Årsberetning 2012, Lolland Ældreråd
Ældrerådets 11 medlemmer er konstitueret som følger:
Formand: Birthe Funk, Nakskov (presseudvalg, regionsældreråd)
Næstformand: Kai Sixtus Jørgensen, Holeby (presseudvalg, regionsældreråd)
Øvrige rådsmedlemmer:
Bent Lystrup Andersen, Maribo (trafikudvalg, udvalg for livskvalitet)
Birthe Holst, Rødby (udvalg for livskvalitet)
Britta Skydsbjerg, Nakskov (udvalg for livskvalitet, Bibliotekets Tænketank)
Egon Jacobsen, Stokkemarke (trafikudvalg, kostråd)
Erna Hansen, Rødby (ad hoc udvalg til plejecentre, frivilligudvalg)
Inger Skytt, Nakskov (ad hoc udvalg til plejecentre, udvalg for livskvalitet, kostråd)
John Hansen, Græshave (udvalg for livskvalitet)
Lis Hansen, Maribo (ad hoc udvalg til plejecentre, frivilligudvalg)
Lene Kjærstrup, Nakskov (webmaster, presseudvalg, ad hoc udvalg til plejecentre, udvalg for
livskvalitet)
Ældre- og Sundhedschef Grethe Breinhild deltager i ældrerådets møder, og teamleder Else Marie
Thomsen er ældrerådets sekretær.
Kai Sixtus Jørgensen afgik ved døden, oktober 2012
Suppleant Jørgen Halvorsen indgår som rådsmedlem.
Britta Skydsbjerg indgår som næstformand.
Ældrerådets faste arbejdsområder:
I perioden for kalenderåret 2012 har der været afholdt 9 Ældrerådsmøder.
Referater fra møder kan læses på www.Lolland.dk og rådets egen hjemmeside
www.aeldreraad.dk/015 .
Ældrerådet har bl.a. haft til høring/orientering
 Årlig redegørelse for magtanvendelse
 Plejeboligtilsyn (kommunalt)
 Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter i plejeboliger 2011
 Sundheds- og Akuthus Nakskov
 Perioderegnskab – Ældre- og Sundhedsudvalget.
 Rengøringssystem uden brug af kemi
 Fjernbetjent Borgerservice og Udbetaling Danmark. Ældrerådet opfordrer politikerne til at
oprette ’fjernbetjent borgerservice’ et par steder i kommunen. Desuden forventer
Ældrerådet en tilbagemelding fra politikeren vedr. Ældrerådets forslag til it-strategi.
 Masterplan for kommunens ældre- og plejeboliger 2012
 Følge-hjem-ordning og Følge-op-ordning i Region Sjælland
 Depositum ifm. madservice
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Høringer der fremhæves:
13/3
Første status på revisitation efter ny kvalitetsstandard:
Ældrerådet er opmærksomt på at teamlederen for Team Visitation skal orienteres i konkrete sager,
hvor der opstår uhensigtsmæssig kommunikation mellem visitator og borger.
22/5
Kvalitetsstandard for KOL-kursus, Sygepleje samt Genoptræning 2012:
Der blev givet en orientering om ændringer i ft. tidligere.
Ældrerådet er opmærksomt på, at der foreligger en opstramning i forhold til borgerens ansvar for
eget hverdagsliv.
22/5
Kørsel til åbne aktivitets- og træningstilbud, visiterede træningstilbud og dagtilbud:
Der blev givet en orientering v/Peder Klinge Søndergaard.
Ældrerådet forudser, at de borgere, der i dag benytter de åbne centre til træning, vil blive reduceret
i væsentlig omfang, og at borgerne forbliver i eget hjem. Konsekvensen forudses at blive, at
borgeren ikke selv tager initiativ til træning og socialt samvær og dermed på sigt får behov for
visiterede ydelser i form af personlig og praktisk hjælp, genoptræning etc.
Ældrerådet foreslår endvidere, at afstandsgrænserne differentieres yderligere mhp at tilgodese de
borgere, der bor tæt på centrene. Taksten for de borgere, der bor i yderområderne må til gengæld
ikke stige i forhold til forslaget.
17/9
Orientering om halvårsregnskab og helårsregnskab.
Ældrerådet henholder sig tidligere afgivet høringssvar omkring besparelsen på 3 mill. kr., hvor
borgerne ikke længere kan opnå tilskud til de åbne aktivitets- og træningscentre, men skal gøre
brug af Flextur, herunder selvafholde udgiften til transport.
Ældrerådet er i den forbindelse opmærksom på, at kørslen til den visiterede træning fremover er
uden udgift for den visiterede borger, hvilket Ældrerådet ser som en forbedring i ft de borgere, der
har et særligt behov for træning.
Herudover noterer Ældrerådet sig, at Ældre- og Sundhedsudvalgets budget er tilført midler i
forhold til ’den ældre medicinske patient’ og ’det nære sundhedsvæsen’, hvilket rådet ser som en
forbedring af den forebyggende indsats.
13/11
Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.
Ældrerådet tager Kvalitetsstandarden og det forhold, at der ikke er sket yderligere reduktioner til
efterretning.
Ældrerådet bemærker, at der planlægges etableret en ordning med rengøring af hjælpemidler.

Anden mødeaktivitet:
1. Kommunale fagudvalg

2. Interne fagudvalg
3. Dansk Ældreråd
4. Regions Ældreråd
5. Social- og sundhedssektoren
6. Guldborgsund Ældreråd
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Ad. 1
I henhold til samarbejdsaftale mellem Lolland Kommunes fagudvalg og Ældrerådet afholdes
minimum et fællesmøde om året med Social- og Sundhedsudvalget og med Social- og
Psykiatriudvalget.
Ældrerådet har afholdt 2 møder med Social- og Sundhedsudvalget, og 1 møde med Social- og
psykiatriudvalget.
På dagsordenen har bl.a. været: Velfærdsteknologi, Budget 2013, Ældrekommissionens forslag,
udbud af it- undervisning for ældre. Masterplan for kommunens ældre- og plejeboliger 2012.
Endvidere har Ældrerådet deltaget i Ældre- og Sundhedsudvalget workshop om ’Livskvalitet og
selvbestemmelse på plejehjem’ efter oplæg v. Bjarne Hastrup.
Ad. 2
’Udvalg for Livskvalitet’ har afholdt 1 møde, hvor den digitale kommunikation mellem borgere og
kommunens har været drøftet.
Efterfølgende er udarbejdet en projektbeskrivelse/ideoplæg for undervisning i brug af pc for ældre
borgere. Fremadrettet optages et fast punkt vedr. IT- strategi på Ældrerådets møder.
Udvalget er samtidig repræsenteret i LollandBibliotekerne Tænketank.
Der er udviklet ny hjemmeside for Lolland Ældreråd.
Ad hoc Kontaktudvalg vedr. plejecentre. Der har ikke været afholdt møder eller aflagt besøg på
plejecentre.
Frivillighedsudvalg har holdt møder i forbindelse med tildeling af § 79 midler
Kostråd har afholdt 3 møder.
Ad. 3
Repræsentanter for Ældrerådet har deltaget i:
 Årsmøde
 Temamøder: Velfærdsteknologi og Valg til Ældrerådene 2013
 Studietur til Bruxelles
Ad. 4
Regions Ældrerådet har nedsat af arbejdsgrupper omkring sygehus, demens og transport.
Desuden er der afholdt temamøder vedr. digitalisering.
Ad. 5
Ældrerådet deltager i workshop om holdninger og forventninger til Ældre- og Sundhedsområdet –
nu og i et fremtidigt perspektiv.
Overordnede temaer:
 Velfærdteknologi
 Frivillighed
 Det nære sundhedsvæsen
Medlemmer fra ældrerådet deltager i workshop ’Innovativ service og ældres vilkår’, hvor der blev
sat fokus på ældre i yderområder, samtidig med at serviceudbud/dagligvareforsyning indskrænkes.
Ad. 6
I samarbejde med Guldborgsund Ældreråd er afviklet en temadag omkring demonstration af
robotstøvsugere, og digitalisering af kommunens borgerservice.
Lolland Ældreråd, 2013
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