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Referat af møde i Ældrerådet d. 14.-11.-2018

Mødeforum Ældrerådet

Sted Distrikt VEST, Fugleparken, Nattergalevej 1, 4250 Fuglebjerg
Bemærk mødestedet! 

Dato Onsdag den 14. november 2018 Tidsrum: 10.00 – ca. 13.30

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

Fraværende Rolf Voetmann

Ordstyrer Merete Maibøll

Referent Uffe Tvede Hansen

Tekst Beslutning m.v. Eventuel 
aktør

0. Orientering om Distrikt VEST
Møde med distriktschef Elisabeth 
Kjær Johannesen og eventuelle an-
dre relevante personer fra Distrikt 
VEST.
Eventuel rundvisning på Fuglepar-
ken. 
Emner for mødet med dette distrikt:
Kerneopgaver, midlertidige pladser 
og stigende kompleksitet. 

Ældrerådet fik v/ distriktschef Elisabeth 
Kjær Johannesen en grundig orientering 
om dels strukturen, dels aktiviteterne i 
Distrikt VEST.
I den forbindelse blev det blandt andet 
nævnt, at det kunne være en god idé for 
Ældrerådet at aflægge et besøg i kommu-
nens velfærdsteknologiske lejlighed på To-
ve Ditlevsens Vej 8.

1. Valg af ordstyrer for dette møde Merete blev valgt til ordstyrer.

2. Godkendelse af mødets 
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Referat fra Ældrerådets møde 
den 10. oktober 2018

Referatet blev godkendt.

4. Orienteringssag
Ældrerådet har modtaget en sag til 
høring vedr. fremtidig anvendelse af 
Margrethehaven.
Sagen behandles i Omsorgs- og Fo-
rebyggelsesudvalget d. 27. novem-
ber 2018, og høringsfristen udløb d. 
08. november. 
Forretningsudvalget har således ud-
arbejdet et høringssvar, som d. 05. 
november er fremsendt til ældrechef 
Dorthe Berg Rasmussen.

Ældrerådet tog det afsendte høringssvar til 
efterretning.
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Se:
 Sag 86, beslutning, fremtidig 

anvendelse af Margretheha-
ven.

 Det afsendte høringssvar fra 
Ældrerådet (forretningsud-
valget).

5. Høringssag
Ældre- og værdighedspolitik
Ældrerådet er blevet bedt om at ud-
tale sig til forslag til et nyt og sup-
plerende afsnit til kommunens eksi-
sterende ældre- og værdighedspolitik 
– omhandlende pårørende.
Se: 

 E-mailtekst vedr. høringssa-
gen omkr. ældre- og værdig-
hedspolitik.

 Udkast til Ældre- og værdig-
hedspolitik 2018 (hvor det 
udelukkende er det sidste 
afsnit – markeret med grønt – 
der er til høring).

 Forretningsudvalgets forslag 
til høringssvar.

Ældrerådet tog forretningsudvalgets forslag 
til høringssvar ang. supplementet til ældre- 
og værdighedspolitik (vedr. pårørende) til 
efterretning – under forudsætning af, at 
Ældrerådet som lovet i god tid bliver ind-
draget i formuleringen af den fremtidige 
ældre- og værdighedspolitik, idet Ældre-
rådet generelt ikke er tilfreds med indhol-
det i den nuværende.

Høringssvaret fremsendes d.d. til Næstved 
Kommune.

Uffe

6. Formandsmødet d. 10.-12.-2018
Drøftelse af, hvilke emner Ældrerå-
dets medlemmer ønsker sat på dags-
ordenen for dette møde.

Følgende emner blev nævnt:
- Flextrafik (hjælp fra chauffører til 

borgere, der benytter denne?)
- Den kommende værdighedspolitik 

(hvornår begynder processen, og 
hvornår/hvordan inddrages Ældre-
rådet?)

- Trafikfølgegruppen (hvordan får 
Ældrerådet indflydelse på beslut-
ninger dér?)

Skulle Ældrerådets medlemmer komme i 
tanker om andet, som man vil foreslå bli-
ver taget op på dette formandsmøde, be-
des man kontakte Sven Ulrik i god tid før 
d. 10/12.

7. Ældrerådets temadag om 
værdighed – februar 2019
Der blev på Ældrerådets september-
møde nedsat en ad hocarbejdsgrup-
pe til planlægning af dette arrange-
ment bestående af Inge-Lise, Birthe, 
Gert, Lis og Sven Ulrik. 
Eventuelt nyt fra denne gruppe samt 
eventuel inspiration fra det samlede 
ældreråd til gruppens videre arbejde.

Referat fra møde i ad hoc-gruppen vedr. 
dette blev omdelt.
Ældrerådet godkendte det foreslåede kon-
cept for arrangementet, dog således, at 
man bad gruppen undersøge, om mødet 
eventuelt kunne indledes med en ”inspira-
tor”. 
Gruppen skal desuden undersøge, hvordan 
hensigtsmæssig information/annoncering 
bedst muligt kan finde sted. Sven 
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Sven Ulrik blev pålagt snarest muligt – i 
samråd med formanden for Omsorgs- og 
Forebyggelsesudvalget – at finde en dato, 
hvor flest mulige medlemmer af udvalget 
kan deltage (marts 2019). 
Ældrerådet er indstillet på, at arrangemen-
tet afholdes på Kildemarkscentret.

Ad hoc-gruppen arbejder videre med plan-
lægningen.

Ulrik

8. Ældrerådets synlighed
Pkt. 5-8 på tjeklisten behandles på 
dette ældrerådsmøde.
Se denne.

Pkt. 5: Slettes
Pkt. 6: OK.
Pkt. 7: Slettes – idet det dog er tilladt for 
Ældrerådets repræsentanter i diverse fora 
personligt at fremsende samlede hilsener 
til det enkelte sted.
Pkt. 8: Skilte er fremstillet. Rolf har dem, 
og de vil blive udleveret til alle ældreråds-
medlemmer, når Rolf er tilbage efter sin 
sygemelding.

Som led i Ældrerådets synlighed blev det 
også foreslået, at arrangere et besøg i fir-
maet Ropox, der bl.a. udvikler og produce-
rer ny teknologi til velfærdsområdet. Et be-
søg her vil eventuelt kunne kombineres 
med et forudgående besøg i den velfærds-
teknologiske lejlighed på Tove Ditlevsens 
Vej 8.
Gert vil arbejde på at formidle kontakten til 
Ropox.

Rolf

Gert

9. Optimering af Ældrerådets 
arbejde
Orientering om, hvor langt forret-
ningsudvalget er nået i processen 
med henblik på at arrangere en 
temadag omkr. dette efter nytår.

Uffe orienterede om, at han har haft kon-
takt til Jørn D. Møller, som har et lille firma 
Depenau Organisationspsykolgisk Service.
Jørn er blevet informeret om, hvad sagen 
drejer sig om, og han vil gerne påtage sig 
opgaven, som han finder spændende. 
Følgende er forhåndsaftalt:
Jørn deltager i en del af forretningsudval-
gets møde d. 03.-12.-18 med henblik på 
nærmere præsentation og drøftelse af sa-
gen.
Jørn deltager i en del af ældrerådsmødet d. 
16.-01.-19 med henblik på dialog med hele 
Ældrerådet, så forventninger m.v. kan af-
stemmes, inden temadagen afholdes.
Temadagen afholdes efterfølgende på en 
nærmere aftalt dato.

Ældrerådet godkendte dette, og Uffe kon-
takter Jørn Møller ang. den videre proces.

Uffe
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10. Region Sjællands sundheds-
konference d. 6.  november 2018
Ældrerådet var d. 6. november invi-
teret til at deltage i Region Sjællands 
sundhedskonference om Fremtidens 
digitale sundhedsvæsen.
Kort orientering fra de deltagende i 
denne konference.

Birthe og Merete deltog fra Næstved Æl-
dreråd.
Det var en særdeles interessant konferen-
ce, som primært handlede om ny teknologi 
i forbindelse med sundhedssystemet. 
Der blev orienteret om mange nye mulig-
heder, hvoraf nogle umiddelbart må anses 
for anvendelige og andre mere vidtløftige.

11. 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 Ældrerådets 
side?

Inge-Lise har fået gentagne opringninger 
fra en meget negativ person, som tager 
ens tid, uden at det giver mening.
Den pågældendes navn blev nævnt på 
mødet, og alle opfordres til at ignorere 
opkald fra vedkommende.
Birthe omtalte en særdeles dårlig behand-
ling af en borger, der blev transporteret af 
Flextrafik.
Lotte har – som omtalt på sidste møde – 
været ude hos en borger, som blev servi-
ceret af rigtig mange forskellige hjælpere. 
Lotte har henvist til, at familien kan klage 
til chefen for området.
Michael nævnte i den forbindelse, at be-
grænsning i antallet af forskellige hjælpere 
bør være med i den kommende værdig-
hedspolitik.
Hans-Jørgen henviste til artikel i Sjælland-
ske, som omtalte en borger, der på en må-
ned havde haft over 20 forskellige hjem-
meplejere.

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

Formanden har for nylig -på foranledning 
af en journalist - udtalt sig til Sjællandske 
omkring digitalisering i sundhedsvæsenet.

13. 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

a) Intet p.t.
b) Sven Ulrik, Merete og Lars har – 

som Ældrerådets repræsentan-
ter - været til møde med kom-
munen, hvor de har været med 
til at fordele midlerne i relation 
til §79. De var grundigt forbe-
redte til mødet, og fordelingen 
af midlerne foregik tilfreds-
stillende – endda sådan, at der 
blev et mindre beløb til overs, 
som man kan byde ind på til 
forskellige relevante aktiviteter. 
Bortset fra dette mener Ældre-
rådet, at man også bør kunne 
deltage i fordelingen af §18-
midlerne. Dette vil formanden 
gå videre med.
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c) Intet p.t.
d) Der har for nylig været afholdt 

et møde, hvor medlemmerne af 
Kostrådet fik lejlighed til at 
smage specialfremstillet kost til 
borgere som har meget vanske-
ligt ved at tygge. Ældrerådets 
repræsentanter i Kostrådet roste 
Næstved Madservice for dygtig-
hed i den forbindelse, idet den 
nævnte ”tyggevenlige” føde var 
særdeles smagfuld.

e) Lotte har i sidste uge været til 
ordinært møde i Regionsældre-
rådet, hvor der udover et oplæg 
fra Movia også blev orienteret 
om, hvad der foregik i de for-
skellige kommuner i regionen.
Såfremt ældrerådsmedlemmer 
ønsker referater tilsendt fra mø-
derne i Regionsældrerådet, be-
des man kontakte Lotte.
Lotte har desuden været til mø-
de i Patientinddragelsesudvalget 
d. 13/11, hvor man generelt 
drøftede, hvordan det ser ud i 
sygehusvæsenet.

f) I næste udgave af Aktivitets-
sprøjten bliver bl.a. dette nævnt 
fra Ældrerådet: Den kommende 
temadag om værdighed, præ-
sentation af Lotte og Uffe samt 
en nytårshilsen fra Ældrerådets 
formand. 

g) Michael nævnte, at der kommer 
nye køreplaner fra 1/12. De vil 
være rettet ind efter DSB samt i 
et vist omfang skolernes ringe-
tider. 
Michael oplyste, at det er meget 
vanskeligt at få indflydelse på 
køreplanerne. 
Flextrafik, der sorterer under 
Movia, nævnte Michael følgende:
1.  Næstved Kommune er for-

søgskommune med ny flex-
ordning.

2.   Vedr. Landflex: Dette er en 
særlig ”Næstved-ordning”, 
som Næstved Kommune 
gerne vil beholde, men som 
Movia mener er meget dyr. 
Formålet med ordningen er, 
at den skal kunne anvendes 
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af borgere i landdistrikterne, 
hvor der ikke er andre mulig-
heder for at bruge kollektiv 
trafik, men det er ikke en 
”dør til dør”-ordning.

3.   Almindelig Flextrafik: 
Meningen er, at enhver bor-
ger kan planlægge en rejse i 
Rejseplanen, hvor Flextrafik 
kan indgå, hvis der ikke fin-
des andre muligheder. Det er 
dog et problem i denne for-
bindelse, at det må antages, 
at mange ældre borgere ikke 
kan finde ud af at bruge Rej-
seplanen. Det vil givetvis of-
te kræve hjælp, eksempelvis 
fra personale på plejecentre-
ne, hvis en ældre borger skal 
kunne planlægge en rejse på 
denne måde til fx et familie-
besøg.

                Michael oplyste også at termi-  
                nerne for kommunens trafik- 
                bestilling hos Movia er ændret, 
                således, at man i januar 2019 
                skal bestille for 2020.
                Michael nævnte også, at der  
                bliver opsat flere og flere læ-
                skure ved busstoppestederne.
                Ældrerådet kan måske påvirke 
                Dette, så der visse steder op-
                sættes skure, der er lukket for 
                vind og vejr, men som evt. kan 
                åbnes med en kode.

h) Lotte gjorde opmærksom på, at 
der februar 2019 skal vælges to 
nye repræsentanter i Danske 
Ældreråds bestyrelse her fra 
regionen. Alle ældrerådsmed-
lemmer kan stille op. 
På forårets repræsentantskabs-
møde i Nyborg er formanden i 
øvrigt på valg.

i) Birthe har været til møde på 
Jasminvej. Det fungerer rigtig 
godt, og beboerne er glade for 
stedet.
Lars har været til to møder på 
forskellige afdelinger af Symfo-
nien. Der er mange aktiviteter 
på Symfonien. 
Man har egne køkkener i afde-
lingerne, hvilket kan give lidt 
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problemer af logistisk art.

14. Eventuelt Der deltager 11 i Ældrerådets julefrokost 
om eftermiddagen d. 12/12.
Lars arbejder videre med sagen. Lars

Mødets bilag:

 Referat fra Ældrerådets møde d. 10. oktober 2018 (pkt. 3)
 Sag 86, beslutning, fremtidig anvendelse af Margrethehaven (pkt. 4)
 Forretningsudvalgets afsendte høringssvar vedr. fremtidig anvendelse af Margrethehaven 

(pkt. 4)
 E-mailtekst vedr. høringssagen omkr. ældre- og værdighedspolitik (pkt. 5)
 Udkast til Ældre- og værdighedspolitik 2018, hvor sidste afsnit – markeret med grønt – er til 

høring (pkt. 5)
 Forretningsudvalgets forslag til høringssvar (pkt. 5)
 Tjekliste, synlighed (pkt. 8)

OBS: Efter mødets afslutning er Fugleparken vært ved en mindre 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

