Guldborgsund Ældreråd
Tid:
Sted:

Mandag den 9. august 2021, kl. 9:00 – 12:20
Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Referat
Afbud : Anne - Birthe, Erling og Hans Jørgen
1. Møde med Jens Erik Boesen og Bodil Petersen
Budgetopfølgning pr. 31/5. 2021 forventes forbedret i forhold til 31/3.2021. På de
kommende økonomiudvalgs møde skal ligeledes drøftes budget 2022. Ældrerådet har stillet
spørgsmål til om der er sammenhæng i udgift til visiterede ydelser og det der er medtaget i
budgettet. BDO er i gang med en analyse af madservice med henblik på optimering på
området. Opfølgning af de tidligere vedtagne anlægsinvesteringer blev belyst, herunder
forslag til prioritering. Fremtidige plejehjembehov blev drøftet uden der kunne gives et
entydigt løsningsforslag.
2. Møde med Bodil Petersen om kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje
Bodil gav en orientering om proces for kvalitetsstandard udarbejdelse, herunder en mulighed
for at kommentarer indgår i oplæg til høringssvar. Ældrerådet inviteres fremover til på et
tidligere tidspunkt at blive inddraget i processen.
Der blev givet en forklaring på afvigelser i beslutning i forhold til nogle af ældrerådets
afgivende høringssvar.
Det blev oplyst, at rengøring er andet en støvsugning og det kunne godt omformuleres i
kvalitetsstandarden.
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 7. juni 2021
Godkendt
5. Orientering fra formanden:
Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 16. juni 2021.
Debat om udtalelse vedrørende ældrebolig. Vedtagelse af en mindre kontingentforhøjelse til
Danske Ældreråd. Ny formand blev udnævnt, idet der kun var en kandidat og det blev Inger
Møller Nielsen fra Brønderslev Ældreråd.
Indkaldelse til formands-næstformandsmøde i Køge den 14. oktober.
Ældrerådet deltager i mødet
Indvielse af CHR den 25. juni 2021
Ældrerådet deltog i indvielsen, som forløb fint.
Møde i brugerråd ved Fælleskøkkenet den 29. juni 2021 vedrørende de 7 kostråd, rejsegilde
i Fælleskøkkenet den 30. juni.
Vi ser frem til endnu sundere mad, i forbindelse med mere grønt.
Kommunens velkomstarrangementer den 4. september og den 6. november.
6. Orientering fra øvrige medlemmer
Referat fra møde i patientinddragelsesudvalget, samt notat om aftale vedrørende
sundhedsklynger/ ved. Bent Jørgensen
Hvis der er enkeltsager skal vi fremsende sagen til videre opfølgning. Der blev nedsat et par
udvalg, som blandt andet skal drøfte ”sundhedsklynger” og sundhedsaftaler.
Der blev efterlyst emner til patient- og pårørenderåd på sygehuset.

7. Høringer: Anlægsønsker på omsorgsområdet
Sagen blev drøftet og der afgives høringssvar.

8. Emner for dialogmødet med SSO udvalget den 23. august 2021
Der blev drøftet flere emner og disse fremsendes til udvalget inden mødet. Bl. a. blev nævnt
Boligstrategi for ældreboliger, penge på plejehjem, vedligeholdelsesplaner for plejeboliger,
sammenhæng i budget i forhold til visiterede ydelse og mad til ikke visiterede borgere.

9. Ældrerådsvalg november 2021
Lars Friis deltager i dette punkt
Referat fra møder i valgbestyrelsen er udsendt til Ældrerådet

10. Eventuelt
Siden sidst har der været besøg på Oasen. Der er indtryk af, at det er svært for personalet, på
grund af stedet indretning, at nå alle ønskede opgaver.
Peter Müller
referent

