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Så er der atter gået et år og vi kan konstatere at det halve af Ældrerådets valgperiode nu er gået.
Vi har fundet en god arbejdsrytme og jeg vil gerne takke rådets medlemmer for godt samarbejde.
Da det nuværende ældreråd startede sit virke, var det med ønsket om en øget synliggørelse af Ældrerådet
Det synes jeg langt hen ad vejen er lykkedes for os. Der bliver givet en god orientering om Ældrerådets
arbejde i den trykte presse. Værre står det til med vort ønske om en mere spændende og lettere
tilgængelig hjemmeside. Ældrerådets hjemmeside er en ikke særlig spændende del af den kommunale
hjemmeside, og det er ikke særlig let at finde den for borgere, der ikke er meget øvede i at finde rundt på
kommunens hjemmeside. Medlemmer af Ældrerådet har i årets løb deltaget i en undersøgelse arrangeret
af Danske Ældreråd, som skulle kortlægge de kommunale hjemmesiders tilgængelighed. De indkomne svar
viste, at det landet over står sløjt til, når det gælder brugervenlighed, og Guldborgsund kommune var ingen
undtagelse.
Ældrerådsmøder
Ældrerådet har i årets løb afholdt 11 ordinære møder, et møde om måneden, undtaget i juli måned.
I forbindelse med de månedlige møder afholdes der møde med ældrechefen og formanden for udvalget for
folkesundhed og omsorg i det omfang, de har tid til at deltage. Disse møder er af stor værdi for Ældrerådet.
Det er vigtigt med en god dialog. Der bliver også inviteret andre gæster, når ældrerådet har behov for at få
belyst specielle emner. Det har drejet sig om emner som kollektiv trafik, implementering af elektroniske
medicinbokse, borgerbudgettering og fordelingen af midler til frivilligt socialt arbejde.
Ud over de ordinære møder i Ældrerådet afholdtes der i juni måned et møde med hele udvalget for
folkesundhed og omsorg, hvor man drøftede aktuelle sager vedrørende ældreområdet.
Høringssvar
Ældrerådet har i årets løb afgivet 12 høringssvar, de fleste vedrørende sager fra udvalget for folkesundhed
og omsorg, men også et enkelt vedrørende ændrede åbningstider i borgerservice, og ændret placering af
borgerservice. Det har derimod ligget lidt tungt med at få sager i høring specielt fra området teknik og
miljø, selv om det er sager, der har betydning for ældre borgeres dagligdag. Ældrerådet har derfor rettet
henvendelse til udvalgsformand og borgmester for at få rettet op på dette forhold, og man har i enkelte
sager fremsendt kommentarer, selvom man ikke har fået sagen i høring.
Dette gælder sagen omkring etablering af offentlige toiletter i Langgade i Nykøbing F. Ældreråde rettede
endvidere henvendelse til Byrådet vedrørende ansættelse af yderligere personale til at hjælpe svage ældre,
som ikke er i stand til at bruge de kommunale selvbetjeningsløsninger, og som ikke kan finde rundt i
papirjunglen

Regionsældreråd og Danske Ældreråd
Guldborgsund Ældreråd er repræsenteret i Regionsældrerådet med Doris Hartmeyer, som medlem og
Anna-Marie Volquartz, som suppleant. Regionsældrerådet har afgivet høringssvar omkring
sundhedsvæsenet i regionen og arrangerer temadage for regionens ældrerådsmedlemmer.
Vi har været repræsenteret ved møder og temadage arrangeret af Regionsældrerådet, ligesom vi har
deltaget i Danske Ældreråds årsmøde og i temadage arrangeret af Danske Ældreråd
Anden mødevirksomhed
I efteråret 2015 arrangerede Ældrerådet i samarbejde med Ældre Sagen i Guldborgsund kommune et møde
på Kulturforsyningen om medicinhåndtering og om borgernes mulighed for at få gennemgået deres
medicin af en farmaceut. Ved denne lejelighed blev der også orienteret om kommunens brug af Dosescan,
den elektroniske medicinboks.
I løbet af efteråret har Ældrerådet besøgt 2 af kommunens dagtilbud til demente for herigennem at skaffe
sig viden om Guldborgsund kommunes tilbud til hjemmeboende demente og deres pårørende.
Ældrerådet har været repræsenteret i kommunens tilgængelighedsudvalg af Conny Krogh, og vi ser frem til
at blive repræsenteret i et kommende brugerråd ved I/S Fælleskøkkenet.
Sakskøbing den 2. januar 2016
Doris Hartmeyer

