Guldborgsund Ældreråd
Tid:
Sted:

mandag den 17. februar 2020, kl. 9:00 – 11.45
Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

Referat
Afbud: Inge-Lise og Ida
1. Møde med Jens Erik Boesen og Lene Nørrum
Jens Erik orienterede om drøftelserne vedrørende budgetreduktion, men drøftelserne er sat i
bero indtil den nye udligningsordning er vedtaget og konsekvenserne kendes. Der kommer
et oplæg vedrørende akutpladser i forhold til MDO pladser. Der bliver udarbejdet en analyse
af aktiviteter på de enkelte plejecentre.
2. Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse af høringer
3. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 13. januar 2020
Godkendt
4. Orientering fra formanden
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde mandag den 27. april 2020
Danske Ældreråds Temadag tirsdag den 28. april 2020
Der tilmeldes 7 deltagere.
Aftalt besøg af Dorthe Jørgensen, Det danske Madhus
Der aftales besøg ved marts-mødet
Forespørgsel vedrørende studietur til ”Det hjælpsomme Hjem” i Odense.
De modtager pt. ikke besøg.
5. Orientering fra øvrige medlemmer
Orientering fra formands-/næstformandsmøde for regionsældreråd samt temadag i
regionsældrerådet
Der arrangeres temadag, den 24. marts 2020 i Sorø.
Der har været drøftelser af om organisering af regionsældreråd og Danske Ældreråd. Det
blev besluttet at fortsætte, som det fungerer nu.
Der har været drøftelser vedrørende transport i regionen
6. Høringer:
Implementering af rehabiliteringsprojekt i driften 18/4332
Ældrerådet er betænkelige ved så tidligt i forløbet, at foretage den skitserede besparelse. Vi
er også betænkelige ved om det er lovligt at nedlægge niveau 4. Det er ikke forkert at der
ydes flere penge til andre formål, men det må søges direkte og ikke kædes samme til
besparelse på rehabiliteringsindsatsen. Det strider også imod, at forebyggelse er bedre og
billigere end helbredelse, i al fald på længere sigt. Sidste afsnit - ”sammenhæng til politiske
strategier” - harmonerer slet ikke med sagsfremstillingen og konklusionen.
Kvalitetsstandard for madservice 19/33601
Generelt tages sagerne til efterretning. Ældrerådet mener dog der skal være mulighed for at
afbestille for kortere periode f.eks. 3 dage ( weekend ).

7. Ældrerådets deltagelse i Seniorfestival 2020
Det foreslås at der arrangeres deltagelse sammen med Lolland Ældreråd og evt.
Regionsældrerådet.
8. Aktiviteter
Besøg på plejecentre
Der blev refereret fra de aflagte besøg. Det foreslås, at tilsynsrapporter bliver tilgængelige
på kommunens hjemmeside.
9. Danske Ældreråds 4 mærkesager, hvordan kan vi arbejde med dem ?
Der blev nedsat en arbejdsgruppe på 4 af ældrerådets medlemmer, som kommer med et
oplæg til videre drøftelse.
10. Guldborgsund Kommunes udvalgsdagsordener
Ingen bemærkninger
11. Eventuelt
Ældrerådet kunne godt tænke sig en opdatering af hvordan strukturen er og om
organisationen fungerer efter den foretagne ændring.

Peter Müller
referent

