ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 6.11. 2019 kl. 13.30 på
Kaarsbergcentret .
Saxostuen
Fraværende: Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 10

Sagsfremstilling
119/19: Leder af sundhed og Omsorg Pia
Nyborg
Orientering om budget 2020
på Ældreområdet
Aflastningsplads for demente på
Blomstergården i Dianalund

Behandling/beslutning
Pia Nyborg orienterede om det vedtagne
budget 2020 på Social og sundhedsområdet.
Værdighedsmilliarden videreføres 5.8 mill. kr.
Kr
Taksten for madservice på Plejecentre stiger
med 141.00 kr' pr. måned
Indførelse af skærmbesøg hos borgeren
( frivilligt).
Hj.pl. Gruppen i Dianalund / Ruds Vedby har
etableret skærmbesøg.
Effektivisering af rengøring ved indførelse af
robotstøvsugning. Indtil videre frivilligt)
Der undersøges om robotstøvsugeren kan
bevilges som hjælpemiddel.
Der er afsat 0,3 mill.kr. Til undersøgelse af
mulighederne for at etablere et filial af Sorø
Sundhedscenter i Dianalund
0.5mill.kr. Afsat til tidlig opsporing og
bekæmpelse af ensomme ældre.
Tilførsel af 5.5.Mil.kr til generelt løft af
aktiviteter på ældreområdet.
Døgnaflastningsplads For demente på
Blomstergården.
Ældrerådet har bedt om at få det med i
budget 2020. Er desværre ikke kommet med.
Pia lover at tage ønsket med til budget 2021.
Ny kørselsordning for hjemmeboende
demensramte borgere.
Sorø kommune har af Sundhedsstyrelsen fået
ca. 4,6 mill.kr til at gennemføre forsøget

frem til april 2021.
Kørslen bevilges til fritidsaktiviteter, besøg
hos familie og venner. En ledsager deltager
uden beregning.
Der kan køres 104 enkeltture på 1 år.
Borgeren betaler selv en del af kørslen .
Ansøgningsskema til kørselsordningen ligger
på kommunens hjemmeside
Ny social og sundhedschef Annette Homilius
ansat pr. 1.12.19
120/19: Valg af ordstyrer

Flemming Greve
Fremover fast ordstyrer.

121/19: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelse af :
punkt 129: Brandsikkerhed på Plejecentre
Evt. punkt 130

122/19: Godkendelse af referat fra den
2.10.19 samt underskrift

Referat godkendt og underskrevet.

123/19: Orientering fra formanden

E.M havde haft et møde med
Socialudvalgsformand Lars Schmidt .Han vil
gene komme til vores møder når vi har behov
for det.
Informerede om pjece fra apotek
Der er etableret 58% flere apoteker i DK.
Hvordan kan de fagligt uddannede personale
bruges i sundhedsvæsenet.?

124/19: Orientering fra medlemmerne

Kirsten og Dorete havde været til tirsdagstræf
på Sorø bibliotek. Der var god spørgelyst .
Der var ros til temadagen 1.10.19.
Kirsten har besøgt Egecentret og
sygeplejegruppen. En god informativ dag.
Zenia orienterede om temadag ,hvordan kan
Ældrerådet blive mere synligt.
Ny temadag aftalt til den 29.10.2020.
En god dag.
Inge Har været på besøg i
Hjemmeplejegruppen Dianalund /Ruds vedby
Fik god information , bl,a, om skærmbesøg.
Aftalt at køre med medarbejder 1 dag.
Nyt møde om 3 måneder.

125/19: Budgetopfølgning

Dorete orienterede om budgetstatus.

126/19: Temadag 2020
Boformer

Aftalt at temaeftermiddagen afholdes i
Kulturhuset i Stenlille
Dato: 23.4.2020 kl. 14 – 17
Zenia reserverer lokale.

127/19: Høring om delvis ophævelse af lokal-

Ingen bemærkninger til lokalplanen.

plan sk 24 (Dianalund)
Deadline 6.11.19
128/19: Punkter til næste møde

Temaeftermiddag: Boformer
Brandsikkerhed
Information til pt./pårørende fra kommunen.

129/19: Brandsikkerhed på plejehjem.

Vi har tidligere fået orientering om at
brandsikkerheden er i orden på vore
Plejecentre i Sorø kommune.
Boligminister Kaare Dybvad vil stramme
reglerne så det ikke længere er muligt at
dispensere fra brandkravene, når det handler
om sikkerhed (sikkert fra 1.1.2020).
Alle 98 kommuner blev i 2018 bedt om at
redegøre fo brandsikkerheden på
plejehjemmene med frist til den 19.11.2018.
19 kommuner har stadig ikke svaret
ministeren på , hvornår de regner med
at udbedre den manglende sikkerhed på
plejehjemmene- herunder Sorø.
Vi ønsker en forklaring på dette.
Formand for teknik og miljø Jens Nygård
inviteres til vores næste møde med henblik
på redegørelse af ovennævnte.

130/19: Evt.

Karin vil gerne være med i gruppen til
biblioteket i Sorø. Dette er ok.
Julehygge den 4.12.kl. 11.30 inden ordinært
møde.
Pia Nyborg er inviteret med.

