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Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-04.-2019 

Mødeforum Ældrerådet

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved
 

Dato Onsdag den 10. april 2019 Tidsrum: 10.00 – 12.30

Deltagere Sven Ulrik Terp, Inge-Lise Madsen, Birthe Kærsig, Gert Segato, Michael Lancaster, 
Rolf Voetmann og Lotte Petersen.

Fraværende Lars Høgh, Merete Maibøll og Lis Jacobsen.

Ordstyrer Lotte Petersen

Referent Uffe Tvede Hansen

Tekst Beslutning m.v. Eventuel 
aktør

1. Valg af ordstyrer for dette møde Lotte Petersen valgt.

2. Godkendelse af mødets 
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Referat fra Ældrerådets møde den 
13. marts 2019

Referatet blev godkendt.

4. Høringssager
1. Genudbud af diabetesprodukter
FUS (Fælles Udbud Sjælland), og der-
med også Næstved Kommune, er i 
gang med genudbud af diabetespro-
dukter hvor Roskilde Kommune er 
tovholder.
I den forbindelse skal materialet i hø-
ring i Ældrerådet. 
Høringsfristen er d. 23. april 2019.
Bilag:

- Forklaring til diabetesproduk-
ter i høring

- Bilag 2 – Sociale og etiske 
hensyn – Varer og tjeneste-
ydelser

- Rammeaftale 23106 vedr. dia-
betesartikler til visiterede bor-
gere

- Tilbudslisten – diabetesartikler
- Udbudsbetingelser
- Udbudsbilag 1 Rabatsats / ad-

gang til webshoppen

1.: Ældrerådet har ingen kommentarer til 
det fremsendte, men tager materialet til 
efterretning.
Uffe fremsender svar til kommunen med 
dette indhold.

2.: Ældrerådet går klart ind for ”Model 1” 
for organisering af akutpladser – ikke 
mindst set i lyset af at der beskrives et 
stigende behov for hjemtagning af kom-
plicerede og plejekrævende borgere fra 
sygehuset.
Uffe fremsender svar til kommunen med 
dette indhold.

Uffe

Uffe
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2. Egenbetaling på akutpladser    
Næstved Kommune har udarbejdet 
udkast til fornyet sag vedr. borgeres 
egenbetaling i forbindelse med akut-
pladser, herunder særlige / akutte sy-
geplejeindsatser.
Sagen behandles i Omsorgs- og Fore-
byggelsesudvalget d. 29. april 2019. 
Kommunen har først for få dage siden 
modtaget vejledningen fra Ministeriet 
samt KL´s præciseringer, og man har 
derfor ikke haft mulighed for at sende 
udkastet til sagsfremstilling til Ældre-
rådet før d. 03. april. Der kan i det vi-
dere arbejde med sagen komme min-
dre redaktionelle tilretninger i med-
sendte udkast.
Et høringssvar fra Ældrerådet senest 
d. 12. april 2019 vil komme med på 
dagsordenen for mødet i Omsorgs- og 
Forebyggelsesudvalget d. 29.-04.

Bilag: Sagsfremstilling OFU vedr. 
egenbetaling på akutpladser

5. Kommende besøg i den velfærds-
teknologiske lejlighed på Tove 
Ditlevsens Vej og på Ropox
Det er aftalt, at den velfærdstekno-
logiske lejlighed på Tove Ditlevsens 
Vej 8 kan besøges af Ældrerådet 
mandag d.13. maj kl. 10.00 -11.30.
Er der p.t. nyt om, hvorvidt det sam-
me dag kan lade sig gøre at besøge 
Ropox?

Der er p.t. ikke lavet nogen aftale om 
besøg på Ropox, da man dér har meget 
travlt lige nu.
Aftalen om muligt besøg i den velfærds-
teknologiske lejlighed d. 13. maj står ved 
magt. Så må der blot senere laves en se-
parat aftale om besøg på Ropox. 

6. Orienteringssager
a. Orientering om annullering af 
udbud af kateterhjælpemidler
Næstved Kommune har gennemført 
et udbud på katetre, hvor ingen til-
budsgivere var konditionelle. 
Efterfølgende er det forsøgt at kom-
me i mål ved at gennemføre en for-
handling uden forudgående bekendt-
gørelse. Efter forhandlingsfase 1 er 
det vurderet, at man ikke kan komme 
i mål med en aftale ved at gennem-
føre en fase 2 forhandling. Derfor 
denne lidt kedelige meddelelse om, at 
udbuddet nu er annulleret. 
Der iværksættes ny udbudsproces i 
samarbejde med Publicure. 
Der foreligger p.t. desværre hverken 

a. Ældrerådet tog orienteringen til 
efterretning.

b. Ældrerådet tog principper og pej-
lemærker i ny sundhedspolitik til 
efterretning. Ældrerådet ser frem 
til at politikken bliver udmøntet.
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ny tidsplan eller nyt materiale. 
Ældrerådet vil blive orienteret, når 
der er nyt i sagen.

b. Godkendelse af principper og pej-
lemærker i ny sundhedspolitik
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 
har d. 25.-03.-2019 godkendt prin-
cipper og pejlemærker for det videre 
arbejde med ny sundhedspolitik.
Se medsendte bilag.

7. Omfordeling af tillidsposter m.v.
Efter at Hans-Jørgen Parling har valgt 
at udtræde af Ældrerådet skal hans 
faste opgaver i Ældrerådet fordeles 
på andre rådsmedlemmer.
Det drejer sig om deltagelse i hus-
/husrådsmøder på Munkebo og Hel-
gesvej samt suppleantposten på Jas-
minvej.
Bilag: Alle ældrerådsmedlemmernes 
tillidsposter samt deltagelse i hus-
/husrådsmøder på plejecentrene.

Rolf overtager Helgesvej. Gert bliver sup-
pleant samme sted.
Birthe overtager Munkebo (Lis fortsætter 
som suppleant samme sted).
Michael overtager hvervet som suppleant 
på Jasminvej.

Derudover foretog Ældrerådet nogle æn-
dringer i forbindelse med deltagelse i §79 
og §18 – udvalgene. Således er det frem-
over Sven Ulrik, Merete og Gert, der del-
tager i disse udvalg. Det afklares snarest 
mellem disse tre, hvem der deltager i 
§79-udvalget (2 personer) og i §18-
udvalget (1 person).

Se den medsendte reviderede oversigt 
over alle ældrerådsmedlemmernes til-
lidsposter samt deltagelse i hus-/hus-
rådsmøder på plejecentrene.

Sven 
Ulrik
Merete
Gert

8. Danske Ældreråds repræsentant-
skabsmøde og ældrepolitiske 
konference på Hotel Nyborg 
Strand d. 29.-30. april 2019
Er der noget, som Ældrerådet ønsker 
at aftale på forhånd i forbindelse med 
deltagelse i dette?
Aftale om samkørsel til og fra Nyborg 
Strand.

Der blev aftalt følgende samkørsel til og 
fra Nyborg Strand (føreren af bilen er un-
derstreget):
Gert: Birthe, Merete og Sven Ulrik.
Lotte: Uffe og Lars.
Inge-Lise: Michael, Rolf og Lis.

Mandag d. 29. april er der registrering og 
kaffe med brød fra kl. 10.00 – 11.00.
Repræsentantskabsmødet åbner kl. 
11.00.
Tirsdag d. 30. april begynder den ældre-
politiske konference kl. 09.00 og slutter 
kl. 15.30.

Alt materiale til arrangementet kan ses 
på Danske Ældreråds hjemmeside:
https://danske-aeldreraad.dk/ 

9. Hørt fra 60+ borgere?
Har ældrerådsmedlemmer erfaret 

Birthe nævnte, at hun havde erfaret, at 
en ældre dame havde ansøgt om støtte-

https://danske-aeldreraad.dk/
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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?

strømper. Den pågældende går med rol-
lator, men kunne ikke få bevilget strøm-
perne, da hun ikke sidder i kørestol – på 
trods af, at hendes læge anbefaler det.
Den pågældende dame vil nu anke afgø-
relsen.
Dette eksempel affødte flere lignende 
eksempler, som alle havde dette til 
fælles:

- Hvor svært det kan være at ansø-
ge om og få bevilget hjælpemidler

- Hvor vanskeligt det kan være at 
forstå afslag

- Den manglende moral fra kommu-
nens side, hvis der som udgangs-
punkt gives afslag, og det så er 
borgerens opgave at forsøge at 
ændre dette

Her og nu vil Ældrerådet generelt opfor-
dre borgerne til at tage bisiddere med 
ved møder med kommunen.
Derudover vil Ældrerådet overveje at ud-
arbejde et ”katalog” over sådanne sager 
– til videre overordnet arbejde med em-
net.

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

Sven Ulrik er blevet kontaktet af en bor-
ger, som gør opmærksom på, at der ikke 
vil være busbetjening af Præstøvej i pe-
rioden, hvor broen, der fører Østre Ring-
vej over jernbanen, er lukket. Den på-
gældende har uden held kontaktet kom-
munen vedr. dette.
Sven Ulrik vil på baggrund af dette hen-
vende sig skriftligt til borgmesteren med 
en forespørgsel om, hvorledes dette pro-
blem kan løses. Samme tekst vil blive 
sendt til pressen.
 

Sven 
Ulrik

11. Orientering
a. Husrådene 
b. § 79-udvalget
c. PR-udvalget – herunder    
    redaktionsgruppen for  
    Aktivitetssprøjten
d. Kostrådet
e. Regionsældrerådet
f. Følgegruppen vedr. trafikale  
   forhold
g. Danske Ældreråd
h. Formanden
i. Andre

a) Inge-Lise har 2 gange været på 
Birkevang (intet særligt at be-
mærke). 
Lotte har d. 9/4 været på Kilde-
gårdsvej. Det største samtaleem-
ne dér er elscootere, der henstil-
les på gangene. Sådanne køretøj-
er må ikke parkeres indendørs, 
idet de både vil være til gene for 
beboere og personale. Ligeledes 
må de ej heller oplades indendørs 
af brandsikkerhedsmæssige grun-
de.
Disse regler bliver desværre over-
trådt af nogle af beboerne.
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Beboermøderne flyttes fremover 
til omkring frokosttid.
Rolf fulgte op på Birthes og Mere-
tes tidligere besøg i Røjleparken. 
Rolf har undersøgt, at stedet ejes 
af Lejerbo. Således er alle boliger 
almennyttige med standardleje-
kontrakt. Det er de demokratiske 
regler for almennyttige boliger, 
der gælder. Man har således et 
driftsbudget, som bl.a. kan an-
vendes til inventar og udendørs-
arealer.
Rolf meddelte navne på kontakt-
personer til Birthe (og Merete).

b) Der er møde d. 25/4. Derfor også 
omfordelingen som nævnt under 
pkt. 7.

c) Gert oplyste, at den nye folder 
endnu ikke er sendt i trykken. Der 
mangler en fil, som kan fås, når 
Merete kommer hjem fra ferie.

d) Lars, Michael og Gert har været til 
møde i Kostrådet. Næstved Mad-
service gør en stor indsats. Med 
de øgede muligheder for at tilbe-
rede mad på plejecentrene bør 
man passe på ikke at underminere 
grundlaget for Næstved Madser-
vices virksomhed. Der er nogle 
klare forpligtelser for Næstved 
Madservice, som skal overholdes 
m.h.t. at levere ernæringsmæs-
sigt korrekte måltider. Ingen an-
dre leverandører skal overholde 
disse forhold – ej heller, hvor der 
bliver lavet mad på plejecentrene.

e) Regionsældrerådet har holdt et 
møde, hvor man drøftede 
afgangen af formanden for 
Danske Ældreråd og ikke mindst 
de trusler mod ham, som 
bevirkede hans fratræden. 
Truslerne gav udtryk for, at der 
var en række sjællandske 
ældreråd, der var stærkt 
utilfredse med formanden for 
Danske Ældreråd. 
Regionsældrerådet har kunnet 
konstatere, dette ikke har noget 
på sig, hvilet man har meddelt 
Danske Ældreråd.
D. 28/5 afholder Regionsældrerå-
det et kursus for alle ældreråd i 
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regionen. Der kan deltage ca. 6 
fra hvert ældreråd. Program m.v. 
vil blive udsendt lige efter påske.

     f)  Gert og Michael har været til møde 
          i Næstved Kommunes følgegruppe 
          vedr. kollektiv trafik. Fremover er 
          det kun Gert, der repræsenterer 
          Ældrerådet i denne gruppe.

g) Intet.
h) Formanden har modtaget en over-

sigt fra Næstved Kommune med 
udviklingen i antallet af timer 
brugt på ældreområdet. 
Ældrerådet vil senere uddybe 
sagen – herunder ikke mindst 
med hensyn til borgere i eget 
hjem.

i) Der er i øjeblikket problemer med 
vores IT-domæne aernaestved.dk. 
Derfor kan Ældrerådets e-maila-
dresser sluttende på 
aernaestved.dk ikke anvendes. I 
stedet bruges ældrerådsmedlem-
mernes private e-mailadresser.
Uffe arbejder på sagen.
Se medsendte aktuelle oversigt 
over ældrerådsmedlemmernes 
navne, adresser m.v.

Uffe

12. Eventuelt Rolf gjorde opmærksom på, at 
Ældrerådet snart bør forholde sig til, 
hvordan man eventuelt vil bruge Jørn 
Møller.
På næste ældrerådsmøde (d. 15.maj) 
genoptages evalueringen af temadagen i 
februar med Jørn Møller. I den forbindel-
se vil dette også blive behandlet.

Mødets bilag:

 Referat fra Ældrerådets møde d. 13. marts 2019 (pkt. 3)
 Forklaring til diabetesprodukter i høring (pkt. 4,1)
 Bilag 2 – Sociale og etiske hensyn – Varer og tjenesteydelser (pkt. 4,1)
 Rammeaftale 23106 vedr. diabetesartikler til visiterede borgere (pkt. 4,1)
 Tilbudslisten – diabetesartikler (pkt. 4,1)
 Udbudsbetingelser (pkt. 4,1)
 Udbudsbilag 1 Rabatsats / adgang til webshoppen (pkt. 4,1)
 Sagsfremstilling OFU vedr. egenbetaling på akutpladser (pkt. 4,2)
 Orienteringssag fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget vedr. godkendelse af principper og 

pejlemærker i ny sundhedspolitik (pkt. 6,b)
 Oversigt over alle ældrerådsmedlemmernes tillidsposter samt deltagelse i hus-/husrådsmøder 

på plejecentrene (pkt. 7)
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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   

mailto:uth@aernaestved.dk

