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Referat af møde i Ældrerådet d. 09.-05.-2018 
 

Mødeforum Ældrerådet 
 

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved 
 

Dato 
 

Onsdag den 09. 
maj 2018 

Tidsrum 10.00 – 12.30 
 

Deltagere Gert Segato, Hans Jørgen Parling, Lars Høgh, Lis Jacobsen, Birthe Kærsig, Michael 

Lancaster, Inge-Lise Madsen, Merete Maibøll, Lotte Petersen, Sven Ulrik Terp og 

Rolf Voetmann. 

Fraværende 
 

Lars Vestergaard Frandsen 

Mødeleder Sven Ulrik Terp 
 

Referent Uffe Tvede Hansen 

 

 

 Tekst Beslutning m.v. Eventuel 

aktør 

1. Godkendelse af mødets dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

2. Referat fra Ældrerådets møde den 

18. april 2018 

 

Referatet blev godkendt.  

3 Høringssag 

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger. 

Se bilag med og vedr. disse. 

Se også forretningsudvalgets forslag til 

høringssvar. 

 

Med en tilføjelse om, at Ældrerådet 

fremover meget gerne vil inddrages i 

den forudgående proces (med henvis-

ning til ”Randers-modellen”) blev for-

retningsudvalgets forslag til hørings-

svar godkendt. 

Uffe Sørger for, at svaret fremsendes 

til Næstved Kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

Uffe 

4. Orienteringssag 

Udbud af leverandør på fritvalgs-området 

i hjemmeplejen  

Bilag:  

Notat vedr. genudbud af personlig pleje 

Udkast udbudsbetingelser til Ældrerådet 

Kontraktbilag A Kravsspecifikation til 

Ældrerådet 

Forretningsudvalgets afsendte hørings-

svar vedr. dette. 

 

Forretningsudvalgets afsendte hø-

ringssvar blev taget til efterretning. 

 

5. Formandsmødet d. 26. april 2018 

Orientering ved Ældrerådets deltagere i 

dette møde om, hvad der blev drøftet på 

mødet. 

Se det udsendte referat fra dette for-

mandsmøde 

 

Ældrerådet tog det udsendte referat 

fra formandsmødet til efterretning. 

Det skal bemærkes, at det aftalte dia-

logmøde mellem hele Ældrerådet og 

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 

der oprindelig var aftalt til d. 08. au-

gust, i stedet afholdes tirsdag d. 14. 
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august (se invitationen, som er med-

sendt dette referat samt Ældrerådets 

mødekalender). 

 

6. Danske Ældreråds møder på Nyborg 

Strand d. 7.-8. maj 

Evaluering af Ældrerådets deltagelse i 

Danske Ældreråds repræsentantskabs-

møde og ældrepolitiske konference. 

Er der emner herfra, som giver anledning 

til kommende initiativer fra Næstved Æl-

dreråds side? 

Alle var generelt meget positive over 

for det afholdte arrangement – såvel 

hvad angår indholdet som afviklingen 

af møderne og hotellets standard. 

Dog vil der være plads til forbedringer 

omkring de praktiske forhold i forbind-

else med placeringen ved borde i det 

store mødelokale og afviklingen af 

spisninger, hvor der ikke i forvejen er 

reserveret pladser. 

Alle vil gerne deltage i næste års ar-

rangement. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kommende eksterne ældrerådsmø-

der 

På sidste møde blev det besluttet, at det 

skulle forsøges aftalt, at Ældrerådet af- 

holder sine næste to møder på henholds-

vis Næstved Sudhedscenter og Næstved 

Madservice - kombineret med besøg på 

og orientering om de pågældende steder. 

Orientering om, hvorledes det er gået 

med disse aftaler. 

 

Formanden oplyste, at han havde truf-

fet aftale med Næstved Sundhedscen-

ter om, at ældrerådsmødet d. 13. juni 

afholdes dér – startende med rundvis-

ning og information om stedet.  

Mødet afholdes inden for normal tids-

ramme kl. 10.00 – ca. 12.30 (med ef-

terfølgende spisning). 

Såfremt Ældrerådet i efteråret skal 

kunne aflægge besøg på plejecentre i 

hvert af de fire distrikter, må disse be-

søg antageligt skulle placeres i forbin-

delse med ældrerådsmøderne d. 12/9, 

10/10, 5/11 og 3/12. 

Derfor bør mødet på Næstved Madser-

vice ligge i august i forbindelse med 

ældrerådsmødet d. 15/8. 

Sven Ulrik aftaler nærmere derom 

med Næstved Madservice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

 

8. Temadag om et værdigt ældreliv for 

ældre med behov for hjælp 

- afholdt af ÆldreSagen d. 29. maj i 

Torrig på Lolland. 

Der er på e-mail udsendt invitation til alle 

medlemmer af ældre-/seniorrådene i 

Guldborgsund, Lolland, Næstved og 

Vordingborg Kommuner til deltagelse i 

denne temadag. 

Drøftelse af deltagelse i dette arrange-

ment fra Næstved Ældreråd. 

 

Bilag: Invitation til nævnte temadag. 

 

Fra Næstved Ældreråd deltager fire 

medlemmer: Merete, Rolf, Birthe og 

Michael. 

Uffe tilmelder disse til arrangementet. 

 

 

 

Uffe 

9. Temadag d. 30. maj arr. af Regions-

ældrerådet 

Regionsældrerådet afholder d. 30. maj en 

Ud over Lotte, som er selvskreven til 

denne temadag, idet hun er medlem 

af Regionsældrerådet, deltager følgen-
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temadag om den nye sundhedsaftale og 

om regionens sundhedsplatform. 

Der kan deltage 6 repræsentanter fra 

hvert ældre-/seniorråd i regionen. Det 

skal derfor her aftales, hvem der ønsker 

og kan deltage fra Næstved Ældreråd. 

Bilag: Invitation til den nævnte temadag. 

 

de fem: 

Rolf, Sven Ulrik, Gert, Inge-Lise og 

Michael. 

Lotte har noteret sig deres deltagelse, 

og yderligere tilmelding er således ik-

ke nødvendig. 

 

10. 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 an-

ledning til nærmere interesse fra Ældre-

rådets side? 

 Intet p.t.  

 

 

 

 

 

 

 

11. Pressemeddelelse  

Orientering om besluttet pressemeddelel-

se på sidste møde om informationsmøde 

ved Næstved Kommune m.v. 

Er der p.t. noget nyt, der skal udmeldes 

til pressen?  

Den nævnte pressemeddelelse beslut-

tet på sidste ældrerådsmøde er drop-

pet. 

I stedet udarbejder formanden en ny 

med fokus på kollektiv trafik m.v. og 

om et værdigt ældreliv. 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

12. Orientering 

a. Formand 

b. § 79-udvalget 

c. PR-udvalget 

d. Kostrådet 

e. Regionsældrerådet 

f. Redaktionsgrp. for Aktivitetssprøjten 

g. Følgegruppen vedr. trafikale forhold 

h. Danske Ældreråd 

i. Husrådene 

j. Andre (herunder evt. nyt fra ad hoc-

gruppen vedr. Ældrerådets synlighed) 

 

a) Modtaget mail vedr. Bakkehu-

sene ved Tappernøje er ikke 

noget, Ældrerådet skal forholde 

sig til eller promovere. 

Bemærk at ældreminister Thy-

ra Frank på Danske Ældreråds 

repræsentantskabsmøde i Ny-

borg meldte ud, at hun plan-

lagde dialogmøder med ældre-

/seniorrådene over hele landet, 

og at hun d. 21/6 ville holde et 

sådant på Sjælland. Næstved 

Ældreråd afventer nærmere om 

sted m.v. for dette. 

b) Intet. 

c) Tilbud modtaget på banner 

m.v. til ca. 1000 kr. Rolf går 

videre med dette. 

Merete undersøger, om folder 

fra Ældrerådet i Guldborgsund 

Kommune kan være udgangs-

punkt for en tilsvarende for 

Næstved Ældreråd. 

Uffe oplyste i øvrigt, at linket til 

den gamle ”Ældreguide” nu er 

fjernet fra kommunens hjem-

meside.  

d) Lars H., Gert og Michael er 

indkaldt til møde d. 24/5. 

e) Lotte har være til møde i 

Regionsældrerådets forret-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf 

 

Merete 
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ningsudvalg, hvor temadagen 

d. 30. maj er planlagt. Der 

planlægges yderligere en tema-

dag i september og et møde i 

Regionsældrerådet i november. 

f) Der arbejdes med planlægning 

af næste udgave af Aktivitets-

sprøjten, som udsendes i juni. 

Merete oplyste, at Ældrerådets 

repræsentant på stedet vil blive 

nævnt ved de forskellige pleje-

centre m.v. 

g) Michael oplyste, at det ligger 

fast, at der skal spares 6 mio. 

på den kollektive trafik i kom-

munen. Og det betyder både 

nedlæggelser af busruter og re-

duktioner i afgange. Da Ældre-

rådet er hele kommunens æl-

dreråd, kan rådet ikke forfægte 

enkelte områders synspunkter i 

denne sag, men må anskue det 

fra et helhedssyn. 

h) Intet udover hvad der er 

nævnt i andre sammenhænge 

omkring Danske Ældreråd. 

Michael gjorde dog opmærk-

som på, at han fandt det uhel-

digt, at man havde iværksat 

temaer (Bedre Kost), som løber 

i en periode, der afsluttes kort 

efter, at de nyvalgte ældreråd 

er tiltrådt. 

i) Birthe: Har været til rundvis-

ning på Birkebjergcentret. Skal 

til møde dér d. 22/5. 

Inge-Lise: Har været på besøg 

på Birkevang med oplysning 

om stedet – bl.a., at man har 

etableret to aflastningsstuer. 

Skal til tre husmøder dér i uge 

20. 

Lars orienterede om sag, hvor 

Marskgården har været invol-

veret. 

Hans-Jørgen har været på be-

søg med rundvisning på Mun-

kebo og Helgesvej. Skal til mø-

der dér d. 22. og 23. maj. Man 

afholder i øvrigt et Sct. Hans-

arrangement d. 23/6, hvor 

Hans-Jørgen blev inviteret til at 

holde båltalen, men desværre 

er forhindret, da han er bort-
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rejst. 

Rolf har skrevet til Bakkegår-

den med henblik på ny møde-

plan. Lars F. vil evt. også del-

tage i møderne dér. Der var i 

øvrigt flere ønsker om, at sup-

pleanterne også deltager, og 

Ældrerådet vil lade det være op 

til hver enkelt, inden man se-

nere forholder sig mere gene-

relt til det. 

Lotte skal d. 15/5 til møde i 

Fuglebjerg. 

j) Ad hoc-gruppen har ikke væ-

ret samlet endnu. Lis indkalder 

til møder i denne. 

Merete oplyste, at der er et 

arrangement i Røjleparken d. 

24/5, hvor alle er velkomne, og 

hvor Ældrerådet kan være med 

til at ”synliggøre” sig. 

Michael har deltaget i et arran-

gement ”Mærk Kanalen”, hvor 

Ældrerådet evt. også kan syn-

liggøre sig ved næste års til-

svarende event. 

Uffe orienterede om, at han 

d.d. har videresendt to e-mails 

fra kommunen til alle i Ældre-

rådet – afledt af mødet i Om-

sorgs- og Forebyggelsesud-

valget d. 7/5. Den ene handler 

om de dialogbaserede tilsyn, 

hvor man beder Ældrerådet om 

at udvælge medlemmer, der 

deltager i disse dialogmøder. 

Dette tages op på ældreråds-

mødet i juni. 

          Den anden e-mail er en orien-    

          tering til Ældrerådet om, at der  

          på Omsorgs- og Forebyggelses-  

          udvalgets møde d. 7. maj 2018  

          blev orienteret om resultaterne  

          af Sundhedsprofilen 2017 for  

          Næstved Kommune. Dette ma- 

          teriale fremsendes i denne  

          mail til Ældrerådets orientering. 

 

13.  Orientering om IT-situationen 

Ældrerådets forretningsudvalg har des-

værre måtte konstatere, at det indledte 

samarbejde med den eksterne IT-mand 

ikke kan fortsætte. 

Der orienteres her kort om konsekven-

Uffe oplyste, at forretningsudvalget d. 

30. april har besluttet at afbryde 

samarbejdet med IT-manden. Dette 

skyldes dels hans gentagne afbud til 

at orientere og igangsætte Ældrerådet 

med arbejdet med PC’erne, dels at det 
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serne af dette. 

 

i praksis har været umuligt at komme 

i kontakt med ham siden sidste ældre-

rådsmøde. 

Der tilbagestår nogle få ting omkr. 

nogle koder m.v., som det forhåbent-

lig lykkes at få fra IT-manden, men ik-

ke mindst mangler Hans-Jørgen at få 

udleveret sin PC. Den beror p.t. hos 

Bjørn Bjerking, og det aftaltes, at Uffe 

kontakter Bjørn med henblik på at 

sætte ham i kontakt med Gert, som 

gerne vil se, hvad han kan gøre for at 

få Hans-Jørgens PC køreklar. I øvrigt 

vil Gert gerne være Ældrerådets ”dag-

lige” IT-mand fremover. Skulle der 

opstå store problemer med nogle af 

PC’erne, må en professionel dog kon-

sulteres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uffe 

 

 

Gert 

14. Eventuelt 

 

Det aftaltes, at Uffe udsender både 

kørselsskemaer og diætsedler til alle 

på e-mail.  

Kørselsskemaerne skal udfyldes på 

PC’en og mailes til Sven Ulrik, der der-

efter indsender dem (også i elektro-

nisk form) til kommunen. 

Diætsedlerne er blot til orientering. 

Uffe medbringer ved det sidste ældre-

rådsmøde i hvert kvartal diætsedler til 

alle, som udfyldes i hånden, under-

skrives og afleveres til formanden til 

attestering. De udfyldte og formands-

attesterede diætsedler indsender Uffe 

til Næstved Kommune, som sørger for 

udbetaling af diæterne til ældreråds-

medlemmerne. Indtil andet er beslut-

tet, udbetales kun diæter for deltagel-

se i egentlige ældrerådsmøder. Derud-

over kan medlemmet af Regionsældre-

rådet få diæter for deltagelse i disse 

møder, ligesom formanden for Kost-

rådet er berettiget til diæter. 

 

Hans-Jørgen udtrykte ønske om at få 

mere indblik i den økonomi, som Æl-

drerådet har til rådighed. Lotte oplys-

te, at kommunen har indført et nyt 

system, som p.t. gør det vanskeligt at 

se de enkelte posteringer. Men der vil 

med passende intervaller være et 

punkt på Ældrerådets dagsorden med 

orientering om den aktuelle økonomis-

ke status og det råderum, som Ældre-

rådet har. 

Uffe 
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Der var et generelt ønske om, at der 

på et snarligt ældrerådsmøde sættes 

et punkt på dagsordenen omkring 

økonomi og regler i den forbindelse. 

 

Der var ligeledes et ønske om, at der 

eventuelt kan arrangeres et besøg for 

Ældrerådet i Næstved Kommunes 

forsøgslejlighed med ny teknologi. 

 

 

 

 

 

 

Mødets bilag: 

 

 Referat fra Ældrerådets møde d. 18. april 2018 (pkt. 2) 

 Kvalitetsstandarder og indsatskataloger samt notat vedr. disse (pkt. 3) 

 Forretningsudvalgets forslag til høringssvar vedr. kvalitetsstandarder og indsatskataloger 

(pkt. 3) 

 Notat vedr. genudbud af personlig pleje (pkt. 4) 

 Udkast udbudsbetingelser til Ældrerådet (pkt. 4) 

 Kontraktbilag A Kravsspecifikation til Ældrerådet (pkt. 4) 

 Forretningsudvalgets høringssvar vedr. udbud af leverandør på fritvalgsområdet i 

hjemmeplejen (pkt. 4) 

 Referat fra formandsmødet d. 26. april (pkt. 5) 

 Invitation til temadag d. 29. maj om et værdigt ældreliv for ældre med behov for hjælp (pkt. 

8) 

 Invitation til temadag d. 30. maj arr. af Regionsældrerådet (pkt. 9) 

 

 

 

OBS: Efter mødets afslutning er der frokost. Såfremt man ikke deltager i denne, bedes man venligst 

give besked til sekretær Uffe Tvede Hansen på e-mail: uth@aernaestved.dk eller tlf. 42 76 02 25. 

mailto:uth@aernaestved.dk

