Ældrerådsmøde 14. marts 2022 kl. 9:00 til 13:00.
Guldborgsund Rådhus Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Referat
Deltagere : Inge – Lise Aaen, Bent Jørgensen, Conny Krogh, Erik Kjørup Andersen, Jane
Hermansen, Jan Christensen, Birgit Rasmussen, Ebbe Balck Sørensen, Sten Brincker, Lars
Erdmann og Peter Müller.
0. Møde med inviterede gæster fra Udvalget for Ældre og Omsorg:
Bob Richard Nielsen, hvorimod Kathrine Brønnes har meldt afbud.
Ældrerådet efterspørger en gennemgang af budget, herunder opdeling i de nye områder
og ligeledes årets første budgetopfølgning. Administrationen følger op og ser om det kan
lade sig gøre på ældrerådets møde i juni.
Ida Byrge Sørensen centerchef for Sundhed og omsorg.
Ældrerådet får en orientering om regnskab 2021, når det foreligger endeligt.
Vågetjenesten i kommunen. Tilbud varetages af Ældre Sagen med flere.
Servicelovens § 18 og 79 ændring. Ældrerådet deltager som rådgiver.
Aktivitetsområder i ældreplejen - tanken om at ændre ressourceudnyttelserne for området
med henblik på forbedring dog uden bevillingsmæssige konsekvenser? Det blev oplyst, at
der er et budget på kr.8 mill., men man vil gerne se på om nogle af midlerne skal
anvendes anderledes.
Det blev foreslået, at der afholdes et ”formøde” til udvalgets aprilmøde med udveksling af
ideer og forventninger.
Der blev efterlyst en analyse af hvilke plejehjem, der trænger ”udskiftning” og en
ældreboligstrategi.
I. Ida Byrge Sørensen: Introduktion til ældreråd om arbejdsområder i sundhed og
ældreomsorg.
II. Godkendelse af dagsorden 14. marts 2022.
Godkendt
III. Godkendelse af referat fra 14. februar 2022.
Godkendt
IV. Ikke afsluttede sager.
a)

Godkendelse af endelig forretningsorden.
Godkendt

b)

Orientering om udvikling af PR generelt.
Folder er udarbejdet og fordeles af ældrerådets medlemmer til plejecentre, bibliotek,
læger m.v.

Facebook er oprettet og der har været næsten 6000 besøg.
Der udsendes en pressemeddelelse vedrørende nogle af ældrerådets tiltag.
c)

Besøg i hjemmeplejen. Lotte Hansen i Sakskøbing var med i et forberedende møde
til vores opstart af besøg i hjemmeplejen i sidste halvår af 2022.
Ældrerådet forsøger at få arrangeret besøg på kommunens plejecentre inden
sommerferien.

d)

Møde i ældresagen 16. februar med deltagelse af udvalgsmedlem og ældrerådet og
der blev drøftet mulighed for økonomisk tilskud til lokaler for ældre.

e)

Forretningsudvalget skal til dialogkaffe om godt samarbejde med Bodil Pedersen og
myndighedsledelsen Rikke Mørkeberg Rasmussen den 24.03.2022.

f)

Ældrerådet har haft 2 deltager med i en workshop 23. februar om folkesundhed og
fik et godt indblik i deres arbejde og de udfordringer der er indenfor området.

V. Orientering fra Formanden:
(1)

11. april 2022 giver Bodil Pedersen oplæg om hvad visitation er, hvad laver
en visitator og hvad er lovgivningen på dette felt.

(2)

16. maj. 2022 Ida Byrge Sørensen oplæg om plejecentre / madservice /
genoptræning

(3)

13. juni. 2022 Ida Byrge Sørensen oplæg om Folkesundhed, Udvikling &
oplysning.

(4)

Thea Hass kommunens borgerrådgiver har været ansat et år nu, og vil gerne
komme og holde et oplæg om sit arbejde. Gitte Aagård fra Folkesundhed har
tilbudt det samme. Der aftales nærmere om hvornår det kan passe ind.

Nyborg Strand mødet i maj aftales og forslag til ændrede vedtægter drøftes på april
mødet. Konferencen indeholder yderst interessante oplæg, der har stor relation til
vores arbejde f.eks. Buurtzorg inspireret hjemmepleje
Oprettelse af Ad – hoc udvalg til forberedelse af emner til drøftelse med udvalget.
På et senere møde ønsker ældrerådet et møde, hvor man drøfter alle ideer indenfor
ældreområdet, som kan være interessant for ældrerådets arbejde uden hensyntagen
til hidtidige aktiviteter.
Bodil Pedersen vil tillige introducere os til et samarbejde om deltagelse ved
udarbejdelse af kvalitetsstandarder indenfor § 83 hjælpemidler, hjemmehjælp osv.
Det er rammeaftaler hvor kommunen selv står for denne proces.

VI. Orientering fra øvrige medlemmer.
a) Referat fra mødet i Regionsældrerådet.
Regionsældrerådet giver store udfordringer til det fremtidige samarbejde. Der er
aftalt temamøde 3. juni 2022 og 12. september 2022. Ældrerådsmødet i september
bliver ændret til den 5. september 2022.

b) Teknik & Miljø
Ældrerådet undersøger mulighed for at deltage i trafiksikkerhedsråd.
c)
d) Økonomi
Ingen bemærkninger
e) Socialsektoren
Ingen bemærkninger
f) Fagudvalg
Ingen bemærkninger
g) Fælleskøkkenet
Der etableret solceller, der skal leveres mad til evt. flygtninge, der fokuseres meget
på genbrug, herunder til produktion af biogas.
VII. Økonomi ved kassereren
Det følger budgettet.
VIII. Eventuelt.
Næste velkomstarrangement 30. april 2022.
Ældrerådsmødet i august foregår på GuldBoSund.
IX. Næste møde 11. 04. 2022
Peter Müller
referent

