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Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-03.-2019

Mødeforum Ældrerådet

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved
 

Dato Onsdag den 13. marts 2019 Tidsrum: 10.00 – 12.30

Deltagere Inge-Lise Madsen, Birthe Kærsig, Gert Segato, Michael Lancaster, Lis Jacobsen, 
Merete Maibøll, Hans-Jørgen Parling, Rolf Voetmann og Sven Ulrik Terp.
Under pkt. 12 deltager chefkonsulent Anne Korbo Christensen, Næstved Kommu-
ne. 

Fraværende Lotte Petersen, Lars Høgh og Sven Ulrik Terp.

Ordstyrer Lis Jacobsen

Referent Uffe Tvede Hansen

Tekst Beslutning m.v. Eventuel 
aktør

1. Valg af ordstyrer for dette møde Lis Jacobsen valgt.

2. Godkendelse af mødets 
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Referat fra Ældrerådets møde den 
13. februar 2019

Referatet blev godkendt. 
I forbindelse med pkt. 5 blev det dog 
præciseret, at Ældrerådet i alle tilfælde 
ønsker at blive orienteret direkte om be-
slutninger, der tages, hvor Ældrerådet 
har afgivet et høringssvar.

4. Formandsmødet d. 11. marts 
2019
Orientering fra Ældrerådets deltagere 
i dette møde om de emner, der blev 
behandlet på mødet.
Såfremt referat fra dette formands-
møde er modtaget på dette tids-
punkt, henvises endvidere til dette.

Deltagerne i mødet fra Ældrerådet gav 
udryk for, at det havde været et godt og 
konstruktivt møde. 
Referatet forelå endnu ikke, men det vil 
blive udsendt til Ældrerådets medlem-
mer, når det er modtaget.
Vedr. tilsyn på plejecentre og i hjemme-
plejen: Ældrerådet fandt det utilfreds-
stillende blot at få sagnr til orientering fra 
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, idet 
man tidligere har fået den samlede sag 
om de afsluttede tilsyn til høring. Forvalt-
ningen oplyste dog, at man siden 2018 
havde ændret praksis vedr. dette, så Æl-
drerådet ikke fremover skal forholde sig 
til dette.
Vedr. brandsikring på plejecentre: Mini-
steriet har tilskrevet kommunerne med 
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henblik på at sådanne brandsikringer skal 
være i orden på alle plejehjem. Næstved 
Kommune oplyser, at disse forhold er i 
orden her. Næstved Kommune har ej hel-
ler givet sig selv dispensation nogen ste-
der i denne sammenhæng. En pleje-
hjemsbeboers død for nogen tid siden i 
Glumsø kan ikke tilskrives manglende 
sikkerhed på stedet.
Vedr. opkrævning af betaling fra beboere 
på akut-stuer: Ældrerådet gjorde op-
mærksom på, at Folketinget har præcise-
ret at kommuner ikke må opkræve bor-
gere penge for brug af akut-stuer og 
spurgte således, om Næstved kommune 
er stoppet med at opkræve disse tilsyne-
ladende ulovlige brugerbetalinger. Svaret 
var, at Næstved Kommune ikke er stop-
pet med at tage betaling i denne forbind-
else, men at man afventer en redegørel-
se fra KL om dette. Man oplyser, at der 
kan være problemer med at skelne mel-
lem, hvad der er akut-pladser og aflast-
ningspladser. Der mangler også styr på, 
hvor lang tid man i givet fald skal gå til-
bage ved en eventuel tilbagebetaling til 
borgere på akut-stuer.
Ældrerådet vil følge dette emne tæt, til 
der er en afklaring, idet Ældrerådet fin-
der, at det er urimeligt, at der stadig be-
tales for ophold på akut-stuer. Denne 
holdning vil blive præciseret, når der 
næste gang er formandsmøde.
På mødet oplystes det i øvrigt, at Næs-
tved Kommune råder over 41 akut-
pladser
Vedr. niveau for anvendelse af midler til 
ældre: Ældrerådet gjorde opmærksom 
på, at man havde noteret sig, at Næs-
tved Kommune bruger ca. 39.000 kroner 
pr. ældre borger. Til sammenligning bru-
ger Brøndby kommune ca. 60.000 kr. 
Man spurgte således ind til, om politiker-
ne i Næstved har planer op at nå samme 
høje niveau inden for en årrække.
Svaret var, at det er meget vanskeligt at 
sammenligne disse nøgletal, da der er 
flere forskellige måder at udregne dem 
på.
Vedr. svage borgere, som får frataget 
hjemmehjælp: Ældrerådet havde hørt om 
ældre svagelige borgere, der får frataget
al hjælp derhjemme, idet de desværre 
grundet prisen på plejehjemspladser ikke 
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kan modtage "tilbuddet" om en pleje-
hjemsplads. Næstved Kommune vil un-
dersøge dette nærmere.
Vedr. +60-borgere i eget hjem: 
Ældrerådet har drøftet Næstved Kommu-
nes +60 borgere i eget hjem generelt, 
men mangler dokumentation. 
 Ældrerådet mener at vide, at kommunen 
har omkring 25.000 +60 borgere og blot 
omkring 1300 i egentlig plejehjemstil-
bud. Ældrerådet mangler materiale om 
dette. Hvor er fokus på de mange rigtig 
svage i eget hjem ikke mindst de svage, 
der må passe af familien? 
Ældrerådet efterlyser i den forbindelse en 
oversigt over fordelingen af +60 borgere 
i eget hjem i Næstved Kommune, der 
modtager hjælp på den ene eller anden 
måde. Ældrerådet vil bede forvaltningen 
om materiale, der belyser den problema-
tik. Næstved Kommune vil gerne være 
med til at skabe nærmere klarhed om 
dette. Fra kommunens side oplyser man, 
at det i øvrigt er særdeles svært at skaffe 
relevant arbejdskraft i form af uddannet 
SOSU-personale.
Vedr. temadrøftelse om boliger m.v.: 
Næste dialogmøde mellem Omsorgs- og 
Forebyggelsesudvalget og hele Ældre-
rådet skal måske handle om boligforhold 
for ældre med en eventuel følgende fæl-
les temadag om emnet.
Vedr. dialogbaserede tilsynsmøder: 
Kommunen gav positiv tilbagemelding på 
Ældrerådets deltagelse i de distriktsvise 
dialogbaserede tilsynsmøder. Efterårets 
møder af denne art er kalendersat, og 
både kommunen og Ældrerådet mener, 
at det er en god løsning, at de ældre-
rådsmedlemmer, der er tilknyttet pleje-
centrene i de respektive distrikter, delta-
ger i disse møder.
Vedr. eventuelle kommende besparelser:
”Sparekataloget” vil blive udsendt i løbet 
af foråret. Når det er kommet frem, tilby-
der centerchef Dorthe Berg Rasmussen 
at deltage i en del af et ældrerådsmøde 
med dette på dagsordenen.

5. Kommende besøg i den velfærds-
teknologiske lejlighed på Tove 
Ditlevsens Vej og på Ropox
Efter udsættelse af besøget i den vel-
færdsteknologiske lejlighed på Tove 

Merete har aftalt, at den velfærdstekno-
logiske lejlighed på Tove Ditlevsens Vej 8 
kan besøges af Ældrerådet mandag d.13. 
maj kl. 10.00 -11.30. Da det kan være 
ret vanskeligt at finde et tidspunkt til den 
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Ditlevsens Vej 8 – på grund af, at der 
ikke samme dag kunne arrangeres 
besøg på Ropox – skal det undersøg-
es, dels hvornår der er mulighed for 
at aflægge besøg disse steder, dels 
hvornår det vil passe Ældrerådet 
bedst.

slags, hvor alle kan, står aftalen ved 
magt, og de ældrerådsmedlemmer, der 
har mulighed for det, kan således delta-
ge.
Gert forsøger at lave en aftale om besøg 
på Ropox senere samme dag.

Merete

Gert

6. Danske Ældreråds temadag d. 26. 
februar i Køge
Opsamling på deltagelsen i denne te-
madag.
Er der emner, som Næstved Ældreråd 
ønsker at tage op og arbejde videre 
med på lokalt plan?

Der blev fra flere ældrerådsmedlemmer 
givet udtryk for, at det havde været en 
rigtig god temadag.
Det havde været en god måde at inddele 
deltagerne på, hvor man fik lejlighed til 
at udveksle forskelligt med ældreråds-
medlemmer fra andre kommuner og i øv-
rigt havde god tid til dialog.
Godt at blive bekræftet i, at man som 
ældrerådsmedlem bør arbejde ud fra, 
hvad man selv står for og har ladet sig 
vælge på.
Gode idéer til det videre arbejde kunne 
være: Fælles temamøder flere ældreråd 
imellem? Invitationer til eksterne fagper-
soner med henblik på at kvalificere Æl-
drerådet?

7. Trykning af nyt oplag af folderen 
om Ældrerådet
Drøftelse af de indhentede tilbud fra 
VISUEL Grafisk i Næstved (Hans-
Jørgen) og Sangill i Holme Olstrup 
(Gert) samt endelig beslutning om 
valg af tilbud.
De to tilbud medsendes denne dags-
orden.

De to indkomne tilbud blev forelagt Æl-
drerådet.
Ældrerådet besluttede at vælge tilbuddet 
fra Sangill. 

8. Evaluering af Ældrerådets tema-
dag d. 18. februar
Hvorledes har man generelt oplevet 
denne dag?
Hvorledes har dagen påvirket ældre-
rådsmedlemmernes opfattelse af mu-
lighederne for at styrke det ældrepoli-
tiske arbejde fremover – såvel indivi-
duelt som kollektivt?
Andet?

Der var bred enighed om, at det havde 
været en god dag. Enkelte mente, at det 
havde været for ukonkret, men man gav 
også udtryk for, at det især var myntet 
på Ældrerådet som ”gruppe”, og at denne 
”gruppe” skulle lære at være mere struk-
tureret 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 med-
lemmer af ”gruppen”.
Det blev opfattet positivt, at en del af 
”øvelsen” var, at man fik konkretiseret 
nogle af Ældrerådets opgaver – i første 
omgang, at man skulle fokusere på ”æl-
dre i eget hjem” (som også kunne være 
et oplagt emne at tage op med Omsorgs- 
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og Forebyggelsesudvalget).
Der var dog enighed om, at evaluering-
en af temadagen ikke kunne fuldendes, 
uden at de tre fraværende medlemmer af 
Ældrerådet var til stede.
Næste møde, hvor alle forventes at være 
til stede, er ældrerådsmødet d. 15. maj. 
Emnet vil derfor blive sat på dagsordenen 
igen på dette møde, hvor man i øvrigt så 
også i fællesskab kan tage stilling til, 
hvorvidt man vil benytte sig af Jørn Møl-
lers tilbud om at komme igen med en 
mindre opfølgning på temadagen d. 18. 
februar. 

9. 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?

Rolf: Har hørt fra flere i Tappernøje-
/Brøderup-området, at man nu har lang 
og vanskelig transport til læge m.v. Ofte 
opgiver borgere af denne grund at opsø-
ge læge i Næstved by, der måske oven i 
købet har en fysisk vanskelig tilgængelig 
konsultation.
Michael: Kunne man forestille sig, at der i 
stedet kunne komme en ”mobil læge” ud 
til lokalområderne?

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

Intet.

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) Merete og Birthe har været i to 
af husene i Røjleparken, hvor 
man bl.a. er i gang med op-
rydning. Man har desuden 
ønsker om, at beboerne kom-
mer mere udenfor.
Beboerne havde ønsker om, at 
de udendørs faciliteter blev 
bedre holdt. Det er Lejerbo, 
der står for dette. Michael 
foreslog, at Lejerbo evt. kunne 
entrere med kommunen om 
dette. Rolf vil tage det op med 
Lejerbo.

b) Intet
c) Birthe skriver noget om Ældre-

rådet til næste udgave.
d) Intet.
e) Intet.
f) Der bliver afholdt et offentligt 

”mobilitetsdialogmøde” i sam-
arbejde mellem Næstved Kom-
mune og Movia d. 13. maj kl. 
18.30 – 21 i Multihallen, VUC, 
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Teatergade 23, Næstved. 
g) Alle medlemmer af Ældrerådet 

i Næstved Kommune + Uffe er 
tilmeldt Danske Ældreråds ar-
rangement på Nyborg Strand 
d.29.-30.- april.
Formanden for Danske Ældre-
råd er fratrådt med øjeblikke-
lig virkning efter at have mod-
taget diverse trusler. Ny for-
mand skal vælges på repræ-
sentantskabsmødet d. 29. 
april.

h) Intet.
i) Forretningsudvalget har aftalt 

med Næstved Kommune, at 
det fremover kun skal være 
muligt at se referater fra Æl-
drerådets møder fra de sene-
ste tre år på kommunens 
hjemmeside. Dog er kommu-
nen forpligtet til at gemme 
samtlige referater i arkivet.

12. Kommuneplanstrategi 2019
I forbindelse med udarbejdelsen af 
Kommuneplanstrategi 2019 ønsker 
Næstved Kommune at invitere ud-
valgte samarbejdsfora til dialog. 
Således også Ældrerådet, som invi-
teres til at komme med input til mål-
sætningerne under temaet om vel-
færd.
Chefkonsulent Anne Korbo Christen-
sen giver her en kortfattet introduk-
tion til, hvad Kommuneplanstrategien 
er for en størrelse, og hvordan pro-
cessen for udarbejdelse og inddrag-
else ser ud. Dernæst præsenteres 
temaet om velfærd med henblik på at 
give et godt afsæt for at komme med 
input til de præsenterede målsætnin-
ger. Inputtene fra mødet skal medvir-
ke til at kvalificere målsætningerne, 
og vil indgå i den politiske behandling 
af det forslag til Kommuneplanstrate-
gi 2019, som sendes i høring før 
sommerferien 2019.

Bilag: 
Udkast til Kommuneplanstrategi 2019

Anne Korbo Christensen redegjorde ind-
ledningsvis for rammerne for kommune-
planarbejdet og for emnerne, som kom-
muneplanstrategien 2019 omfatter. 
P.t. er man i den fase, hvor der har væ-
ret afholdt borgermøde d. 19/2, og hvor 
man inddrager forskellige samarbejdsfora 
(heriblandt Ældrerådet) indtil udgangen 
af marts. 
Ældrerådet har naturligvis ret til at udta-
le sig om alle emnerne, men det er i den-
ne fase primært velfærdsområdet, hvor 
man ønsker input fra Ældrerådet.
Velfærdsområdet har visionen ”Velfærd 
med omtanke”, og man foreslår følgende 
målsætninger:

1. Næstved Kommune vil fortsat væ-
re blandt de førende på at få pen-
gene til at række længere - mest 
velfærd for pengene.  

2. Nye og bæredygtige velfærdsløs-
ninger skal fremmes i fællesskab 
mellem medarbejdere, borgere, 
frivillige, foreninger og lokale fæl-
lesskaber. 

3. Medarbejdere i Næstved Kommu-
ne skal have gode muligheder for 
at bruge og udvikle deres faglig-
hed til at finde nye løsninger i 
samarbejde med borgerne. 
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4. Der skal være sammenhæng i 
borgernes forløb og kontakt med 
Næstved Kommunes forskellige 
centre og på tværs af sektorer. 

5. Der skal være et særligt fokus på 
og tages et særligt hensyn til 
børns trivsel og udvikling

6. Borgernes ressourcer som ekspert 
i eget liv skal sættes i spil – og 
borgerne skal mødes i øjenhøjde

Ældrerådet havde i en ”brainstormings-
fase” mulighed for at give Anne Korbo 
Christensen forskellige idéer med til det 
videre arbejde. I den forbindelse blev 
bl.a. nævnt:

- Styring af frivilligt arbejde?
- Forsikring i forbindelse med 

anvendelse af frivilligt arbejde?
- Teknologiske løsninger? Mange 

ældre har svært ved at lære at 
bruge sådanne.

- Svært for mange, som er ensom-
me og/eller syge at bede om 
hjælp

- Man kan ikke tage det for givet fra 
kommunens side, at borgere får 
hjælp fra pårørende eller andet 
netværk

- Det er vigtigt, at tilgængeligheden 
for at fremsætte ønsker om brug 
af velfærdsydelser ikke skaber 
hindringer for, at borgerne får, 
hvad de har krav på.

- Man skal være opmærksom på 
nyligt blevne enker/enkemænd, 
som skal tage stilling til forskellige 
vigtige ting efter tabet af ægte-
fællen.

- Det er vigtigt også at tage hånd 
om ældre pårørende, når ægte-
fællen fx bliver indlagt.

- Man kunne måske etablere en 
slags mentorordning, som ældre 
kunne trække på i forbindelse 
med en række hændelser, man 
måtte komme ud for, og som man 
har svært ved at håndtere alene.

- Mange oplever, at de skal et stort 
”papirarbejde” igennem, når de 
skal ansøge om forskellige hjæl-
pemidler - og hvis disse skal repa-
reres eller udskiftes. Kunne man 
forestille sig en værdimæssig ba-
gatelgrænse ved bevilling af den 
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slags – og dermed også spare 
kommunale ressourcer?

- Alle sager bør principielt anskues 
fra borgernes side.

- Landområderne/udviklingscentre i 
kommunen skal være attraktive, 
og kommunen skal støtte op om 
dette.

- Busforbindelser er vigtige!
Anne Korbo Christensen noterede sig alle 
Ældrerådets bemærkninger, hvorefter 
hun vil differentiere dem med henblik på 
dels kommuneplanstrategiarbejdet, dels 
mere konkrete niveauer.
Hun sender en opsamling på dette til Æl-
drerådet (Uffe). 
D. 8/4 behandles kommuneplanstrategi-
en af Økonomiudvalget og sagen kom-
mer i Byrådet d. 23/4.
Derefter sendes det i høring – i perioden 
25/4 – 27/6 - hvor også Ældrerådet får 
lejlighed til at ytre sig.

13. Eventuelt Intet.

Mødets bilag:

 Referat fra Ældrerådets møde d. 13. februar 2019 (pkt. 3)
 Eventuelt referat fra formandsmødet d. 11. marts 2019 (pkt. 4)
 Tilbud om trykning af foldere – VISUEL Grafisk (pkt. 7)
 Tilbud om trykning af foldere – Sangill (pkt. 7)
 Udkast til Kommuneplanstrategi 2019 (pkt. 12)

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

