ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 2. januar 2019 kl. 13.00 på
Kaarsbergcentret .
Saxostuen
Fraværende: ./.
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 1

Sagsfremstilling
1/19: Orientering fra kommunen ved
Socialchef Søren Wollesen

Behandling/beslutning
Den fælles strategi for fagcenter Social og
sundhed hvor der blev udarbejdet
pejlemærker i december 2018 foldes ud i
2019 blandt medarbejderne.
Vedr. habilitering og rehabilitering afholdes
strategi møde i marts 2019.
Vision 22 -verdensmålet ”sundt liv for alle” er
påbegyndt.
Absalon (professionsuddannelser) vil meget
gerne samarbejde med Sorø kommune
indenfor uddannelse og forskning.
2019 budgettet, holder det? Der følges
løbende op på dette. Har fået tilført 6 mill. til
2019 budgettet.
Efter næsten 2 års stigninger i udgifterne på
Social og Sundhedsområdet, er vi inde i en
stabil periode., men der kommer nok nye
udfordringer.
Vi udvikler samtidig med at vi effektiviserer.
Akutpladser: Der kommer sikkert en lov om
,at kommunen ikke må tage betaling for
ophold på disse. (ligestilles med en
sygehusindlæggelse).

2/19: Valg af ordstyrer

Flemming Greve

3/19: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

4/19: Godkendelse af referat fra den
5.12.18 og underskrift.

Godkendt og underskrevet

Egon orienterede om, at vores reviderede

5/19: Orientering fra formanden.

folder om Ældrerådet snarest kommer på
vores hjemmeside.
Enige om at invitere formanden fra Teknisk
udvalg til vores næste møde.

6/19: Orientering fra medlemmerne

Kirsten ønsker at deltage i Temadag den 26.2.
i Køge. Er bevilget.
Kirsten har afmeldt referater fra
støttegruppen vedrørende Demens
Michael orienterede om, at der er valg til
Dansk Ældreråd .
Der skal vælges 1 person til bestyrelsen og 2
suppleanter.
Opfordring til at stille op . Sjælland er ikke
repræsenteret I arbejdet.

7/19: Orientering om økonomi.

Dorete orienterede om forbrug 2018
Overskud ønskes overført til 2019
Egon fremsender notat .

8/19: Kvalitetsstandard for sygeplejen
Drøftelse /Høringssvar.

Er drøftet og høringssvar sendes ud til alle
med mulighed for yderligere kommentarer.
Enige om at det er et meget fint oplæg

9/19: Kvalitetsstandarder vedrørende
hjælp i hjemmet, aflastning og
træning
Drøftelse / høringssvar.

Er drøftet og høringssvar sendes ud til alle
med mulighed for yderligere kommentarer

10/19:Nyt fra 10/19 Nyt fra Arbejdsgrupperne.

11/19: Oplæg fra Kirsten om hvordan vi kan
gøre Ældrerådet synligt i Sorø kommune.

Ældreudflugten planlægges til at være i
august måned.
Dorete undersøger økonomi i forhold til
udflugten
Enige om at byrådet inviteres med .
Kirsten havde udsendt et meget fint oplæg
om hvordan vi kan synliggøre Ældrerådet i
Kommunen.
Vi er enige om følgende:
Formanden orienterer løbende til Pressen, og
ugeavisen
Arbejder videre med temamøder om
ældrerådet forskellige steder i Kommunen,
svarende til Tirsdagstræf i Dianalund.
Samtidig er vi tilknyttet plejecentre hvor vi
har mulighed for at fortælle om Ældrerådet.

12/19: Punkter til næste møde.

Afholde en tema eftermiddag i løbet af året.
Udflugt, Gule ærter i uge 7

13/19. Evt.

Intet

