
Ældrerådsmøde 10. oktober 2022 kl. 9 – 15.45. 

 

Referat 

Fraværende: Bob Richard Nielsen 

Deltagere: Kathrine, Ida, Inge – Lise, Conny, Jane, Birgit, Jan, Erik, Ebbe, Lars, Bjarne, 
Bent og Peter  

1. Møde med inviterede gæster fra Udvalget for Ældre og Omsorg. 

1.a. Næstformand Kathrine Brønnes. 

Status for genetablering klippekort. Afventer godkendelse i Ældre og Omsorgsudvalget 
Pengene er afsat, men afventer godkendelse.  

Status budgetopfølgning pr.31/7. 2022. Der er et lille merforbrug i forhold til budget, dels 
på grund af Covid 19, men generelt en stort set overholdelse af budget inden for udvalgets 
område. Der kom dog en bemærkning om at total for kommunen er der en større 
overskridelse, som forventes dækket af kassebeholdningen.  

Status på udmøntning af budgetaftalen for perioden 2022-2025. 

Revidering af værdigheds politik hvornår? Forventes ultimo oktober 2022.  

Skabelon for udvalgs strategier hvornår forventes den færdigbehandlet. 
Ligger på byrådets kommende dagsorden.  

Ældrerådet ønsker debat/dialog om plejehjem i kommunen, kunne man påtænke at 
nybygge de nedrivningsklare plejehjem i Guldborgsund Kommune, et valg som Lolland har 
taget set med vores øjne som en sund fremtids prioritering.  

Ældrerådet ønsker debat om boligpolitik for ældre generelt, hvem starter og hvor. 
Kathrine foreslår at debat startes op i starten af det nye år.  

Henvendelse fra Toreby Plejehjem blev drøftet. Ida tager kontakt til plejehjemmet.  

1.b. Ida Byrge Sørensen Sundhedschef. 

Orientering om organisationsændringer pr. 1. september 2022 indenfor Socialområdet og 
Ældre og Omsorgsudvalget. 
Visitation er generelt flyttet til Idas område. Der tages fokus på 4 områder. 
Udskrivningsfunktion (KUV) skal tættere på samarbejde med sygehuset. Den almindelige 
visitation skal tættere på og samarbejde med plejepersonale. Arbejdsgange omkring 
hjælpemidler lettes f. eks.de lette hjælpemidler skal kunne ekspederes hurtigere. De 
midlertidige pladser (MDO) her skal fokus på boligsituationen.  

Hjælpemiddeldepotet forventes på sigt at flytte til andre lokaler.  

 



Ældrerådet ønsker oplysning om fremtid for en fortsat etablering af mere teamwork i hele 
ældreplejen. 
På grundlag af gode resultater sker der en vurdering af hvor det fremover også kan give 
god mening og stadig kan holdes indenfor de vedtagne budgetter.  

Status for arbejdsgruppens arbejde om åbne aktiviteter.  
Der har været møder og drøftelser, som danner grundlæg for oplæg til udvalgets møde i 
november. Der beskrives en ramme og hvilken målgruppe der er omfattet.  

Henvisning - visitationsregler for åbne aktiviteter samt klippekort? 
Der er ingen visitationsregler, men der er sker henvisning fra plejepersonale eller 
seniorvejleder, når der er tale om deltagelse i åbne aktiviteter og eller anvendelse af 
ydelser under klippekort.  

2. Godkendelse af dagsorden 10. oktober 2022. 
Godkendt med tilføjelse 

3. Godkendelse af referat 5. september 2022. 
Godkendt med tilføjelse. Conny tager punktet vedrørende boliger op overfor kommunen i 
det nye år. Bent er tovholder for kontakt vedrørende seniorfestival.  

4. Orientering samt beslutninger om ikke afsluttede sager.  

a. Novembermødet: Torben Rønnow Maar Larsen og Ida Byrge Sørensen vil 
orientere om budget 2023. 
Idet Torben har fået nye opgaver, udsættes til januarmødet 2023.   

b. Jane og Bent Regionsældrerådets møde i september - Bent 
forretningsudvalgsmøde 3. oktober.  
Bent orienterede om mødet den 12. september hvor emnerne bl.a. var nærhospitaler 
og præhospitalt centers aktiviteter. Efter mødet blev de nye ambulancer præsenteret.  
Der er få tilmeldinger til Danske Ældreråds møde i Odense den 16. november, hvor 
emnet er den nye ældrelov. 

Der er temamøde den 10. november for regionens ældreråd i Sorø.  
KL har meldt ud at bl.a. rengøring hos ældre ikke fremover skal være en kommunal 
opgave og fremover skal udføres i privat regi. Holbæks borgmester kontaktes med 
henblik på et oplæg til mødet, herunder hendes syn på de kommunale besparelser.  

I 2023 er temadage planlagt til den 21. marts og den 22. september. 

c. Lars og Bent budgetlægning for ældreområdet temadag. 
Der blev oplyst om hvordan man kunne dykke mere ned i de kommunale budgetter. 
Det blev oplyst, hvordan budgetprocedure i kommunerne var, herunder anvendelse af 
demografimodeller. Ældrerådet skal være i god tid med eventuelle ønsker.   

d. Åbne aktiviteter - hvordan går det? 
Drøftelserne er gået på at fremsætte ensartede rammer for fremtiden, herunder 
samarbejde med bl.a. frivillige grupper.  

 



e. Mødet om cafédriften er udsat til 13. oktober deltagere er Conny, Jane og Bent. 
Udsættes til næste møde. 

f.  Status på møder i hjemmeplejen Jane, Conny og Inge Lise 
Der har været godt og positivt møde i Sakskøbing. Det er deltagernes opfattelse, at 
det fungerer rigtig godt.  

g. Brev vedrørende afstemning i eget hjem. 
Ændring af procedure for brevafstemning i eget hjem. Sagen blev taget op i byrådet. 
Sagen tages til efterretning.  

5. Orientering samt beslutninger fra formanden:  

a. Else Marie Bogø Thomsen har afløst Rikke Mørkeberg Rasmussen som leder af    
Myndigheden. 

b. Mødet den 26. september om kvalitetsstandarder blev gennemgået af Ida med god 
hjælp af visitator til hjemmeplejen Marianne Olsen.  

c. Besøg af Gitte Aagaard fra Folkesundhed Centret hvornår? 
Bent kontakter for at se om hun kan deltage i vort novembermøde.  

d. Møde med de andre pensionistorganisationer m.v. - hvornår og hvilke emner skal vi 
mødes om denne gang. 
De enkelte ældrerådsmedlemmer tænker på emner og drøfter det i november. Det 
foreslås, at vi holder mødet i forbindelse med majmødet. 
 
e. Henvendelse til Beskæftigelse og Erhvervsudvalget afsendt, et tilsendt indlæg om 
rengøring hos ældre, evt. ved brug at ukrainske flygtninge. 
Der er ikke kommet nogen tilbagemelding fra udvalget.    

 
f. Generel diskussion om hvordan vi behandler personlige opkald og klager fra 
borgere. 
Ældrerådets opgave er ved henvendelser at henvise til den relevante sagsbehandler/ 
person i kommunen eller til borgerservice.  
 
g. Fokus på indskud og husleje på de forskellige plejehjem, hvorfor den store forskel? 
 
h. Konference 16. november i Odense - Per Okkels fortæller om hans arbejde som 
rådgiver for regeringen om den nye Ældre lov. 
Ældrerådet deltager med 4 personer.  

6.Orientering samt beslutninger fra øvrige medlemmer. 

     a. Lars orienterer om Facebook samt hans ønsker om fremtidige opslag. 
         Udover oplysninger fra Guldborgsund Kommune vil ældrerådet lægge referatet fra 
regionsældrerådet. 

     b. Teknik & Miljø: Conny og Lars. 
          Ingen bemærkninger 



     c. Økonomi: Bent 
         Ingen bemærkninger 
 

       d. Socialsektoren: Conny 
           Ingen bemærkninger 
 
       e. Fagudvalg: Alle. 
           Ingen bemærkning 
 
       f.  Trafiksikkerhedsråd.  
            Ingen bemærkninger             
 
       g. Økonomi ved kasserer Conny Krog. 
           Budget følges stadig.  
 

7.Eventuelt 
   Møde i fælleskøkkenet giver mulighed for onlinebestilling.  
   Bent har deltaget i bevillingsgruppen vedrørende §18 og 79. Næste møde er 24. 
november 2022.  

8. Næste møde den 14. november kl. 9 mødelokale Sundet.   

9. Ekstra møde til udarbejdning af de høringssvar på kvalitetsstandarder. 

     Høringssvar på Diabetesindkøb fra Dorthe Hilleke.  

 

     Peter Müller 
referent 


