Guldborgsund Ældreråd
Tid:
Sted:

mandag den 1. november 2021, kl. 9:00 – 12.15
Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Afbud : Inge - Lise Aaen

Referat
1. Møde med Jens Erik Boesen og Ida Byrge Sørensen
Der har været påbud efter tilsyn på Bakkehuset og det havde givet anledning til spørgsmål
til administrationen om hvad der var gjort. Ida beskrev hvilke handleplaner, som var
iværksat efter tilsyn med påbud på Bakkehuset. Det har bl.a. medført opdatering/
undervisning af medarbejdere på de påtalte områder. De væsentligste områder er
dokumentation, men også forhold om medicinhåndtering.
Guldborgsund Kommune er påbegyndt at arbejde i teams og vil vurdere om det kan være en
god ide at rulle det ud flere steder i kommunen.
Der er startet op på dialogmøder om anvendelse af plejecentrene til aktiviteter, første møde
er afholdt og vurderingen er, at der er en positiv stemning, således at udfordringerne om
anvendelse af lokalerne kan nå en afklaring.
Jens Erik oplyste, at en af de største udfordringer i de kommende år er rekruttering af
medarbejdere. En af forholdene, som skal have opmærksomhed er arbejdsmiljø. Det blev
drøftet om der er ressourcer nok til at leve op til at opfylde de krav, som
kvalitetsstandarderne beskriver. Er der mulighed for andre personalegrupper ( uddannelser )
kan indgå i arbejdet.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 4. oktober 2021.
Godkendt med bemærkning om, at Lars Erdmann var indkaldt fra oktober 2021 - efter
Erling har meldt forfald.
4. Orientering fra formanden:
Møde om kvalitetsstandarder vedrørende Servicelovens § 86 og §83.
Det var et godt og konstruktivt møde, som gerne må tages op/ gentages af det nye ældreråd.
Temadag om boliger for ældre den 20. oktober 2021 i Fælleshuset, Falkevej 64, Sakskøbing
Deltagelse af boligselskaber, politikere og ældrerådsmedlemmer. Der blev orienteret om
boligselskabernes organisering og grundlag for byggeaktiviteter m.v., samt de økonomiske
udfordringer ved forskellige boligformer. Også her en opfordring til det kommende ældreråd
om at følge op på opgaverne i relationer boliger.
Formands-næstformandsmøde i Køge den 14. oktober.
Der blev på mødet orienteret om møde med ældreministeren. Det blev fremhævet at pengene
skal følge med ved lovgivning og ved fastsættelse af kvalitetsstandarder. Ligeledes en
orientering om hvad der rører sig i Danske Ældreråd. Der var generelt en opfordring til
fremmødevalg, orientering om hvordan de nye ældreråd kunne komme godt fra start i 2022.
Danske ældreråds mærkesager blev belyst og de omhandler:
- Økonomi til en værdig ældrepleje
- Forebyggelse så flere ældre får et godt liv
- Et nært sundhedsvæsen med kvalitet og sammenhæng for borgerne
- Udbredelse af nye boformer til ældre

På mødet blev efterlyst en ensartet fremskrivning ( demografimodel )af udviklingen i ældre i
de kommende år for alle kommuner.
5. Orientering fra øvrige medlemmer:
Referat fra Ældrepolitisk konference på Nyborg Strand den 25. oktober 2021
Generelt et godt møde med oplysende fællesoplæg og flere gode temaseminarer, men også
nogle som var lidt tynde.
På mødet blev bl.a. orienteret om:
- Visioner på boligområdet set i lyset af ældres ønsker og forskellige livsvilkår.
- Hvordan ser fremtidens ældrepleje ud
- Esbjerg, en aldersvenlig kommune
- Plads til alle – hvordan binder kulturen os sammen
Herudover forskellige temaseminarer – Hvordan vil ældre bo i fremtiden, ulighed i sundhed
og i forebyggelsestilbud, kørselsordninger, anvendelse af velfærdsteknologier, gammel i det
moderne sundhedsvæsen og socialt udsatte ældre borgere m.fl.
Orientering om dialogmøde på Marienborg v/ Bent Jørgensen
Emner til drøftelse med ældreministeren fremlægges af regionens repræsentant.
6. Høringer:
1. Kvalitetsstandard for midlertidigt døgnophold
2. Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp
3. Kvalitetstandard for forebyggende hjemmebesøg
4. Kvalitetsstandard for træning og vedligeholdende træning
5. Kvalitetsstandard for tilsynspolitik for plejecentre og fritvalgsområdet
6. Rammeaftale vedrørende levering af kompressionsstrømper
7. Godkendelse af takster for borgere 2022
Ældrerådet afsender dd. høringssvar til de 7 sager.
7. Ældrerådsvalg november 2021
Optælling af stemmer
Fastsættelse af dato for konstituerende møde
Administrationen anmodes om at udsende information og indkaldelse til kandidater til det
kommende ældreråd.
8. Eventuelt
Folder fra Solgården er endnu ikke modtaget.
Henvendelse til kommunen vedrørende regning fra Udbetaling Danmark.
Ældrerådet er repræsenteret ved velkomstarrangement den 6. november 2021.

Peter Müller
referent

