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Sagsfremstilling

Behandling/beslutning

54/19: Orientering fra kommunen ved
Borgmester Gert Jørgensen

På opfordring fra Egon fortalte borgmester
Gert Jørgensen, at Voksen Handicapområdet
som det eneste område stikker ud og kræver
flere penge af forskellige årsager.
Derfor ligger der 5 forslag til besparelser ud
over hele Social- og Sundhedsområdet, så der
bliver råd til de udfordringer, der er på Voksen
Handicapområdet. Desuden stiger både
antallet af børn og ældre over 80 år i Sorø
Kommune.
Borgmesteren fortalte, at pengene ikke flytter
med, når vi får tilflyttere med diagnoser, og
dem har vi fået flere af, hvilket kræver flere
penge af kommunen.
Penge, der er afsat til anlæg, må ikke
anvendes til service.
Vi kom rundt om mange ting med borgmester
Gert Jørgensen, og vi takker for hans besøg.

55/19: Valg af ordstyrer.
56/19: Godkendelse af dagsorden.

Flemming Greve
Godkendt.

57/19: Godkendelse af referat og underskrift

Godkendt og underskrevet.

58/19: Orientering fra formanden.

Egon nåede ikke at deltage i Ældrepolitisk
Konference i Nyborg 30.4.19.
Besøg i velfærdsteknologisk lejlighed i
Næstved 2.5.19 – ikke imponeret –
lejligheden var ikke opdateret med de nyeste
teknologier. Karen og Zenia enige. Fik dog
udleveret
katalog
over
teknologiske
muligheder, hvilket var fint.

59/19: Orientering fra medlemmerne
Herunder Ældreudflugt.

Zenia: Sorø Kommune har opstartet en gåbus i Stenlille d.d. 12 personer deltog og flere
kommer til fremover. Dejligt initiativ.
Michael: Husk at melde jer til
Regionsældrerådets temadag 28. maj til
Michael senest 10. maj.
Egon: Gruppen vedr. Ældreudflugt er kommet

langt i arbejdet. Turen går til Hotel Troense på
Tåsinge, og prisen vil igen i år være 200 kr. pr.
person. Sorø Kommune har afsat 123.000 kr.
til projektet. Udflugten finder sted 5. og 7.
august fra Nord og 12. og 14. august fra Syd.
60/19: Orientering om økonomi.

Der er endnu ikke overført overskud fra 2018
til 2019, men det er på trapperne.
Indtil nu har vi brugt 8.769 kr. af de 50.400 kr.
der er til rådighed i år (+ overskud fra 2018).
Vi talte om, at vi også i år vil afholde
Ældredagen 1. oktober 2019 efter den store
succes sidste år. Det vil være naturligt at
afholde Ældredagen i Kaarsbergcentret i år.
Til næste Ældrerådsmøde tænker vi over
emner til Ældredagen, og Zenia checker om
ledigt lokale i Kaarsbergcentret 1.10.19.
Ideer til andre borgervendte arrangementer
kunne være at fortælle om velfærdsteknologi
eller få Det Danske Madhus til at fortælle
med smagsprøver. Vi vender tilbage til dette.

61/19: Høringssvar vedrørende hjælpemiddelområdet.
Svar senest den 15.5.19

Dorete kom med en tilføjelse til vores
høringssvar på hjælpemiddelområdet, som vi
udarbejdede på sidste møde – nemlig at
ambulant behandling, hvor man har brug for
hjælpemiddel, når man kommer hjem, bør
sidestilles med udskrivelse fra sygehus.
Dorete beder Inge om at tilføje dette, inden
afsendelse af høringssvar til kommunen.

62/19: Opfølgning på evt. folkemøde i
Sorø.

Sorø Kommune har meldt ud, at man vil
afholde folkemøde på Ankerhus 27. august
2019 kl. 16-20.
Det ligger endnu ikke fast, hvordan det skal
afholdes.
Vi afventer yderligere og tager det op på
næste møde i Ældrerådet.

63/19: Udgivelse af Ældrerådsblad.
Drøftelse.
Oplæg fra Egon

Egon og Inge havde fået henvendelse fra en
dame, der foreslog, at Ældrerådet kunne
udgive et blad, som man havde gjort i andre
kommuner, hvor erhvervslivet betalte ved
hjælp af annoncer. Egon havde et par
eksemplarer med.
Dette blev drøftet, og der var ikke stemning
for lige præcist dette blad. Karin foreslog, at vi
sammen med kommunen kunne udgive en
folder med oplysning om arrangementer for
ældre i vores kommune.

64/19: Møde med plejehjemsledere
om forholdene på plejehjem.
Hvorfor er vi ikke indkaldt til
møder som aftalt?

Ingen af os har hørt fra plejehjemmene, efter
at vi har oplyst, at vi har udpeget kontaktpersoner og besøgt plejehjemmene i 2018.
Egon spørger Ældrechef Pia Nyborg, om hun
vil deltage i vores næste møde i Ældrerådet,
så vi kan få en snak om, hvad vi kan gøre, og

65/19 Budgetudfordringer
Der er udarbejdet besparelsesforeslag som er sendt til høring i Ældrerådet.
Høringsfrist er den 15.5.19

66/19: Næste møde

67/19: Dagsordenpunkter til næste møde

68/19: Eventuelt

hvad plejehjemmene kan tilbyde os.
Besparelsesforslagene indenfor Social- og
Sundhedsområdet blev drøftet, og vi blev
enige om at gøre indsigelse imod, at de 5
plejecentre, som i øvrigt balancer
budgetmæssigt, skal finde besparelser på 1,5
mio.kr., som overføres til det specialiserede
voksenområde. Konsekvensen heraf vil være
mindre service samt mindre aktiviteter
forestået af ansat personale.
Dorete, Inge, Karin og Marianne holder et
kort møde 13. maj for at beskrive vores
høringssvar – også indenfor området, hvor
man vil spare en hjerneskadekoordinator væk
og erstatte denne med et team på tværs af
myndighedsområdet, Sundhedscentret og
Arbejdsmarked.
Udkast til høringssvar sendes til de øvrige i
Ældrerådet, som svarer tilbage straks,
hvorefter høringssvaret sendes til Sorø
Kommune.
Næste møde i Ældrerådet er fastsat til
Tirsdag 4. juni 2019 kl. 13.00
Sted oplyses senere af Zenia.
Tema til Ældredagen 1. oktober samt
nedsættelse af udvalg.
Hvem sælger billetter til Ældreudflugten?
Hvem deltager hvilke dage i Ældreudflugten?
Folkemøde i Sorø.
Kirsten gjorde opmærksom på, at Søren
Wollesen på det nylige dialogmøde med
Social- og Sundhedsudvalget lovede at give
Ældrerådet en status på anvendelsen af
Værdighedsmilliarden for 2019. Dette skal vi
HUSKE!

