
 

 

Guldborgsund Ældreråd 
Årsberetning 2016 

 

I starten af 2016 arbejdede Guldborgsund Ælderåd med anvendelsen af de penge, kommunen 

modtog som sin andel af værdighedsmillionerne, samt af udformningen af den politik for en 

værdig pleje, som kommunerne var blevet pålagt at udarbejde. I Guldborgsund Kommune blev der 

nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for interessenterne indenfor ældreområdet. 

Ælderådet fik 2 repræsentanter i denne arbejdsgruppe og vi føler, at der blev lyttet til vore 

synspunkter. 

 

På et borgermøde i slutningen af 2015 blev der ytrer ønske om, at der blev nedsat et brugerråd 

ved Fælleskøkkenet i/S, og dette ønske bakkede Ældrerådet op om. Brugerrådet blev etableret i 

begyndelsen af 2016 med 3 repræsentanter fra Guldborgsund Ældreråd og 3 repræsentanter for 

Lolland Ældreråd . 

 

Ældrerådet har længe haft ønsket om en mere spændende og lettere tilgængelig hjemmeside. 

Vi har derfor fået fremstillet en video, der fortæller om Ældrerådets arbejde. Denne video er lagt 

på Ældrerådets hjemmeside i begyndelsen af 2017. 

 

Der skal være ældrerådsvalg i efteråret 2017, og det er det nuværende Ældreråds ønske, at valget 

bliver afviklet, som et fremmødevalg. Ud fra erfaringer fra andre kommuner giver det en væsentlig 

højere stemmeprocent, hvis valget afvikles som fremmødevalg  i forbindelse med kommunevalget 

og ikke som hidtil ved afgivelse af brevstemmer. Heldigvis har byrådet lyttet til vore ønsker og 

valget finder sted samme dag, som kommunevalget 

 

Ældrerådsmøder 

Ælderådet 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 mulighed for at 

deltage. Ved disse møder får rådet en aktuel orientering og der er lejlighed til at stille spørgsmål. 

Der har også været andre gæster i forbindelse med de ordinære møder. Det drejer sig om 

borgmester John Brædder, kommunaldirektør Søren Bonde, kommunens visitatorer på 

ældreområdet, en kommunal medarbejder, der orienterede om forebyggende hjemmebesøg samt 

kommunens trafikplanlægger vedrørende køreplaner og nye takster for kollektiv trafik. 

 

Høringssvar 

Ældrerådet har i 2016 afgivet 25 høringssvar, de fleste omhandlende kvalitetsstandarder samt 

vedrørende udmøntning af værdighedsmillionerne og takster blandt andet for madservice.  Man 

har også afgivet høringssvar vedrørende priser på kollektiv trafik samt vedrørende 



 

 

kommuneplanstrategi. Ofte modtager Ældrerådet sagerne meget sent, således at man har under 

en uge til besvarelsen. Dette finder Ældrerådet ikke tilfredsstillende. 

 

Regionsældreråd og Danske Ældreråd 

Guldborgsund Ældreråd er medlem af Regionsældrerådet og har deltaget i bestyrelsesmøder og temadage 

arrangeret her, ligesom man har deltaget i temadage arrangeret af Danske Ældreråd samt i Danske 

Ældreråds årsmøde og konference i forbindelse med årsmødet. 

 

Anden mødevirksomhed 

Ældrerådet er repræsenteret i forskellige arbejdsgrupper, som arbejder med sager af interesse for 

kommunens ældre. Ældrerådet har en repræsentant i kommunens tilgængelighedsudvalg, samt en 

repræsentant i et udvalg vedrørende skærmbesøg hos modtagere af hjemmehjælp .  Vi er desuden 

repræsenteret i redaktionsgruppen vedrørende Guldborgsund Kulturkanon, og som tidligere omtalt er 

Ældrerådet repræsenteret med 3 medlemmer i brugerrådet ved Fælleskøkkenet I/S. 

 

Rådet har desuden været repræsenteret ved et dialogmøde på Sofieskolen vedrørende kommuneplan 

2017-2029. 

 

Sakskøbing den 22. februar 2017 

 

Doris Hartmeyer 


