”. 
Det aftaltes, at vi mødes på P-pladsen syd for Hvalsø Station, dvs. mod sko-
len. Tidspunktet aftales nærmere. 

 Aftale Ældrerådets årsafslutning 2022. 
Ældrerådet inviterer som tidligere år vores nærmeste samarbejdspartnere 
fra administrationen og USSÆ til juleafslutning efter det ordinære møde den 
13. december. 
 

11. Eventuelt 
 

12. Punkter til næste møde den 13.12.2022 

 

Referent: BBC 

 


