Guldborgsund Ældreråd
Tid:
Sted:

Mandag den 10. august 2020, kl. 9:00 – 12.20
Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

Referat
Afbud: Erling
1. Møde med Jens Erik Boesen og centerchef Ida Byrge Sørensen
Ida orienterede om den aktuelle situation på ældreområdet. Det har generelt været en rolig sommer
og alle er næsten i gang efter ferien. Der har været stigning i opgaver flere steder lokalt f. eks. i
Sakskøbing. Det går godt med ny vikarleverandør, men der er stadig plads til forbedringer. Det
bekymrer administrationen at der mangler søgning bl.a. til SOSU skolens uddannelse. Der presses på
at få åbnet de sidste cafeer, men prioritering af sikkerhed går først. Telte ved plejecentre er nedtaget,
men man er klar til hurtigt at sætte ind, såfremt smittespredningen tager til. På hjemmeplejeområdet
er det også gået godt, dog er der lige opstået et smittetilfælde og der udføres derfor test af personalet.
Selvtræning er stadig på stand by, men så snart det vurderes at være forsvarligt at åbne vil det ske.
Der opfordres til at de enkelte borgere søger alternative muligheder. Der er nye retningslinjer for
kørsel med Flextrafik ( brug af mundbind ).
Jens Erik oplyser, at udvalget stadig arbejder med budget og budgettilpasninger. Ændring i
udligningsordningen har gjort det noget nemmere end det oprindeligt så ud til. Udvalget har dog
stadig udfordringer med at få fyldt hulerne og det forventes ikke, at der bliver plads til større
serviceforbedringer. Flere anlægsinvesteringer er fremrykket fra 2021 til 2020. Der lægges op til en
opdatering af brandsikringer til nuværende anbefalinger. Der er også afsat yderligere midler til
driftsinventar bl. a. på CHR. Herudover er der afsat et beløb på 5 mill.kr. til strategiske udfordringer.
Der er ingen akutstuer, men der arbejdes stadig med en form for fleksible akutfunktioner i for at
stuer, som kan bruges dels som almindelige stuer, dels som akutstuer. Årsrapporten for plejecentre
2019 kommer på udvalgsmødet i den kommende uge. Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet
BDO.
2. Møde med Bodil Petersen, Centerchef for socialområdet
Bodil, som i adskillige år har beskæftiget sig inden for området, fortæller om principper for
visitation og visitationsopgaven. Området er reguleret under sundhedsloven og serviceloven og
herunder udarbejdes kvalitetsstandarder for området. Der skal arbejdes på at have et aktiverende
sigte og fremme sundhed og forebyggelse under hensyntagen til den enkelte borgers behov og
forudsætninger. Principper for den gode sagsbehandling blev beskrevet, ligesom den konkrete
sagsbehandling blev beskrevet. Der var en grundig beskrivelse af lovgrundlag og hvilken
dokumentation, der skal ligge i sagen. Sagen dokumenteres fra opstart / henvendelse til afgørelse
foreligger, herunder hvilke oplysninger der er forelagt og hvordan borgeren bliver inddraget i
løsningen. Der er ikke alle tilfælde krav om en skriftlig afgørelse. Når afgørelsen ar truffet sætter
eventuel hjælp i gang og efterfølgende følges op, dog ikke med fast interval. Visitator skal have en
sundhedsfaglig uddannelse, samt en efteruddannelse med direkte sigte mod arbejdet som visitator.
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, dog flyttes Bodils indlæg til tidligere på dagen.
4. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 8. juni 2020
Godkendt med bemærkning om at besparelse er for hele sso området ikke kun ældreområdet.
5. Orientering fra formanden
Møde i brugerrådet ved Fælleskøkkenet den 11. juni 2020

Det blev oplyst, at der bygges grøntsagsområde. Der samarbejdes med genoptræning, herunder om
kostindhold. Der er et samarbejde med andre køkkener om udarbejdelse af en håndbog. Der
påtænkes en ældredag på Bakkehuset.
Rejsegilde på CHR 19. juni
Blev afviklet i strålende vejr.
Danske Ældreråd skriver om sommerpakke til kommuner og organisationer
Der skulle være 40 mill.kr. til aktiviteter og 20 mill.kr. er fordelt til 5 organisationer.
Danske Ældreråds temadage i efteråret, Køge den 19/10, emne ældrerådsvalg og erfaringer fra
Covid19.
Tilmeldinger registreres i september
Henvendelse fra borger om aktindsigt
Materiale er fremsendt.
6. Orientering fra øvrige medlemmer
Møde i støttegruppen for CHR omkring indretningen.
Regionsældrerådet holder møde fredag den 14. august 2020.
7. Høringer: 3 sager i høring,
1. Udskiftning af varmtvandsanlæg Helenehuset,
2. Etablering af vaskeri Solgården
3. Etablering af nyt køkken Solgården
4. Oversigt over anlægsønsker 2021
Formeldt er sendt et brev vedr. sagerne før behandlingen på økonomiudvalgsmødet.
8. Møde med SSO udvalget mandag den 17. august, emner til drøftelse.
Ældrerådet ønsker bl.a. at drøfte akutpladser, køkkenet i Oasen, status på madplan ( hvordan går det
og hvordan med de halve portioner ), ældrerådsvalg 2021 og penge fra sommerpakken. 6
medlemmer fra ældrerådet deltager i mødet fra kl.11.
9. Danske Ældreråds mærkesager, oplæg fra arbejdsgruppen vedrørende Guldborgsund Ældreråds
tiltag for at leve op til oplægget.
Udover de i skemaet foreslåede emner ønsker ældrerådet at arrangere et møde med overskriften
”alternative boligformer”. Skemaet er ældrerådets arbejdspapir, som opdateres med nye emner når
de fremkommer fra ældrerådets medlemmer. Skema ( 1. udkast ) fremsendes til et
bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd for at få en tilbagemelding på de foreslåede aktiviteter m.v.
10. Aktiviteter, møde med ældreorganisationer mandag den 5. oktober – mødet udsættes til mandag den
9. november 2020 efter ældrerådets ordinære møde.
Der planlægges et indlæg om ældres økonomi bl.a. i forbindelse med flytning til plejehjem.
Invitationer fremsendes i september 2020.

11. Guldborgsund Kommunes udvalgsdagsordener
Ingen bemærkninger
12. Eventuelt

Peter Müller
referent

