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Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-11.-2019 

Mødeforum Ældrerådet

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved
 

Dato Onsdag den 13. november 2019 Tidsrum: 10.00 – ca. 12.30 

Deltagere Sven Ulrik Terp, Rolf Voetmann, Merete Maibøll, Inge-Lise Madsen, Gert Segato, 
Birthe Kærsig, Lotte Petersen og Lars Høgh.  

Fraværende

Ordstyrer Birthe Kærsig

Referent Uffe Tvede Hansen

Tekst Beslutning m.v. Eventuel 
aktør

1. Valg af ordstyrer for dette møde Birthe Kærsig valgt.

2. Godkendelse af mødets dags-
orden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Referat fra Ældrerådets møde d. 
09. oktober 2019

Referatet blev godkendt.

4. Efterretningssag
Pilotprojekt vedr. sygeplejeklinikker i 
Næstved Kommune.
Ældrerådet har modtaget et oplæg 
vedr. ”sygeplejeklinik i Næstved 
Kommune”.
Oplægget er en første beskrivelse til 
et pilotprojekt, der skal køres i Di-
strikt Syd. Ikke alt er belyst fra start. 
Igennem pilotprojektet ønsker kom-
munen at afprøve og høste erfaringer 
i forhold til en eventuel permanent e-
tablering og udvidelse af tilbuddet til 
resten af kommunen.
Ældrerådet er blevet bedt om at give 
en tilbagemelding vedr. dette senest 
fredag d. 08. november, og det har 
tidsmæssigt således ikke været mu-
ligt, at emnet kunne komme til drøf-
telse på et egentligt ældrerådsmøde.
Efter at Ældrerådets medlemmer via 
e-mails har haft mulighed for at kom-
mentere forslaget har forretningsud-

Forretningsudvalgets fremsendte hø-
ringssvar blev taget til efterretning.
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valget derfor på sit møde d. 04. no-
vember udformet et svar til kommu-
nen, som her er vedlagt til efterret-
ning for hele Ældrerådet.

Bilag: 
 Sygeplejeklinikker i Næstved 

Kommune
 Forretningsudvalgets tilbage-

melding vedr. pilotprojekt om 
sygeplejeklinikker i Næstved 
Kommune

5. Orienteringssag
Godkendelse af sagsbehandlings-
frister for Handicap og Psykiatriom-
rådet
Sagen blev behandlet på Omsorgs- 
og Forebyggelsesudvalgets møde den 
28. oktober 2019. Sagen og beslut-
ning er sendt til Ældrerådet til orien-
tering.
Bilag: Godkendelse af sagsbehand-
lingsfrister for Handicap og Psykia-
triområdet.

Ældrerådet konstaterede, at en sag end-
nu engang ikke er blevet sendt til høring 
i Ældrerådet, inden den er blevet beslut-
tet. Dette er Ældrerådet absolut ikke til-
freds med.
Ældrerådet er i øvrigt særdeles bekymret 
over, at de forlængede sagsbehandlings-
frister kommer til at gå ud over borgere, 
der ofte må formodes ikke at høre til de 
mest ressourcestærke.

6. Formandsmødet d. 09. december 
2019
Hvilke emner ønsker Ældrerådet sat 
på dagsordenen for dette møde?

Ældrerådet ønskede disse emner taget op 
på det kommende formandsmøde:

- Manglende høringer af Ældrerådet
- Sen høring i sagen om sygepleje-

klinik
- Manglende midler fra demenspul-

jen – hvordan påvirker det forhold 
i Næstved Kommune?

- Er der i Næstved Kommune planer 
om projekter, hvor skoler og/eller 
daginstitutioner knyttes til beboe-
re på plejecentre?

- Ventelisterne til plejehjem – er 
der akutpladser/aflastningsplad-
ser/midlertidige pladser nok?

- Formandsmøderne i 2020 – hvor 
ofte skal de holdes? Hvornår tilgår 
datoerne Ældrerådet?

Hvis ældrerådsmedlemmer efter dagens 
ældrerådsmøde kommer i tanke om em-
ner, man vil foreslå drøftet på formands-
mødet, bedes man sende en e-mail til 
formand Sven Ulrik på adressen 
svt@aernaestved.dk 

mailto:svt@aernaestved.dk
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7. Næstved Kommunes ældre- og 
værdighedspolitik – herunder 
temamødet d. 21. november
Seneste nyt vedr. dette fra ad hoc-
gruppen (Birthe, Gert, Inge-Lise, Me-
rete og Sven Ulrik).
Praktiske aftaler forud for temamødet 
d. 21. november.

Birthe orienterede om, at hun har aftalt 
en række praktiske forhold med Anna fra 
kommunen omkr. det offentlige møde d. 
21/11.
De ældrerådsmedlemmer, der har mulig-
hed for det, vil komme og hjælpe med 
borddækning fra ca. kl. 13. Det samme 
gælder afrydning efter mødets slutning.
Ældrerådets medlemmer skal fordele sig 
ved bordene, ligesom der bør være en 
”tovholder” ved hvert bord. I øvrigt er 
det lovet, at der også vil være folk fra 
kommunen til stede.
Sven Ulrik byder velkommen. 
Der serveres kaffe og kage efter det før-
ste indlæg.
Birthe vil lave en mail-rundsending til alle 
ældrerådsmedlemmer, når alle aftaler er 
på plads.

8. Boliger for ældre
I forlængelse af Danske Ældreråds te-
mamøder m.v. i september og okto-
ber besluttede Ældrerådet på sidste 
møde, at emnet boliger for ældre 
skulle tages op på dette ældreråds-
møde.

Problematikken blev drøftet indgående.
Det er et problem, at mange lejeboliger 
er for dyre for ældre borgere.
Det er ligeledes et problem, at de almen-
nyttige boligselskaber ikke umiddelbart 
må bygge.
Ud over boliger, som ejes/købes af 
ældre, kan boligmarkedet for ældre lidt 
forenklet deles op i tre kategorier:

- Lejeboliger i almennyttige bolig-
selskaber, hvor ventetiden på at 
få en bolig ofte kan være meget 
lang.

- Lejeboliger i almennyttige bolig-
selskaber, som har karakter af 
seniorbofællesskaber, og hvor den 
stedlige bestyrelse alene afgør, 
hvem der skal overtage ledige 
lejemål. En del af disse har i øv-
rigt en øvre aldersgrænse for, 
hvem man ønsker at tage ind.

- Lejeboliger i den private boligmas-
se – mere eller mindre indrettet, 
så de tilgodeser ældres behov.

Boliger for ældre bør ligge, så de ikke er 
for langt fra indkøbsmuligheder og of-
fentlig transport.
Ældrerådet ønsker politikernes stilling-
tagen til problematikken.
Ligeledes blev det foreslået, at Ældrerå-
det på et møde kunne få mulighed for at 
drøfte sagen med ”bygherrerne” – såvel i 
den private som i den almennyttige sek-
tor – måske med deltagelse fra kommu-
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nens lokalråd.
Emnet sættes på dagsordenen igen på 
Ældrerådets møde i december. Således 
kan alle få lejlighed til at overveje det 
foreslåede yderligere, inden eventuelle 
initiativer fra Ældrerådet sættes i gang.

Forret-
ningsud-
valget

9. Eventuelt samarbejde med andre 
ældreråd
I forlængelse af Danske Ældreråds te-
mamøder m.v. i september og okto-
ber besluttede Ældrerådet på sidste 
møde, at man på dette møde skulle 
drøfte et eventuelt samarbejde med 
andre ældreråd. 
På baggrund af Birgitte Ettrups ind-
læg på mødet d. 2/10 gav Ældrerådet 
i Høje Taastrup udtryk for, at man 
gerne ville besøge Næstved.
Ældrerådet i Næstved kunne ønske 
sig at mødes med andre ældreråd i 
sammenlignelige kommuner m.h.p. 
drøftelse af emner som fx budget og 
boliger.
Alle ældrerådsmedlemmer blev på 
ældrerådsmødet d. 9/10 bedt om in-
den dette møde at gøre sig tanker 
om, hvilke ældreråd, man kunne fo-
restille sig i denne forbindelse, samt 
hvilke emner, man gerne vil drøfte.

Det blev drøftet, hvilket formål et sådant 
samarbejde skulle have.
I den forbindelse blev følgende nævnt:
Idéudvekslinger.
Erfaringsdeling.

Ligeledes blev det drøftet, hvilke kriterier 
man skulle anlægge for, hvilken ”type” 
ældreråd, man eventuelt kunne ønske at 
samarbejde med.
Skal det være sammenlignelige kommu-
ner? 
Eller skal det netop være kommuner, 
som er forskellige fra Næstved Kommu-
ne?
Skal det være sammenlignelige kommu-
ner, hvad angår størrelse, befolknings-
sammensætning eller geografi?

Alle bedes tænke nærmere over sagen.
Emnet tages op igen på Ældrerådets 
møde i december.

Forret-
ningsud-
valget

10. Dialogbaseret tilsynsmøde
Der har d. 22/10 2019 været afholdt 
dialogbaseret tilsynsmøde i Distrikt 
VEST, med deltagelse af repræsen-
tanter fra Ældrerådet.
Eventuelle bemærkninger fra dette 
møde.

Deltagerne mente, at det var et dårligt 
tilrettelagt møde med dårlig struktur.
Dog udviklede der sig i løbet af mødet en 
forholdsvis livlig debat.

11. Ældrerådets brug af IT
Eventuelt nyt vedr. dette.
Se i øvrigt referatet fra ældrerådsmø-
det d. 09. oktober.

Gert har fundet ud af, at Ældrerådets 
PC’er ved opgradering med flere RAM kan 
komme til at blive udmærket funktions-
dygtige. Det vil koste 5-600 kr. pr. com-
puter.
Ud fra den erfaring må det anses for den 
bedste løsning at foretage dette frem for 
at anskaffe nye PC’er.
Gert har påtaget sig løbende at foretage 
det fornødne i denne forbindelse.

Gert

12. Hjemmeplejens arbejde
På baggrund af informationer og 
drøftelser på ældrerådsmødet d. 09. 
oktober blev det besluttet, at hjem-

Det blev drøftet, hvordan Ældrerådet kan 
få den mest kvalificerede viden om em-
net.
Ældrerådet vil kunne handle på det, når 
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meplejens arbejdsområde skulle ta-
ges op på et ældrerådsmøde.
Forretningsudvalget blev desuden 
bedt om at undersøge, om det er 
muligt at få Birgitte Ettrup (+ evt. 
flere) til at deltage i et ældreråds-
møde og fortælle om praksis i hjem-
meplejen.
Status på dette.

man har flere oplysninger om enkelttil-
fælde, hvor der er noget, der ikke funge-
rer.
Der kan enten være tale om mange sa-
ger eller mange meldinger vedr. den 
samme sag.
Lars overvejer at finde metoder til at lave 
noget kvalificeret research. 

Lars

13. Hørt fra 60+ borgere?
Har ældrerådsmedlemmer erfaret 
noget blandt og vedr. borgerne i 
Ældrerådets målgruppe, som man 
ønsker at orientere rådet om – og 
som evt. kunne give anledning til 
nærmere interesse fra Ældrerådets 
side?

I forbindelse med drøftelserne under pkt. 
12, nævntes et par sager, hvor Ældre-
rådet har fået kendskab til meget man-
gelfuld servicering af borgere fra hjem-
meplejens side. 
Ældrerådet erindrerede hinanden om at 
huske at skrive og sende en kort formu-
lering af den generelle problematik i så-
danne tilfælde til Uffe – til indsættelse i 
den dertil indrettede oversigt over be-
kymringssager.

14. Pressemeddelelse 
Er der p.t. noget nyt, der skal 
udmeldes til pressen?

Sven Ulrik udsender en pressemeddelelse 
vedr. temamødet d. 21/11.
Ligeledes inviteres pressen til at overvæ-
re mødet.

Sven 
Ulrik

15. Orientering
a. Husrådene 
b. § 79-udvalget
c. § 18-udvalget
d. PR-udvalget – herunder    
    redaktionsgruppen vedr. info til 
    ældre i Næstved Kommune 
e. Kostrådet
f. Regionsældrerådet
g. Følgegruppen vedr. kollektiv trafik  
h. Danske Ældreråd
i. Formanden
j. Andre

a) Lars har været på Symfonien til 
fælles husrådsmøde for stuen og 
1. sal. Bl.a. kan nævnes, at der er 
kommet ny teamleder.
Lotte har været på Kildegårdsvej i 
Karrebæk med pæn deltagelse og 
god stemning. Også her er kom-
met ny teamleder.
Birthe har været på Birkebjerg-
centret, hvor der blev givet sær-
deles fin info til både borgere og 
pårørende. Hun har ligeledes væ-
ret på Munkebo, hvortil hun en-
delig fik indkaldelse efter at have 
nævnt for distriktschefen, at hun i 
en længere periode ikke havde 
hørt fra stedet.
Rolf har talt med Bakkegården om 
fortovet ud for stedet, der er øde-
lagt af trærødder, som vanskelig-
gør/umuliggør færdsel fra pleje-
centret til fx Netto. Man er enig 
om, at Bakkegården bør gøre op-
mærksom på problemet over for 
kommunen – Rolf støtter gerne op 
om sagen.

  b+c) Sven Ulrik og Merete har på mø-
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          der været med til at fordele de  
          afsatte midler til henholdsvis § 79   
          og § 18. Der var stor enighed om 
          fordelingen, og alle midlerne blev 
           fordelt med undtagelse af en 
          ”buffer” på ca. 40.000 kr. 
     d)   Intet p.t.
     e)   Møde d. 26/11 – dog har man 
           ikke fået nogen dagsorden endnu.
     f)   Lotte har været til møde i Regi- 
          onsældrerådet i sidste uge. Der er 
          valgt ny sekretær, idet den forrige 
          har trukket sig.
          På næste regionsældrerådsmøde i 
          første halvår af 2020 vil der kom-  
          me et forslag op om, at man fra 
          efteråret 2020 møder 2 medlem- 
          mer af de respektive ældre-/seni-
          orråd til regionsældrerådsmø-
          derne. Derudover foreslås det, at 
          man afholder én temadag om 
          året.
     g)  Gert deltager i møde i gruppen d. 
          14/11. Det igangværende udbud 
          skal drøftes – herunder problema-
          tikken vedr. el-/hybrid-/dieselbus-
          ser.
     h)  Sven Ulrik oplyste af formændene 
          er blevet hørt vedr. de respektive  
          kommunale budgetter for 2020.

i) Formanden gav udtryk for bekym-
ring over de seneste frafald fra 
Ældrerådet, som har bevirket, at 
der nu kun er otte medlemmer 
tilbage af rådet. I den forbindelse 
luftede han muligheden for at æn-
dre mødestrukturen, så forret-
ningsudvalget holder op med at 
fungere som sådan. I stedet holdes 
som nu ét ældrerådsmøde om må-
neden, og formanden og sekretæ-
ren udformer i fællesskab dagsor-
denen til møderne.
Generelt blev tankerne vel modta-
get. 
Som kommentar nævntes en an-
den variant, hvor man stadig fast-
holder to månedlige møder, men 
hvor forretningsudvalgsmødet er et 
åbent møde for alle medlemmer.
Ligeledes blev det vendt, hvorvidt 
man skal fortsætte formandsmø-
derne med kommunen med de nu-
værende deltagere eller eventuelt 
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foreslå en udvidelse, så alle otte 
ældrerådsmedlemmer får mulighed 
for at deltage. 
Emnet tages op i december med 
henblik på en beslutning vedr. det-
te, som kan træde i kraft fra janu-
ar 2020.

     j)  Intet.          

16. Ældrerådets julefrokost 2019
Ældrerådets julefrokost afholdes efter 
ældrerådsmødet d. 11. december.
Drøftelse af dette arrangement samt 
eventuel uddelegering af opgavens 
videre praktiske forløb.

Lars har påtaget sig at finde rammerne 
for årets julefrokost.
Det bliver d. 11/12 på Rådhuskroen kl. 
13.00 efter ældrerådsmødet.

17. Eventuelt Birthe nævnte, at hun ville give Anna på 
kommunen besked om, at hun udsender 
særlige invitationer til alle grupper/orga-
nisationer/foreninger m.v., som må for-
modes at have interesse i at deltage i te-
mamødet d. 21/11.

Mødets bilag:

 Referat fra Ældrerådets møde d. 09. oktober 2019 (pkt. 3)
 Sygeplejeklinikker i Næstved Kommune (pkt. 4) 
 Forretningsudvalgets tilbagemelding vedr. pilotprojekt om sygeplejeklinikker i Næstved 

Kommune (pkt. 4)
 Godkendelse af sagsbehandlingsfrister for Handicap og Psykiatriområdet (pkt. 5)

OBS: Efter mødets afslutning er der bestilt frokost til mødets deltagere. Såfremt man IKKE deltager 
i denne, bedes man give besked til sekretær Uffe Tvede Hansen på tlf. 42 76 02 25 eller e-mail: 
uth@aernaestved.dk   

Merete deltager ikke i frokosten.

mailto:uth@aernaestved.dk

