ÆLDRERÅDSMØDE – mandag den 5. september 2022 kl. 09.00 – 12.00
Referat
Afbud : Kathrine, Ida og Inge – Lise
Deltagere : Bob, Conny, Jane, Birgit, Jan, Erik, Ebbe, Lars, Bjarne, Bent og Peter
1. Møde med inviterede gæster
Møde med Bob Richard Nielsen - Kathrine Brønnes og Ida Byrge Sørensen har meldt afbud.
A. Formandsskabet orienterer om status og dialog med Ældrerådet om Ældre- og
Omsorgsudvalgets beslutning fra udvalgsmøde den 24. august 2022 – specielt proces m.v. om sag
nr. 72 – ”Teknisk budgetoplæg 2023 – 2026” og sag nr. 74 – ”Opfølgning og status på
udvalgsstrategien” – samt status på anbefalingen om at oprette § 17-4 udvalg med fokus på Det
Gode Ældreliv i 2023.
Ældrerådet har indgivet høringssvar med bemærkninger til budget 2023. Er udsendt.
Ældrerådet fik en kort orientering om proces for budgetlægning, herunder forklaring om hvad
begrebet teknisk budget og politisk budget indeholder. Herunder hvordan befolknings – og
aldersudvilkingen forudsættes for det kommende år.
Ældrerådet ønsker budgetforslag frem til høring så tidligt som muligt og ikke når det endelige
budget er klart.
Ældrerådet håber på en positiv og konstruktiv dialog, som munder ud i en oprettelse af § 17 – 4
udvalg med fokus på det gode ældreliv.
B. Referat fra møde om ”optimering af klippekort på plejeområdet”. Notat fra mødet den 15.
august 2022 udsendes.
Sundhedsstyrelsen har lavet en analyse af anvendelse af klippekort.
C. Dialog om udmøntning af 5 mio. kr. fra 2022 til øget bemanding i plejecentrene. Notat
udsendes.
Orienteringen taget til efterretning.
D. Orientering om organisationsændringer i ”socialområdet” og ”center for sundhed og omsorg” –
samt om datoer for sagsbehandling og høring m.v. om nye kvalitetsstandarder. Ida Byrge Sørensen
vil på mødet i oktober orientere om blandt andet organisationsændringerne. Mail fra Bodil
Pedersen udsendes.
Kvalitetstandarder bliver kun tilrettet og ikke underlagt en større revidering.
E. Orientering om etablering af brandsikkerhed på plejecentrene – hvad er status?
Der er igangsat brandsikring på Solgården, Helenehusene og i Idestrup.

F. Eventuelt forslag om punkter til behandling på næste møde i Ældrerådet.
Budgetopfølgning 2022 tages med.
2.Godkendelse af dagsordenen for mødet den 5. september 2022.
Godkendt
3.Godkendelse af referat fra mødet den 8. august 2022
Godkendt
4.Orientering om ikke afsluttede sager.
A. Proaktivitet i boligområdet generelt for ældre
Ældrerådet ønsker at deltage i møder og evt. inspirationstur med udvalget og
boligselskaberne. Der rettes henvendelse til kommunen og boligselskaberne.
5. Orientering fra formand/næstformand
A. Orientering om henvendelse til borgmester m.v. vedr. deltagelse i udsatteråd.
Kommunen anser det naturligt at ældrerådet involveres.
B. Orientering om møde i Regionsældrerådets Forretningsudvalg den 18. august. Referat
udsendes
Der arrangeres evt. et besøg på GuldBoSund for de øvrige kommuner i regionen. Der
lægges op til en fællesstand på den kommende seniorfestival for Danske Ældreråd,
regionsældrerådet, Lolland og Guldborgsund.
C. Orientering om temamøde den 12. september 2022 i Regionsældrerådet. Dagsorden
udsendes.
Ældrerådet deltager i mødet med 6 personer.
Der udsendes som bilag til dagsordenen særlig orientering om oprettelse af
”Sundhedsklynger”.
D. Orientering om velkomstarrangementet den 3. september 2022
Arrangementet blev delvis aflyst og ældrerådet deltag ikke.
E. Eventuelt julemøde den 12. december 2022 i GuldBoSund med afsluttede frokost.
Ældrerådets møde i december holdes på GuldBoSund, nærmere tilgår.
F. Ældresagens reception og åbent hus på Skovalleen 32A den 26. august 2022.
Ældrerådet var repræsenteret til et meget velbesøgt arrangement.
G. Orientering om Danske Ældreråds kursus i Ringsted den 31/8.2022 om kommunal
budgetlægning.
Gennemgangen omfattede bl.a. demografimodeller og teknisk budget.
H. Deltagelse i Danske Ældreråds temadag om sundhedsområdet i Ringsted den 11. oktober
2022 kl. 09.30
Ældrerådet deltager med 3 -4 personer.
I. Orientering om arbejdsgruppemøde om ”åbne aktiviteter” den 11. august 2022. Notat fra
mødet udsendes.
Der efterlyses bedre viden om, hvad der faktisk foregår på de enkelte aktivitetscentre. Det
må være forudsætningen for at lægge en plan for den fremtidige drift.

J. Formanden har indstillet Bent til som rådgiver at tiltræde beslutningsgruppen om §18/79midler.
6. Orientering fra øvrige medlemmer
A. Byrådet har 18.08.22 godkendt Ældrerådets vedtægter
7.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Orientering fra fagudvalg.
Teknik og Miljø
Økonomi
Socialsektoren
Andre fagudvalg
Trafiksikkerhedsråd
Ældrerådets økonomi ved kassereren
Godt halvdelen af budget er brugt, svarende til perioden.

8. Eventuelt
9. Kommunikation.
10. Næste møde den 10. oktober 2022

Peter Müller
referent

