Guldborgsund Ældreråd

Tid:
Sted:

Møde i ældrerådet
Mandag den 7. september 2020, kl. 9:00 – 11.45
Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

Afbud . Conny, Anne-Birthe
1. Møde med Jens Erik Boesen og centerchef Ida Byrge Sørensen
Der arbejdes på at genåbne for bl.a. aktiviteter og for frivillige medio september ( kontrolleret
genåbning ). Alle medarbejder, som arbejder i plejen skal testes for covid-19.
Selvtræningsmuligheder bliver publiceret i løbet af denne uge.
Tilsynsrapporten for 2019 blev drøftet og der blev givet en orientering om hvordan resultatet fra
rapporten blev behandlet af administrationen, herunder opfølgning på bemærkninger. Det påtænkes
at foreslå oprettelse af flere bruger – / pårørenderåd på de enkelte plejecentre.
Budgetdrøftelser fortsatte på seneste udvalgsmøde og det forventes at budgetoverskridelse kan
dækkes ind efter tilførsel af ekstra midler herunder fra udligningsmidler. Man må nok regne med en
besparelse på 4 mill. kr. i de kommende år fra det nuværende niveau. Kommunen er pålagt en ekstra
udgift til SOSU elever, udvalget forventer at man enten får kompenseret udgiften eller tildelt beløbet
internt af kommunens midler.
I de kommende år er afsat ca. 5 mill. kr. til anlægsinvesteringer og 1 – 2 mill.kr. til
tilgængelighedsforbedringer. Klippekort bliver genindført for borgere i eget hjem og der er afsat ca.
1 mill.kr. til rådighed for ordningen.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 10. august 2020
Godkendt
4. Referat fra møde med SSO udvalget mandag den 17. august 2020
Referat er udsendt til ældrerådets medlemmer.
5. Orientering fra formanden:
Danske Ældreråds temadage i efteråret, Køge den 19/10, emne ældrerådsvalg og erfaringer fra
Covid19. Ældrerådet tilmelder senest 21. september deltagere til mødet.
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 24. november 2020, tilmeldingsfrist 13. oktober
Udover repræsentantskabsmødet afholdes ligeledes temamøde samme dag. Ældrerådet tager stilling
til hvem der deltager på det kommende møde.
Information fra Danske Ældreråd vedrørende håndtering af lokale smitteudbrud med covid19
Information ved Danske Ældreråd vedrørende sundhedsstyrelsens materiale om brug af mundbind.
Informationer er udsendt til ældrerådets medlemmer til orientering.
Henvendelse fra Kultur og Fritidsafdelingen vedrørende eventuelt samarbejde med ældrerådet i
Stockelsdorf ved Lübeck
Ældrerådet takker pænt nej, idet der allerede er en kontakt/udveksling i Tyskland.
6. Orientering fra øvrige medlemmer
Der lægges op til ændret vedtægter for regionsældrerådet på mødet den 15. september. På mødet skal
bl.a. drøftes kollektiv trafik, transport af syge, herunder håndtering fra flextur.
Ældrerådet lægger op til en arbejdstilfredshedsundersøgelse hos SOSU medarbejdere og ønsker en
vurdering af om der kan sætte mere tid af i hjemmeplejen.

Højskolen på Marielyst skal vælge 5 medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen i november
2020.
7. Høringer:
Årsrapport Plejecentre 2019 fremsendt til orientering for Ældrerådet. Ældrerådet har drøftet
rapporten og tillige med administrationens orientering, taget den til efterretning.
8. Ældrerådets mærkesager – hvilke emner arbejder vi videre med ?
Ældres boligforhold tages op og ældrerådet ønsker en orientering om hvad der sker i forbindelse med
nybyggerier. Ældrerådet ønsker at deltage i kommunens møde med boligorganisationer. Ældrerådet
ønsker stadig en afklaring på etablering af akutpladser.
9. Aktiviteter, møde med ældreorganisationer mandag den 9. november 2020.
Der lægges op til at en advokat og en repræsentant fra GuldboSund vil orientere om økonomi i
forbindelse med at den ene eller begge flytter på plejehjem. Der er mange, som er usikre på hvordan
den økonomiske situation vil være og derfor ønskes en viden om dette.

10. Guldborgsund Kommunes udvalgsdagsordener
Ingen bemærkninger
11. Eventuelt

Peter Müller
referent

