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Referat af møde i Ældrerådet d. 15.-05.-2019 

Mødeforum Ældrerådet

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved
 

Dato Onsdag den 15. maj 2019 Tidsrum: 10.00 – 12.30

Deltagere Sven Ulrik Terp, Rolf Voetmann, Merete Maibøll, Lotte Petersen, Inge-Lise Madsen, 
Birthe Kærsig, Gert Segato, Lars Høgh og Lis Jacobsen (under pkt. 0).

Fraværende Michael Lancaster

Ordstyrer Lars Høgh

Referent Uffe Tvede Hansen

Tekst Beslutning m.v. Eventuel 
aktør

0. Særlig meddelelse Lis Jacobsen har i en periode været syge-
meldt fra Ældrerådet.
Lis var til dette møde mødt op og bad 
inden mødets start om ordet, hvor hun 
meddelte, at hun af helbredsmæssige 
grunde desværre blev nødt til at trække 
sig fra rådet. 
Med respekt for Lis’ beslutning beklagede 
Ældrerådet, at det var blevet nødvendigt 
for hende at stoppe, men takkede hende 
samtidig for hendes virke og indsats i 
den periode, hvor hun har været medlem 
af Ældrerådet.

1. Valg af ordstyrer for dette møde Lars Høgh blev valgt.

2. Godkendelse af mødets 
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Referat fra Ældrerådets møde den 
10. april 2019

Lars havde to bemærkninger til referatet 
fra d. 10. april:

1. Pkt. 7: Lars anførte (med Ældre-
rådets tilslutning) at det ældre-
rådsmedlem, der deltager i kom-
munens § 18-udvalg, også bør 
have sæde i § 79-udvalget.
(I øvrigt tages fordelingen op i 
forbindelse med at tillidsposter 
m.v. på næste møde skal opda-
teres p.g.a. Lis’ afgang).

2. Pkt. 11 d: Teksten ændres til: 
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”Lars, Michael og Gert har været 
til møde i Kostrådet……”

4. Høringssager
1. Udbud af parykker
FUS (Fælles udbud Sjælland), og der-
med også Faxe/Vordingborg og Næs-
tved Kommune, er i gang med gen-
udbud af parykker hvor Køge Kom-
mune er tovholder.
I den forbindelse skal materialet i hø-
ring i Ældrerådet. 
Høringsfristen er d. 3. juni 2019.
Bilag:

 Beskrivelse af udbud af paryk-
ker til høring

 Udbudsbetingelser herunder 
udkast til rammeaftale

 Kravspecifikation parykker
 Tilbudsliste udbud parykker
 Oversigt med forbrug og bevil-

linger parykker

2. Udbud af brystproteser
FUS (Fælles udbud Sjælland), og der-
med også Faxe/Vordingborg og Næs-
tved Kommune, er i gang med gen-
udbud af brystproteser hvor Køge 
Kommune er tovholder.
I den forbindelse skal materialet i hø-
ring i Ældrerådet. 
Høringsfristen er d. 3. juni 2019. 
Bilag:

 Beskrivelse af udbud af bryst-
proteser til høring

 Udbudsbetingeler høring 
brystproteser

 Kravsspecifikation brystprote-
ser

 Tilbudsliste udbud brystprote-
ser

 Oversigt med forbrug og bevil-
linger brystproteser

3. Kommuneplanstrategi 2019
Næstved Byråd vedtog på byråds-
mødet d. 23. april 2019 et forslag til 
Kommuneplanstrategi 2019. Nu er 
forslaget sendt i otte ugers høring, og 
det betyder, at alle borgere m.v. 
(herunder også Ældrerådet) nu kan 
give deres mening til kende om for-
slaget i form af et høringssvar. 

1. Ældrerådet besluttede at tage det 
fremsendte til efterretning – dog 
med bemærkning om, at man har 
konstateret, at holdbarhedsgaran-
tien for parykker er nedsat fra 12 
til 6 måneder, idet man også vil 
spørge om, hvorvidt dette økono-
misk vil medføre ændringer i be-
villingerne til borgerne.
På baggrund af ovenstående ud-
færdiger Uffe et høringssvar og 
fremsender det til kommunen.

2. Ældrerådet har ingen bemærk-
ninger til det fremsendte og tager 
det til efterretning.
Uffe udfærdiger et høringssvar 
med dette indhold og fremsender 
det til kommunen.

3. Chefkonsulent Anne Korbo Chris-
tensen deltog i ældrerådsmødet d. 
13.-03.-2019, hvor hun fremlagde 
udkastet til Kommuneplanstrategi 
2019. Samtidig havde Ældrerådet 
lejlighed til at give Anne Korbo 
Christensen en række forskellige 
idéer med til det videre arbejde 
med Kommuneplanstrategien. 
Set i dette lys – og ikke mindst 
også fordi de 60+ årige udgør 
mellem 25 og 30 % af kommu-
nens borgere - finder Ældrerådet, 
at ældreområdet fylder bekymren-
de lidt i det materiale, der nu er 
sendt til høring. Faktisk vil Ældre-
rådet foreslå, at der indsættes et 
helt afsnit alene om ældreområ-
det, og at der dér fokuseres på 
dels de mange positive forhold, de 
ældre i kommunen bidrager og 
kan bidrage med, dels hvorledes 
samspillet mellem borgere (ældre 
og deres pårørende) og kommu-
nen kan optimeres, så den enkelte 
inden for de mulige økonomiske 
rammer får den mest værdige og 
bedste hjælp, når der er behov for 
dette. 
Uffe udfærdiger et høringssvar 
med dette indhold og fremsender 

Uffe

Uffe

Uffe
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En Kommuneplanstrategi lægger de 
overordnede rammer for kommunens 
udvikling de kommende år. Med 
andre ord sætter den kursen for, hvor 
kommunen skal bevæge sig hen. 
Startskuddet til arbejdet med kom-
muneplanstrategien lød tilbage i fe-
bruar 2018, hvor det nyvalgte byråd 
var på visionsseminar i Maribo. Her 
igangsatte de den proces, der endte 
ud med visionen ”Mærk Næstved – 
sammen om fremtiden”. 
”Den nye Kommuneplanstrategi fol-
der vores vision ud i en række temaer 
– og den sætter fokus på de strate-
giske projekter i form af eksempelvis 
Holmegaard Værk og Næstved Havn. 
Samlet set synes jeg, at den giver os 
et godt udgangspunkt for vores vide-
re arbejde med at bringe Næstved 
Kommune godt ind i fremtiden, og vi 
hilser alle høringssvar velkommen”, 
lyder det fra borgmester Carsten Ras-
mussen.
For at give kommunens borgere og 
erhvervsliv mulighed for at bidrage til 
målsætningerne i kommuneplanstra-
tegien, har der under arbejdet med 
Kommuneplanstrategi-forslaget været 
afholdt borgermøde om Kommune-
planstrategien, ligesom der har været 
yderligere involvering af bl.a. lokalråd 
og foreninger i Næstved Kommune. 
Forslaget er sendt i høring fra den 24. 
april til den 19. juni 2019, og i denne 
periode har alle interesserede mulig-
hed for at sende et høringssvar til 
kommunen.
Høringssvar kan sendes elektronisk til 
kps@naestved.dk eller med post til 
Næstved Kommune, Rådmandshaven 
20, 4700 Næstved, mrk. Kommune-
planstrategi.

Høringssvarene vil blive behandlet 
politisk i forbindelse med Byrådets 
møde d. 27. august 2019.

Bilag: Kommuneplanstrategi 2019 til 
høring

det til kommunen

mailto:kps@naestved.dk


Side 4 af 9

5. Dialogmødet d. 3. juni mellem he-
le Ældrerådet og Omsorgs- og Fo-
rebyggelsesudvalget
Hvilke emner ønsker Ældrerådets 
medlemmer taget op på dette møde?

Ældrerådet et stærkt utilfreds med, at 
dette møde er udsat.
Ældrerådet fastholder det aftalte tilsva-
rende møde d. 01. oktober 2019 og fin-
der ikke, at det giver mening at holde et 
lignende møde i august eller september.
Ældrerådet vil fremover fastholde, at 
man (som tidligere) ønsker to årlige mø-
der med dialog mellem hele Omsorgs- og 
Forebyggelsesudvalget og hele Ældrerå-
det – placeret i henholdsvis første og an-
det halvår.

6. Fortsat evaluering af Ældrerådets 
temadag d. 18. februar
Blandt deltagerne i Ældrerådets møde 
i marts d.å. var der bred enighed om, 
at det havde været en god dag. 
Enkelte mente, at det havde været 
for ukonkret, men man gav også ud-
tryk for, at det især var møntet på 
Ældrerådet som ”gruppe”, og at den-
ne ”gruppe” skulle lære at være mere 
struktureret og målrettet. Andre 
mente, at man havde lært meget om, 
hvorledes retorikken i Ældrerådet 
kunne forbedres, ligesom der blev 
skabt ligeværdighed mellem erfarne 
og mere uerfarne medlemmer af 
”gruppen”.
Det blev opfattet positivt, at en del af 
”øvelsen” var, at man fik konkretise-
ret nogle af Ældrerådets opgaver – i 
første omgang, at man skulle fokuse-
re på ”ældre i eget hjem” (som også 
kunne være et oplagt emne at tage 
op med Omsorgs- og Forebyggelses-
udvalget).
Der var dog enighed om, at evalue-
ringen af temadagen ikke kunne fuld-
endes, uden at alle medlemmer af 
Ældrerådet var til stede.
Med håb om at alle er til stede på 
dette møde, er emnet sat på dagsor-
denen igen, idet man i øvrigt så også 
i fællesskab skal tage stilling til, hvor-
vidt man vil benytte sig af Jørn Møl-
lers tilbud om at komme igen med en 
mindre opfølgning på temadagen d. 
18. februar. 

Alle mener, at dialogen og retorikken er 
blevet bedre.
Generelt er Ældrerådet blevet skarpere 
og mere målrettet.
Man er opmærksom på, at det er vigtigt 
hele tiden at arbejde struktureret, men 
samtidig betyder det også meget, at 
hvert enkelt medlem i arbejdet kan ”gen-
kende sig selv og de værdier, man stille-
de op til valget på”.
Man finder, at Ældrerådet nu er i stand til 
at ”flytte mulige sten på vejen”, men Æl-
drerådet er opmærksom på, at det vil 
være muligt senere at gøre brug af Jørn 
Møller, hvis der viser sig et behov for 
hjælp til opgaver af såvel intern som eks-
tern karakter.
Uffe videreformidler denne konklusion til 
Jørn Møller snarest muligt. 

Uffe

7. Danske Ældreråds repræsentant-
skabsmøde og ældrepolitiske 
konference på Hotel Nyborg 

Alle var enige om, at det have været et 
godt og spændende møde.
Ikke mindst havde de forskellige fore-
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Strand d. 29.-30. april 2019
Kort evaluering af Ældrerådets delta-
gelse i repræsentantskabsmødet og 
den ældrepolitiske konference samt 
eventuel opfølgning på emner/sager 
inspireret af rådsmedlemmernes del-
tagelse i arrangementet som helhed.

dragsholdere været særdeles interessan-
te at høre på.
Det var både tankevækkende og givende 
at få belyst de fremtidige økonomiske be-
tingelser og at få dem sat ind i en demo-
grafisk sammenhæng med spørgsmål 
om, hvilke prioriteringer, der skal foreta-
ges.
Flere anførte også, at det havde være 
personligt givende at deltage i de forskel-
lige workshops, hvor man bl.a. var kom-
met ind på ”ældre-learn” og ”skolebørn 
og ældre” (det sidste bør drøftes med 
plejecenterlederne i Næstved Kommune).
Ikke alle workshops var dog lige gode el-
ler relevante.
Repræsentantskabsmødet og konferen-
cen gav ligeledes gode muligheder for at 
kommunikere med medlemmer af ældre-
råd fra andre kommuner. 
På repræsentantskabsmødet kunne nogle 
ønske sig, at der under valghandlingerne 
var mulighed for andre aktiviteter for de 
deltagere, der ikke var stemmeberettig-
ede.
 

8. Samspillet mellem ældre borgere 
og kommunen
På sidste ældrerådsmøde blev flere 
eksempler taget op, hvor ældre bor-
gere havde ansøgt Næstved Kommu-
ne om diverse hjælpemidler eller til-
skud til sådanne, og hvor borgerne 
havde meget svært ved at forstå af-
slag fra kommunen.
Ældrerådet kan som bekendt ikke gå 
ind i enkeltsager, men det blev fore-
slået, at rådet eventuelt kunne syste-
matisere sådanne henvendelser i 
form af et ”katalog”, som kunne hjæl-
pe Ældrerådet med at tage det princi-
pielle i sagerne op med kommunen.
Drøftelse af, hvorledes man konkret 
forestiller sig dette sat i værk.

Uffe vil prøve at lave et system, så man 
kan katalogisere / kategorisere sådanne 
emner / sager på en hensigtsmæssig 
måde. I første omgang opfordres alle 
medlemmer til at sende et kort notat til 
Uffe med beskrivelse af emnet / sagen. 
På baggrund af dette vil Uffe sætte disse 
emner / sager ind i systemet, så det kan 
forelægges Ældrerådet til orientering / 
evaluering.
Når ”systemet” er besluttet / rettet til, vil 
fremtidige emner / sager blive tilføjet – 
efter beslutning i Ældrerådet i hvert en-
kelt tilfælde.

Under dette punkt blev det ligeledes fore-
slået, at Ældrerådet inviterer en af kom-
munens ældrekonsulenter til at komme 
og fortælle om sin opgave på et ældre-
rådsmøde.
Merete nævnte desuden, at hun havde 
kontakt til et par medarbejdere under 
Sundhedscentret, der arbejder med enli-
ge og ensomme, og som gerne vil kom-
me og fortælle om dette på næste ældre-
rådsmøde.
Det blev besluttet, at Merete skulle prø-
ve, om alle tre kan deltage på ældreråds-

Uffe

Merete
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mødet i juni måned.

9. Ældrerådets aktuelle økonomi
Orientering v/ Lotte.

Ældrerådets økonomi ser fin ud.
Lotte kunne nævne, at hun fra Regions-
ældrerådet var klar over, at en del æl-
dreråd i andre kommuner er pålagt be-
sparelser i forskellige gradueringer.
For Ældrerådet i Næstved Kommune kan 
det måske blive en mulighed at se nær-
mere på situationen med rådsmedlem-
mernes PC’ere, som for de flestes ved-
kommende ikke opfylder de krav til hur-
tighed og betjeningsvenlighed, som de 
burde – og måske få opgraderet disse 
eller foretage nyanskaffelser, såfremt 
økonomien tillader det. Gert og Uffe vil 
drøfte dette nærmere, når Gert får mere 
tid efter Folketingsvalget d. 5. juni.

Gert
Uffe

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 anledning til 
nærmere interesse fra Ældrerådets 
side?

Intet p.t.

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

Sven Ulrik gjorde rede for, at han i stedet 
for at have udsendt en pressemeddelelse 
vedr. manglende busbetjening af Præstø-
vej i mere end fem måneder i stedet 
havde kontaktet formanden for teknik- 
og miljøudvalget med sagen.
Mere om dette kan ses under pkt. 12, f.

12. 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. Gert har været til husrådsmøde på 
Nygårdsvej, hvor flere ting 
desværre ikke bliver vedligeholdt, 
efter at det firma, der skulle sørge 
for det, er lukket.
Lars har været til husrådsmøde på 
Symfonien, hvor man bl.a. drøfte-
de kostregler.
Merete Har været til husmøde i 
Røjleparken, nyt møde forventes 
afholdt i juni.
Birthe afventer indkaldelser til 
møder og overvejer selv at rykke 
for nyt vedr. dette.
Lotte oplyste, at Fugleparken 
somme tider glemmer at invitere 
hende til husrådsmøder. Hun op-
fordrede i den forbindelse til, at 
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fordelingen af ældrerådsmedlem-
mernes tillidsposter m.v. sendes 
til lederne af plejecentrene, når 
denne er revideret efter Lis’ ud-
træden af Ældrerådet.

b. Sven Ulrik oplyste, at der for nylig 
har været afholdt møde i kommu-
nens udvalg, hvor § 18 og § 79 
var slået sammen.
Der blev fordelt ca. 300.000 kr. 
Fordelingen af, hvem der deltager 
i dette arbejde fra Ældrerådet, 
dels i forbindelse med § 18, dels i 
forbindelse med § 79, foretages, 
når oversigten over ældreråds-
medlemmernes tillidsposter m.v. 
skal revideres efter Lis’ udtræden 
af Ældrerådet.

c. Merete skal snart til møde om 
Aktivitetssprøjten. Hun efterlyser 
således mulige indlæg fra Ældre-
rådet. Selv vil hun gerne skrive 
om Nyborg Strand-arrangemen-
tet. Måske kan Sven Ulrik skrive 
lidt om den kollektive trafik, lige-
som Birthe også gerne vil komme 
med lidt om sit ældrerådsarbejde. 
Der er deadline d. 20/5.
Gert oplyste, at de nye brochurer 
ikke er gået i trykken endnu. 
Dette er for så vidt heldigt, da de 
nu skal ændres efter Lis’ udtræ-
den af Ældrerådet.
De eksisterende brochurer skal 
IKKE længere uddeles.

d. D. 13. maj blev der afholdt en 
konference med gennemgang af 
Næstved Madservices nye produk-
ter. Plejecentrenes kokke deltog 
også i konferencen.

e. Regionsældrerådet afholder tema-
dag d. 28. maj i Sorø. Fra Næs-
tved Ældreråd deltager Lotte, Rolf, 
Merete, Inge-Lise og Lars.

f. Gert har være til møde i kommu-
nens følgegruppe vedr. kollektiv 
trafik. Her blev bl.a. drøftet den 
manglende busbetjening af Præs-
tøvej (herunder bl.a. Sundheds-
centret) i den periode, hvor bro-
en, der fører Østre Ringvej over 
jernbanen, er lukket. Gert bakker 
helt den kritik, der har været af 
dette, op.
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Ældrerådet besluttede, at Sven 
Ulrik og Gert i fællesskab bør rea-
gere på dette. Dette vil ske dels 
ved fremsendelse af en skrivelse 
til borgmesteren, dels i form af en 
pressemeddelelse fra Ældrerådet.

g. Intet nyt. Hold øje ned Danske 
Ældreråds hjemmeside, hvor 
PowerPoints m.v. fra Nyborg 
Strand vil blive lagt ud.

h. Ældrerådet er desværre IKKE 
blevet spurgt af Omsorgs- og 
Forebyggelsesudvalget i forbind-
else med beslutningen om forde-
ling af akutpladser og andre typer 
ophold.

i. Intet.

Sven 
Ulrik
Gert

13. Eventuelt Lotte kan desværre ikke deltage i ældre-
rådsmødet i juni.
Sven Ulrik omtalte besøget i den vel-
færdsteknologiske lejlighed d. 3/5. 
Besøget var særdeles interessant. Der er 
i øvrigt åbent for offentligheden den før-
ste torsdag i hver måned.
Merete oplyste, at der d. 23/5 er sund-
hedsdag i Røjleparken, hvor alle er vel-
komne.
Birthe omtalte den kommende værdig-
hedspolitik, hvor det er aftalt, at Ældre-
rådet skal deltage i udformningen. Nu er 
Lis trådt ud af Ældrerådet, og der er en 
færre til at deltage i dette arbejde. Sven 
Ulrik vil erindre politikerne om, at Ældre-
rådet skal være med, når arbejdet be-
gynder.
Inge-Lise omtalte arrangementet KOKS i 
Glumsø d. 31/8. Hun reserverer en stand 
til Ældrerådet.
Uffe: På ældrerådsmødet i juni skal over-
sigten over alle ældrerådsmedlemmernes 
tillidsposter m.v. revideres - bl.a. som 
følge af Lis’ udtræden af Ældrerådet.

Sven 
Ulrik

Inge-Lise

Mødets bilag:

 Referat fra Ældrerådets møde d. 19. april 2019 (pkt. 3)
 Beskrivelse af udbud af parykker til høring (pkt. 4,1)
 Udbudsbetingelser herunder udkast til rammeaftale (pkt. 4,1)
 Kravspecifikation parykker (pkt. 4,1)
 Tilbudsliste udbud parykker (pkt. 4,1)
 Oversigt med forbrug og bevillinger parykker (pkt. 4,1)
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 Beskrivelse af udbud af brystproteser til høring (pkt. 4,2)
 Udbudsbetingeler høring brystproteser (pkt. 4,2)
 Kravsspecifikation brystproteser (pkt. 4,2)
 Tilbudsliste udbud brystproteser (pkt. 4,2)
 Oversigt med forbrug og bevillinger brystproteser (pkt. 4,2)
 Kommuneplanstrategi 2019 til høring (pkt. 4,3)
 Invitation til Regionsældrerådets temadag 28. maj 2019 (pkt. 12,e) 

OBS: Aftale om hvem der kan deltage i denne temadag aftales på dette møde, hvorefter det 
meddeles Lotte.

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

