
 

 

 

Guldborgsund Ældreråd 
Årsberetning 2019 

 

Gudborgsund Ældreråd består af følgende 11 personer, der er valgt for perioden 2018 - 

2021:  

 

Doris Hartmeyer formand 

Bent Jørgensen næstformand 

Peter Müller  sekretær 

Conny Krogh  kasserer 

Inge Lise Aaen 

Tom Ahlqvist 

Anne-Birthe Holm-Rasmussen 

Erling Christensen 

Anna-Marie Volquartz 

Birgit Rasmussen 

Hans Jørgen Hansen 

 

 

2019 var et travlt år for Ældrerådet. Allerede i december 2018 blev ældrerådet 

præsenteret for besparelser, der indebar at man ikke fik den forventede forbedring af 

klippekortordningen samt mulighed for yderligere aflastning af pårørende til demente. 

Der var desuden lagt op til en besparelse på personlig pleje. Ældrerådet tog afstand fra 

spareforslagene og en del af forslagene blev ikke gennemført. Straks efter nytår blev 

rådet derfor præsenteret for nye forslag til besparelser. 

 

Sagen var den, at man i 2018 havde budgetteret med omfattende besparelser som følge 

af indførelse af velfærdsteknologi på forskelige områder i ældreplejen. Det viste sig 

imidlertid ikke muligt at opnå de forventede besparelser og som følge heraf kom der til 

at mangle penge på området. Da man i budget 2019 tager udgangspunkt i det forrige års 

budget kunne man se frem til at et tilsvarende beløb ville komme til at mangle i 2019. 

Derfor disse forslag om besparelser, som ældrerådet for de fleste måtte tage afstand fra. 

 

Et af forslagene var en grundig undersøgelse af Guldborgsund madservice med det 

formål at spare 2,1 mio. på området. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagere 

fra administrationen, fra Guldborgsund Madservice samt 2 medlemmer fra Ældrerådet. 

Det lykkedes ikke at finde den ønskede besparelse, men arbejdet mundede ud i 

væsentlige ændringer på området. Fra 1. januar 2020 indføres heldøgnsforplejning på 

kommunens plejecentre og det bliver muligt både på fritvalgsområdet og i cafeerne at 

købe portioner af forskellig størrelse. 



 

 

 

 

 

Synlighed 

Ældrerådet har et stort ønske om at være synlige for borgerne. Derfor valgte vi at 

deltage i seniorfestivalen om afholdtes i juli måned på Højskolen Marielyst. Vi havde en 

stand på pladsen og vi kom herigennem i kontakt med mange borgere. Vi har desuden 

været repræsenteret ved kommunens halvårlige arrangementer for tilflyttere. 

Repræsentanter for Ældrerådet har desuden været inviteret til medlemsarrangementer 

i foreninger, hvor de har fortalt om Ældrerådets arbejde. 

 

Ældrerådets møder 

Ældrerådet har i årets løb afholdt 11 ordinære møder, et om måneden undtaget i juli 

måned, samt et ekstraordinært møde i oktober i forbindelse med afgivelse af 

høringssvar vedrørende fremtidig madforsyning. I forbindelse med de månedlige møder, 

afholdes der møde med ældrechefen og formand/næstformand for Social-Sundhed og 

Omsorgsudvalget i det omfang de har mulighed for at deltage.  Ved disse møder får 

Ældrerådet informationer om aktuelle sager, og der er mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Ældrerådet har desuden holdt møder med medarbejdere indenfor fagområder, hvor rådet har 

følt behov for at uddybe sin viden. 

I februar havde man møde med Susanne April Steffensen, som orienterede om projekt 

Hverdagsrehabilitering, 

I marts mødets man med Michael Damkær, ny chef for fritvalgsområdet, han orienterede om sit 

syn på opgaverne og deres løsning, 

I maj måned mødtes man med Anne Lise Hass og Inger Vibeke Svanekier fra patient- og 

pårørenderådet ved Nykøbing F Sygehus, hvor de orienterede om deres arbejde. 

I juni måned havde ældrerådet besøg af Jonas Hovmand Willems, som orienterede om 

demografimodellen, som havde været sat ud af kraft i forbindelse med udarbejdelse af ny 

model, som anvendes fremadrettet. 

I september orienterede kommunelæge Niels Lunden om sit arbejde som kommunelæge, hvor 

en væsentlig del af arbejdet er uddannelse i sygplejen. 

I oktober havde Ældrerådet besøg af en økonomimedarbejder, der orienterede om det 

kommende års budget på ældreområdet. 

I november havde man møde med befordringschef Karina Bjørk Andersen og supervisor Thomas 

Rasmussen, Præhospitalt Center samt produktionschef Niels Agerholm, Movia. Mødet drejede 

sig om patientbefordring, da Ældrerådet havde modtaget en del  klager over sygekørslen. 

 

Der har i årets løb været afholdt et møde med hele Social-Sundhed og Omsorgsudvalget samt 

Allan Ruders, ny direktør på området. 

 

Anden mødevirksomhed 

Ældrerådet er repræsenteret med 3 personer i brugerrådet ved Fælleskøkkenet I/S og  

2 personer i følgegruppen vedrørende etablering af Center for Hjerneskade Rehabilitering, 



 

 

1 person i tilgængelighedsudvalget og 1 person i arbejdsgruppe vedrørende velfærdsteknologi, 

samt med 1 medlem i bestyrelsen for Højskolen Marielyst, det er imidlertid meddelt at denne 

post bliver udfaset i forbindelse med den kommende generalforsamling i skolekredsen, som 

afholdes i maj 2020 

Ældrerådet har endvidere, som tidligere omtalt været repræsenteret i en arbejdsgruppe, der 

arbejdede med forslag til reorganisering af Guldborgsund Madforsyning. 

 

Ældrerådet finder det vigtigt at have kontakt med de foreninger i kommunen, der repræsenterer 

ældrebefolkningen. Derfor har man 2 gange i det forgangne år mødtes med repræsentanter fra 

Danske Seniorer, Ældre Sagen, Faglige Seniorer, Seniorklubberne samt Guldborgsund 

Frivilligcenter. På disse møder har man taget emner af fælles interesse op. 

 

Høringssvar 

Da en af Ældrerådets vigtigste opgaver er at rådgive byrådet i sager vedrørende ældre, er 

afgivelse af høringssvar en af Ældrerådets vigtigste arbejdsopgaver.  Ifølge vedtægten skal 

Ældrerådet høres i alle sager vedrørende ældre indenfor alle forvaltningsområder. Det er 

imidlertid ikke altid man husker, at høre os. Det er især, når det er sager, der ikke kommer fra 

ældreområdet, men f.eks. kommunens kulturpolitik, som også er af interesse for den ældre del 

af kommunens borgere. Det kan også være sager vedrørende kollektiv trafik, som kommer fra 

Teknik og Miljø. Det kan i disse tilfælde forekomme, at ældrerådet på eg et initiativ afgiver 

høringssvar. 

Ældrerådet har i årets løb afgivet 18 høringssvar, som man kan finde på hjemmesiden under 

borger/pensionist og ældre/ ældrerådet.  

 

Ældrerådet har afgivet høringssvar indenfor følgende området: 

Håndtering af økonomiske udfordringer 

Udkast til sundhedsaftaler 

Revision af værdighedspolitik 

Økonomiske udfordringer vedrørende budget 2020-2023 

Kulturpolitik 

Organisering af madservice 

Fritvalgspriser  2020  

Takster budget 2020 

Kvalitetsstandarder på en lang række områder, som nogen af de vigtigste kan nævnes 

Personlig pleje og praktisk hjælp, men også en hel række andre områder. 

 

Regionsældrerådet 

Guldborgsund Ældreråd er repræsenteret i Regionsældrerådet af Bent Jørgensen, der samtidig 

er medlem af regionsældrerådets forretningsudvalg. Her beskæftiger man sig med sager af 

fælles interesse for regionens ældreråd og man afgiver høringssvar om sundhedspolitiske sager. 

Regionsældrerådet har i årets løb afholdt 2 ældrepolitiske temadage, hvor Guldborgsund 

Ældreråd var repræsenteret. I maj måned omhandlede temadagen forslag til en sundhedsreform 

samt status på implementering af sundhedsplatformen, Lolland-Falster undersøgelsen samt et 

indlæg om øjenforkalkning. I september drejede temadagen sig om Det Nære Sundhedsvæsen 

 

 

 



 

 

Danske Ældreråd. 

Guldborgsund Ældreråd har i årets løb deltaget i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde, 

dialogmøde for formænd/næstformænd samt temadage og ældrepolitisk konference arrangeret 

af Danske Ældreråd. 

 

Sakskøbing den 9. januar 2020 

 

Doris Hartmeyer 


