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Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-02.-2019

Mødeforum Ældrerådet

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved
 

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

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

Fraværende Hans-Jørgen Parling, Rolf Voetmann og Michael Lancaster

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 
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Referat fra Ældrerådets møde den 
16. januar 2019

Referatet blev godkendt.

4. Den kommende ældre-, værdig-
heds- og sundhedspolitik
Det er aftalt med kommunen, at Æl-
drerådet inddrages i udarbejdelsen af 
kommunens nye politik på disse om-
råder.
Ældrerådets arbejds- og kontaktgrup-
pe til Næstved Kommune i denne for-
bindelse består af disse ældreråds-
medlemmer: Gert, Lis, Sven Ulrik, 
Birthe og Inge-Lise.
I forbindelse med opstart af dette ar-
bejde deltager udviklingskonsulent 
Anna Grethe Jensen og sundhedskon-
sulent Tine Thorsboe fra Næstved 
Kommune i dette punkt på dagsorde-
nen, hvor de kort vil orientere hele 
Ældrerådet om dels ældre- og vær-
dighedspolitikken (Anna), dels sund-
hedspolitikken (Tine). 

Vedr. sundhedspolitik:
Der skal vedtages ny kommunal sund-
hedspolitik gældende fra 2020.
Den nye sundhedspolitik skal ikke længe-
re have gyldighed i blot 4 år, men være 
mere langsigtet. Dog skal den indeholde 
2-årige strategier og en handleplan for 
hvert år.
Derudover arbejdes der med pejlemær-
ker, eksempelvis rygning, alkohol og 
mental sundhed (herunder demens). 
Hvor pejlemærkerne er udtryk for ”det vil 
vi”, arbejdes der også med principper 
som udtryk for ”sådan gør vi”.
Fokuspunkter allerede i 2019 er Rygning 
og Mental sundhed.

Arbejdet i 2019:
1.+ 2. kvartal: Beslutning af principper 
og pejlemærker -> Høring.
3.+4. kvartal: Beslutning af 2-årige stra-
tegier. Kvalificering og input fra råd, or-
ganisationer m.v.
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Handleplaner og vedtagelse i Byrådet 
ultimo 2019.

Vedr. ældre- og værdighedspolitik:
I modsætning til den kommunale sund-
hedspolitik er det lovbestemt, at kommu-
nen skal have en ældre- og værdigheds-
politik.
Næstved Kommunes ældre- og værdig-
hedspolitik blev i 2018 forlænget med en 
tilføjelse om pårørende.
Fra 2019 skal en ny plan udarbejdes.
Det er fra centralt hold besluttet, at den 
også skal have et element omhandlende 
Bekæmpelse af ensomhed.

Arbejdet med ny ældre- og værdigheds-
politik foregår i 2019 således:
2. kvartal: Drøftelser i Omsorgs- og Fore-
byggelsesudvalget.
3.+4. kvartal: Inddragelse af bl.a. Ældre-
rådet (primært i kraft af den ad hoc-
gruppe, som Ældrerådet har nedsat – 
med løbende tilbagemeldinger til hele 
Ældrerådet). Ældrerådets påtænkte bor-
germøde om værdighed skal indtænkes i 
arbejdet.
Ultimo 2019: Høringsmateriale udsendes 
– med høring primo 2020.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget skal 
fremover have en årlig temadrøftelse om 
ældre- og værdighedspolitikken – evt. i 
samarbejde med Ældrerådet.

5. Høringssag
Høring vedr. beslutning om madkon-
cepter på respektive plejecentre.
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 
besluttede d. 27.november 2018 at 
fastholde, at der på plejecentrene 
fortsat skal være forskellige madkon-
cepter.
Samtidig blev det besluttet, at der på 
kommende udvalgsmøde skulle fore-
lægges sag, hvori det præciseres, 
hvilke madkoncepter, der er gælden-
de på de forskellige plejecentre frem-
over.
Sagen opstiller derfor konkret forslag 
til dette og beskriver ligeledes, hvor-
ledes administrationen foreslår en 
højere grad af harmonisering af bru-
gerbetaling.

Ældrerådet besluttede at ændre formu-
leringen i det forslag til høringssvar, som 
forretningsudvalget havde udarbejdet, 
således at svaret får denne ordlyd:
”Ældrerådet har drøftet det fremsendte, 
og rådet er tilfreds med beslutningen om 
madkoncepter på respektive plejecentre, 
idet der er tale om forbedringer på Birke-
bo, Birkebjergcentret, Bakkegården og 
Helgesvej.
Ældrerådet ser dog gerne, at plejecentre-
ne – i den udstrækning, det kan lade sig 
gøre – fremadrettet selv står for maden 
under forudsætning af, at de ernærings- 
og sundhedsmæssige standarder ikke 
slækkes.”
Uffe fremsender høringssvaret til kom-
munen.

Uffe
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Ældrerådet har høringsfrist vedr. det-
te d. 19. februar 2019. 

Bilag: 

 Beslutning, madkoncepter på 
respektive plejecentre.

 Forretningsudvalgets forslag til 
høringssvar

6. Høringssag
Høring af udkast til Sundhedsaftale 
2019-2023 i Region Sjælland.
Sundhedskoordinationsudvalget i 
Region Sjælland har sendt forslag til 
Sundhedsaftale 2019-2023 i høring.
Næstved Kommune har videresendt 
materialet til høring i Ældrerådet, 
Handicaprådet og Frivilligrådet. 
Eventuelle høringssvar skal fremsen-
des direkte til Regionen (med kopi til 
Næstved Kommune).
Frist for fremsendelse af bemærknin-
ger til høringsudkast er 1.3. 2019.

Bilag:
 Høringsbrev Sundhedsaftale 

2019-2023
 Høringsparter Sundhedsaftale 

2019-2023
 Sundhedsaftale 2019-2023 – 

høringsudkast
 Forretningsudvalgets forslag til 

høringssvar

Forretningsudvalgets forslag til hørings-
svar blev vedtaget.

Uffe fremsender svaret direkte til Region 
Sjælland – med kopi til Næstved Kom-
mune.

Uffe

7. Forslag til forbedret tilgænge-
lighed?
Næstved Kommune har fremsendt en 
e-mail til bl.a. Ældrerådet, hvor man 
opfordrer til at fremsende forslag til 
kommunen til projekter med henblik 
på forbedring af tilgængelighed.  
Forslag til sådanne tilgængeligheds-
projekter ønskes fremsendt senest 
den 25. februar til landskabsarkitekt 
Grith Neel Andersen på mail: 
grian@naestved.dk .

Bilag: Forslag til forbedret tilgænge-
lighed ønskes.

Ældrerådet kan tilslutte sig de nævnte 
fremsendte eksempler til forbedring af 
tilgængelighed i kommunen.
Ældrerådet ser derudover gerne en plan 
for renovering af fortove, stier og veje.
Ligeledes bør det efterses, hvorvidt in-
tervallerne i kommunens lysregulerede 
kryds er hensigtsmæssige for fodgænge-
re, herunder især gangbesværede og 
andre langsomt farende.
Ældrerådet foreslår i øvrigt, at der ned-
sættes relevante sammensatte grupper, 
som generelt og lokalt skal se nærmere 
på tilgængeligheden rundt omkring i 
kommunen. Ældrerådet deltager gerne i 
dette arbejde.
Et svar fra Ældrerådet til Næstved kom-
mune vedr. dette emne med ovenståen-
de formulering fremsendes.

Uffe

mailto:grian@naestved.dk
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8. Orienteringssager
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 
har fremsendt tre sager – fra 
udvalgets møde d. 28. januar 2019 – 
til orientering for Ældrerådet:
Sag nr. 8: Godkendelse af 
dialogbaseret tilsyn i Ældreområdet
2019.
Sag nr. 11: Orientering om tilsyn og 
forlængelse af aftale med
leverandør af tilsyn i 2019.
Sag nr. 12: Orientering om 
magtanvendelser, juli-december
2018.

Bilag: Orienteringssager OFU 190128

Vedr. sag nr. 8:
Ældrerådet tager det besluttede til efter-
retning og relevante ældrerådsmedlem-
mer deltager gerne i disse tilsynsmøder, 
som det var tilfældet i 2018.

Vedr. sag nr. 11:
Ældrerådet er forbavset over, at man ik-
ke som tidligere har haft mulighed for 
dels at tage stilling til de foretagne tilsyn, 
dels at blive hørt vedr. beslutning om, 
hvem der fortsat skal varetage disse til-
syn.
Emnet vil blive taget op på næste for-
mandsmøde.

Vedr. sag nr. 12:
Ældrerådet tager det fremsendte til efter-
retning.

9. Formandsmødet d. 11. marts 
2019
Hvilke emner ønsker Ældrerådet sat 
på dagsordenen for dette møde?

Ældrerådet ønsker disse emner taget op:
- Tilsynene på plejecentrene frem-

over – og Ældrerådets rolle i den 
forbindelse.

- Brandsikkerheden på plejecentre-
ne – set i lyset af konstaterede 
brandulykker rundt omkring i lan-
det.

- Procedurer i forbindelse med an-
vendelsen af Ældrerådets økono-
mi.

10. Opfølgning på kommende besøg 
på Ropox og i den velfærdstek-
nologiske lejlighed på Tove Dit-
levsens Vej 
Er der nyt om dette – vedr. tids-
punkter m.v.

Den velfærdsteknologiske lejlighed på 
Tove Ditlevsens Vej 8 kan besøges tors-
dag d. 7. marts kl. 10.30 – 11.30. 
Gert undersøger, om det er muligt at be-
søge Ropox i forlængelse af dette og 
rundsender information om dette på mail 
til hele Ældrerådet.

Gert

11. Danske Ældreråds temadag d. 26. 
februar i Køge
I forbindelse med temadagen afhol-
des decentralt valg til Danske Ældre-
råds bestyrelse (valgkreds 6).
Næstved Ældreråd har i den forbind-
else 3 stemmer. 
Aftale om, hvilke ældrerådsmedlem-
mer, der kan afgive stemmer i denne 
forbindelse.
Bemærk at Lars Høgh Sørensen op-
stiller som kandidat til bestyrelsen, 
og at Gert Segato opstiller som sup-
pleant!

Samkørsel til Køge aftaltes således:
Lotte tager Uffe, Lars og Hans-Jørgen 
med.
Gert tager Inge-Lise med.
Merete tager Birthe og Lis med.
Rolf kører selv.
(Sven Ulrik og Michael deltager ikke).

Følgende deltagere fra Næstved Ældreråd 
kan afgive stemme ved det decentrale 
valg til Danske Ældreråds bestyrelse (kl. 
15.00 – ca. 15.25): Lotte, Merete og 
Rolf.
Udover de stemmeberettigede kan også 
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Aftale om samkørsel til og fra tema-
dagen for de tilmeldte herfra. 
Bemærk i øvrigt e-mail fra Rolf d. 
21.-01.-2019 om stedets geografiske 
placering! 
Stedets adresse m.v.:
Theilgaard, Den Hvide By.
Theilgaards Torv 6, 4600 Køge
Tlf.: 24 44 65 63.

Bilag: 
 Program Danske Ældreråds 

temadag 190226
 Indkaldelse til valgmødet i 

valgkreds 6

Lars og Gert deltage i valgmødet, idet de 
er opstillet som henholdsvis kandidat og 
stedfortræder. 
Andre må ikke være til stede i valgloka-
let.

12. Trykning af nyt oplag af folderen 
om Ældrerådet
På ældrerådsmødet d. 12. december 
2018 blev det besluttet, at Hans-
Jørgen, Gert og Inge-Lise hver især 
skule indhente tilbud på egentlig 
trykning af folderen.
Der foreligger nu tilbud indhentet af 
Hans-Jørgen på trykning hos VISUEL 
Grafisk · Østergade 28 · 4700 Næs-
tved – se dette.

Inge-Lise oplyste, at det trykkeri, som 
hun skulle kontakte, er lukket.

Hans-Jørgen har indhentet tilbud fra 
VISUEL Grafisk · Østergade 28 · 4700 
Næstved, og Gert fra Sangill i Holme 
Olstrup.

Da tilbuddet fra Sangill er billigst, blev 
Gert bedt om at indhente papirer på det-
te med henblik på, at Ældrerådet vælger 
dette tilbud.

Gert

13. Ældrerådets aktuelle økonomi
Orientering v/ Lotte.

Lotte oplyste, at hun netop har fået aktu-
elt regnskab og budget fra kommunen. 
Der har været et overskud i 2018, som 
er blevet overført til 2019.
Således har Ældrerådet 314.000 kr. til 
rådighed i 2019, hvoraf der p.t. er brugt 
ca. 23.000 kr.

14. Ældrerådets møder resten af 
2019
Se medsendte mødekalender med 
forretningsudvalgs- og ældreråds-
møder indlagt for resten af 2019. 
Såfremt ingen har indvendinger mod 
de viste datoer, vil de være gældende 
fremover. Det kan eventuelt komme 
på tale at flytte visse møder til anden 
lokation end Kildemarkscentret.

Den forelagte mødekalender blev ved-
taget – bl.a. indeholdende justering af 
ellers tidligere aftalt dialogmøde med 
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget.

15. Hørt fra 60+ borgere?
Har ældrerådsmedlemmer erfaret 
noget blandt og vedr. borgerne i 
Ældrerådets målgruppe, som man 
ønsker at orientere rådet om – og 

Intet p.t.
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som evt. kunne give anledning til 
nærmere interesse fra Ældrerådets 
side?

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

Intet p.t.

17. 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) Lars: 3 husrådsmøder på Symfo-
nien, 12 er planlagt i resten af 
2019. På Symfonien har bl.a. væ-
ret drøftet mulige regler for bebo-
ere vedr. indtagelse af alkohol.
Lotte: Har været til akut møde på 
Kildegårdsvej vedr. placering af 
elektriske køretøjer på gangene. 
Dette kan af brandsikringsmæssi-
ge årsager ikke tillades. Men der 
er dog fundet en løsning, hvor de 
kan placeres sikkert udendørs.
Inge-Lise: Pårørende på Søvang 
har efterlyst kvalitetsstandarder 
for mad. Sådanne kan formentlig 
fås hos Næstved Madservice.
Ældrerådets medlemmer af Kost-
rådet undersøger dette nærmere.

b) Det er besluttet, at Ældrerådet fra 
2020 også skal have repræsenta-
tion i § 18-udvalget (frivilligheds-
puljen). Dog bliver det således, at 
Ældrerådet fremover skal have 2 
medlemmer i kommunens § 79-
udvalg (mod de nuværende 3) og 
1 medlem i kommunens § 18-ud-
valg. Det aftales senere, hvordan 
disse poster skal fordeles.

c) Ny ”Aktivitetssprøjte” undervejs. 
Birthe skriver lidt om sit virke i 
Ældrerådet. Der er deadline 19/2, 
og tekst bedes sendt til Merete 
senest 17/2.

d) Mødet i februar aflyst. Der afven-
tes nærmere om, hvornår næste 
møde kan holdes.

e) Der er møde i uge 8.
f) Intet.
g) Der er nu åbent for tilmeldinger til 

Danske Ældreråds repræsentant-
skabsmøde og ældrepolitiske kon-
ference på Nyborg Strand d. 29.-
30. april. Det forventes, at alle 
medlemmer af Næstved Ældreråd 
(plus Uffe) deltager. Uffe tilmelder 
alle samlet, men før dette sker, vil 
Uffe rundsende en e-mail med en 

Lars
Michael
Gert

Birthe

Uffe
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svarfrist, så man kan være sikker 
på, at alle ønsker at deltage, før 
den egentlige tilmelding foreta-
ges.

h) Indbydelse til deltagelse i borger-
møde om Kommuneplanstrategi 
2019 d. 19/2 modtaget. 
Uffe rundsender en sådan til alle 
ældrerådsmedlemmer snarest. 
Punktet vil formentlig være på 
dagsordenen for ældrerådsmødet 
d. 13. marts – med deltagelse af 
chefkonsulent Anne Korbo Chris-
tensen.

i) Intet.

Uffe

18. Eventuelt Intet.

Mødets bilag:

 Referat fra Ældrerådets møde d. 16. januar 2019 (pkt. 3)
 Beslutning, madkoncepter på respektive plejecentre (pkt. 5)
 Forretningsudvalgets forslag til høringssvar vedr. beslutning om madkoncepter (pkt. 5)
 Høringsbrev Sundhedsaftale 2019-2023 (pkt. 6)
 Høringsparter Sundhedsaftale 2019-2023 (pkt. 6)
 Sundhedsaftale 2019-2023 – høringsudkast (pkt. 6)
 Forretningsudvalgets forslag til høringssvar vedr. udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 i 

Region Sjælland (pkt. 6)
 Forslag til forbedret tilgængelighed ønskes (pkt. 7)
 Orienteringssager OFU 190128 (pkt. 8)
 Program Danske Ældreråds temadag 190226 (pkt. 11)
 Indkaldelse til valgmødet i valgkreds 6 (pkt. 11)
 Tilbud på trykning af foldere (pkt.12) 
 Mødekalender – inklusiv forretningsudvalgs- og ældrerådsmøder resten af 2019 (pkt. 14)

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

