Guldborgsund Ældreråd
Tid:
Sted:

mandag den 8. juni 2020, kl. 9:00 – 12
Nykøbing Falster Vandrehjem, Østre Alle 110, 4800 Nykøbing Falster

Referat
1. Møde med Jens Erik Boesen og Lene Nørrum, konsulent udvikling og uddannelse
Ekstra penge til rengøring forventes anvendt i forbindelse med den ekstra rengøring som er
iværksat. Rengøring, hvor den var sat i bero, er genoptaget. Der er sat midlertidige
besøgstelte op, men det overvejes om der skal etableres permanente besøgsfaciliteter. Det
blev tilkendegivet, at der stadig skal holdes fokus på at få bedre rengøringsstandard også i
fremtiden. Der er åbnet for afløsning i hjemmet, men mulighederne i Idestrup er endnu ikke
åbnet. Der er åbnet for genoptræning, dels for udetræning, dels prioriteret til de, som har
størst behov.
Budgetopfølgning pr. 31.03.2020 viser, at der på årsbasis vil være et merforbrug på ca. 40
mill. kr. på ældreområdet. Det er besluttet, at afvente hvad bl.a. udligningsreformen vil
betyde og tage bestik af situationen senere på året. Der genoptages forebyggende
hjemmebesøg – indtil videre efter den ”gamle” model. Det forventes, at man er ajour (
nedbragt venteliste ) på området inden 1. januar 2021. Der er stadig ikke afklaring af
akutfunktionen, men der arbejdes på at finde en model. Der blev orienteret om evt.
ændringer i organisationen af Solstrålen.
Der blev efterlyst en opgørelse over hvor mange der har søgt plejehjem eller ældrebolig, og
ikke kun de, som er bevilliget en mulighed.

Orientering ved Torben Rønnov Maar Larsen vedrørende regnskab 2019 for SSO udvalgets
område, samt hvordan går det i 2020
og hvordan ser budget 2021 ud ?
Ældrerådet fik en detaljeret orientering om Guldborgsund kommunes regnskab for 2019,
som viser et merforbrug 6,5 mill. kr. i forhold til korrigeret budget på i alt 1.255 mill.kr.
Ligeledes en forklaring af forbrug/ afvigelser på ældreområdets enkelte områder. Herudover
fik ældrerådet en kort opdatering på budgetopfølgningen pr. 31.03.2020, som viser en
væsentlig ubalance, men som nævnt ovenfor er man blevet enige om at afvente situationen
senere på året. Budgetlægning for 2021 er netop igangsat og udgangspunktet er for driften er
på niveau med tidligere år. Eventuelle anlægsønsker behandles på møde i den kommende
uge. 1. budgetoplæg forventes på SSO – møde den 17. august 2020, hvorefter det behandles
på byrådsmøderne i september og oktober 2020.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 9. marts 2020
Godkendt
4. Orientering fra formanden
Henvendelse fra Ældre Sagen Nykøbing/Sydfalster vedrørende besøg på plejecentre.

John Hansen har rettet henvendelse til administrationen vedrørende besøgsmuligheder på
plejecentre, som gav anledning til at ældrerådet også besluttede at henvende sig til
kommunen. Men der kom ændrede retningslinjer for besøg, hvorfor der ikke blev foretaget
yderligere. Det gav anledning til livlig debat for og imod den måde man har håndteret dette
på. Herunder om kvantitet ( økonomi ) skal overskygge kvalitet ( livskvalitet ).
Besigtigelse af besøgskabine på GuldBosund.
Flere af ældrerådets medlemmer har set besøgskabinen, men mener ikke den er brugbar
løsning på kommunens plejecentre og afventer, hvad kommunens oplæg bliver løsning af
udfordringen med mulighed for besøg i denne og lignende situationer i fremtiden.
Undersøgelse om corona-situationen blandt formænd for ældreråd
Danske ældreråd har lavet en undersøgelse ved at stille en række spørgsmål til de enkelte
ældrerådsformænd.
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde søges afholdt 24. november 2020 i forbindelse
med Vingstedkonferencen.
Møde i Fælleskøkkenets brugerråd afvikles den 11. juni 2020.
5. Orientering fra øvrige medlemmer
Der har været besøg på Bakkehuset, som gav de besøgende et godt indtryk af forholdene. De
resterende besøg aftales senere på året.
Ældrerådet stiller spørgsmål til værdi af analysen af prisen for plejehjemspladser i forhold til
prisen for pleje i privat bolig, idet der er mange forhold, som ældrerådet ikke mener giver
et korrekt billede.
6. Høringer: Udbudsmateriale vedrørende kompressionsstrømper
Taget til efterretning.
7. Aktiviteter: Møde med SSO udvalget ?
Ældrerådet ønsker det årlige fællesmøde i forbindelse med augustmødet i ældrerådet eller i
forbindelse med udvalgsmødet i august.
Møde med interesseorganisationer med emnet, hvad koster det at bo på plejehjem?
Invitation til afholdelse af mødet 5. oktober 2020 efter ældrerådsmødet.
8. Guldborgsund Kommunes udvalgsdagsordener
Der var ingen bemærkninger
9. Eventuelt

Peter Müller
referent

