
Guldborgsund Ældreråd 

Årsberetning 2021 

 

Gudborgsund Ældreråd består af følgende 11 personer, der er valgt for perioden 2018 - 

2021:  

Doris Hartmeyer formand 

Bent Jørgensen næstformand 

Peter Müller  sekretær 

Conny Krogh  kasserer 

Inge Lise Aaen 

Tom Ahlqvist 

Anne-Birthe Holm-Rasmussen 

Anna-Marie Volquartz 

Birgit Rasmussen 

Hans Jørgen Hansen 

Lars Erdmann  

 
Ældrerådets arbejde i 2021 blev i endnu højere grad end 2020 præget af corona 

pandemien, der ved indgangen til 2021 havde lukket hele landet ned. I første halvår 

betød det begrænsninger i, hvor mange man måtte mødes. Det har betydet aflysning af 

møder, temadage, konferencer og en række arrangementer. Under disse forhold har det 

været svært at leve op til Ældrerådets målsætning om synlighed. 

 

I 2021 udtrådte Erling Christensen af ældrerådet på grund d af sygdom, og  

 1. suppleanten Lars Erdman trådte ind i stedet. 

 

Langt hen ad vejen er det lykkedes for Guldborgsund Kommune at holde Covid 19 

smitten ude fra vore plejecentre. Men det har haft nogle omkostninger for beboerne, 

som kun i begrænset omfang har kunnet modtage besøg. Det har betydes risiko for 

ensomhed og følelsen af isolation blandt beboerne. Omkring nytår 2021 kom vaccinen 

og såvel beboere som personale på vore plejecentre er vaccinerede 

 

Med vedtalesen af budget 2022 blev der tilført ressourcers til ældreområdet til at dække 

udgifter til yderligere personale i plejesektoren, samt til dækning af underskud på 

madservice. Men Der er fortsat store udfordringer på området. Antallet af ældre stiger 

og det vil på sigt medføre stigende udgifter, og samtidig er der store udfordringer med 

at rekruttere tilstrækkeligt personale 

 

Danske Ældreråd har meldt ud, at man arbejder med 4 mærkesager: 

- en økonomi til en værdig ældrepleje 

- forebyggelse, så ældre kan sikres et godt liv 

- et sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling 

- nye boligformer for ældre. 



 

Guldborgsund Ældreråd kan tilslutte sig disse mærkesager og har besluttet at arbejde 

videre med nye boligformer for ældre. I denne forbindelse har ældrerådet i oktober 

måned arrangeret en temadag med deltagelse af repræsentanter for 3 af de lokale 

boligselskaber, samt repræsentanter for de lokale ældrepolitiske organisationer. 

 

Ældrerådsvalg 

Ældrerådsvalget den 16. november har fyldt en hel del i det forgangne år. Ældrerådet 

havde et stort ønske om at valget skulle afholdes, som et fremmødevalg samme dag som 

valget til kommune og region. Vi fik byrådets godkendelse af at valget blev afholdt som 

et fremmødevalg og de ændringer, vi havde ønsket i forhold til det forrige valg, blev 

imødekommet. Vi skulle selv stå for det praktiske arbejde i forbindelse med afholdelsen 

af valget, og opgaven var bl.a. at finde 135 tilforordnede vælgere. 

 

Synlighed 

Coronaen har gjort det vanskeligt for Ældrerådet at være synligt. Kommunens 

velkomstarrangementer for nye borgere blev aflyst i forår, men blev gennemført i 

efteråret. Seniorfestivalen på Marielyst blev også aflyst i sommeren 2021. Det årlige møde 

med de lokale ældreorganisationer blev først afholdt i slutningen af oktober, hvor Ældrerådet 

arrangerede den ovenfor omtalte temadag om boliger for ældre. 

Primo 2020 startede ældrerådet en besøgsrunde på kommunens plejecentre, men grundet 

besøgsrestriktioner på plejecentrene blev disse udsat og er kun i begrænset omfang videreført 

2021 

 

Ældrerådets møder 

Ældrerådet har i 2021 på grund af forsamlingsforbuddet måttet aflyse 4 af sine ordinære 

møder. Det drejer sig om møderne i årets første fire måned. Der har således været 

afholdt 7 ordinære møder mod sædvanligvis 11 årlige møder.  I forbindelse med de 

månedlige møder har der været møder med ældrechefen og formand/næstformand for 

Social-Sundhed og Omsorgsudvalget, i det omfang de har haft mulighed for at deltage.  

Ved disse møder er ældrerådet blevet informeret om aktuelle sager og der har været mulighed 

for at stille spørgsmål. 

 

I august måned havde Ældrerådet møde med Social-Sundhed og Omsorgsudvalget. Her drøftede 

man blandt andet strategi for etablering af ældreboliger og det fremtidige behov for plejeboliger 

samt anlægsønsker på området 

 

Anden mødevirksomhed 

Ældrerådet er repræsenteret med 3 personer i brugerrådet ved Fælleskøkkenet I/S og  

2 personer i følgegruppen vedrørende etablering af Center for Hjerneskade Rehabilitering, som 

blev indviet sidst på sommeren 2021. 

Rådet er desuden repræsenteret med 1 person i tilgængelighedsudvalget, samt med 1 medlem i 

bestyrelsen for Højskolen Marielyst. Det er imidlertid meddelt, at denne post bliver udfaset, 

således af Ældrerådet ikke er repræsenteret i skolens bestyrelse i næste valgperiode 

 

 



Høringssvar 

En af Ældrerådets opgaver er at rådgive Byrådet i sager vedrørende ældre. 

Afgivelse af høringssvar er derfor en af Ældrerådets vigtigste arbejdsopgaver. 

Ifølge vedtægten skal Ældrerådet høres i alle sager vedrørende ældre indenfor alle 

forvaltningsområder. Det er imidlertid ikke kun sager, der behandles i Social- Sundheds- og 

Omsorgsudvalget, der har Ældrerådets interesse. Det kan være sager vedrørende kollektiv trafik, 

eller tilgængelighed eller planlægning af nye boligområder, eller sager vedrørende kommunens 

kulturpolitik. I forbindelse med vedtagelse af kvalitetsstandarder på ældreområdet er 

ældrerådet blevet tilbudt et møde med forvaltningen, hvor der er mulighed for en dialog 

om de enkelte punkter, hvor der er sket ændringer. Ældrerådet er meget glade for denne 

mulighed for dialog 

 

Ældrerådet har i årets løb haft 10 sager i høring mod 8 sager i 2020. Høringssvarene kan man 

finde på Ældrerådets hjemmeside under: politik/råd og nævn/ældreråd. 

 

Ældrerådet har afgivet høringssvar indenfor følgende området: 

Implementering af rehabilitering i driften 

Udbud af kompressionsstrømper 

Rammeaftale om indkøb af bleer 

Anlægsinvesteringer 

Tilsynspolitik for plejecentre og fritvalgsområdet 

Forebyggende hjemmebesøg 

Kvalitetsstandarder på områderne personlig pleje, praktisk hjælp, madservice og rehabilitering 

Fritvalgspriser og takster 2022 

 

Regionsældrerådet 

Guldborgsund Ældreråd er repræsenteret i Regionsældrerådet af Bent Jørgensen, der samtidig 

er medlem af regionsældrerådets forretningsudvalg samt af Anna-Marie Volquartz.  Arbejdet i 

Regionsældrerådet har ligesom arbejdet i det lokale Ældreråd været præget af corona 

pandemien. Det har således været nødvendigt at aflyse møder og temadage. 

 

Danske Ældreråd. 

Danske Ældreråd måtte i foråret 2020 aflyse sit repræsentantskabsmøde, som blev flyttet til 

afholdelse i forbindelse med den store ældrepolitiske konference på Vingstedcentret i efteråret 

2020. Begge dele måtte imidlertid aflyses og det skulle så afholdes i maj måned 2021. Dette 

møde måtte også aflyses og det blev endelig afholdt i juni måned 2021. 

 

Da det er min sidste årsberetning for Guldborgsund Ældreråd jeg laver, vil jeg benytte 

lejligheden til at takke ældrerådet, SSO-udvalget samt administrationen for godt samarbejde 

I den forløbne periode, 

 

Sakskøbing den 27. november 2021 

 

Doris Hartmeyer 


