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Referat fra møde i Ældrerådet 
 

 

Mødedato: Onsdag 12.08.2020  

Tid: 10.00 – 12.30 

Sted: Mødelokalet, Kildemarkscentret 

 

Deltagere: Sven Ulrik Terp, Rolf Voetmann, Merete Maibøll, Inge-Lise Madsen, Gert Segato, Lotte 

Petersen og Lars Høgh. 

 

Fraværende:  Birthe Kærsig  

 

Ordstyrer:  Merete Maibøll 

 

Referent:  Uffe Tvede Hansen 
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1. Valg af ordstyrer for dette møde 

Beslutning mv.: 

Merete blev valgt. 

 

2. Godkendelse af mødets dagsorden 

Beslutning mv.: 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Referat fra Ældrerådets møde d. 08. juni 2020 

Beslutning mv.: 

Referatet blev godkendt. 

 

4. Høringssag 

Budgettemaanalyse på ældreområdet 2020 

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets godkendelse af emner til budget-temaanalyser den 30. september 

2019 samt godkendelse af analysernes projektaftaler den 11. november 2019 fremlægges i denne sag 

afrapporteringen af budgettemaanalysen på ældreområdet. 

Bilag: 

Behandling af budgettemaanalyse vedr. ældreområdet 

Budgettemaanalyse ældreområdet 2020 

Bilag til budgettemaanalyse spor 2 

Ældrerådet har høringsfrist vedr. dette til d. 13. august 2020 

Magtanvendelser januar - juni 2020, blev behandlet på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets møde d. 27/8 

2020 og blev taget til efterretning.  

Sagen fremsendes til orientering for Ældrerådet. 

 

Beslutning mv.: 

Ældrerådet besluttede at fremsende et høringssvar vedr. dette med følgende ordlyd: 

”Ældrerådet er ikke tilfreds med, at der overhovedet overvejes nettobesparelser i 2021, herunder 

etablering af nye plejehjem, men rådet må tage det forelagte til efterretning”. 

Uffe fremsender høringssvaret til kommunen. 

 

Eventuel aktør: Uffe 

 

 

5. Det ekstraordinære formandsmøde d. 06. august 2020 

Evaluering af Ældrerådets deltagelse i dette formandsmøde. 

Har mødets drøftelser givet anledning til, at Ældrerådet efterfølgende ønsker at tage særlige emner op eller 

fokusere yderligere på visse områder? 
 

Beslutning mv.: 

Referat fra mødet er endnu ikke modtaget. 
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Generelt betragtede mødedeltagerne fra Ældrerådet det som et godt møde, og Ældrerådet blev 

imødekommet på en række områder, som havde givet anledning til utilfredshed. 

 

Eventuel aktør:  

 

6. Temadrøftelsen med Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget d. 10. august 2020 

Omsorgs- og forebyggelsesudvalget havde d. 10. august inviteret til en temadrøftelse om fremtidens 

boliger til ældre i Næstved Kommune med fokus på borgere i eget hjem. 

Temadrøftelsen tog udgangspunkt i disse spørgsmål: 

- Hvilke forventninger skal den gode seniorbolig kunne indfri – i dag og i 2030? 

- Hvilke typer boliger er der høj efterspørgsel på fra Næstveds seniorer – og hvilken alder har de 

seniorer det ønsker boligerne? 

- Hvilke potentialer er der i at lave boliger målrettet seniorer, fx seniorbofællesskaber og andre typer 

boliger målrettet seniorer? 
Evaluering af dette møde samt Ældrerådets deltagelse deri. 

 

Beslutning mv.: 

Ældrerådets deltagere i temadrøftelsen fandt mødet interessant. 

Ældrerådet havde lejlighed til at markere sig med nogle synspunkter. 

Ældrerådet vil – som også besluttet før forårets corona-nedlukning – meget gerne arbejde videre med 

boligemnet, herunder invitere relevante personer til drøftelser og holde eksterne møder i kommunen. 

Rådet vil desuden gerne se nærmere på interessante byggerier andre steder. Lars foreslog fx en studietur til 

Boriva i Taastrup. 

Emnet tages op på førstkommende forretningsudvalgsmøde med henblik på mere konkrete beslutninger 

vedr. disse ting på ældrerådsmødet d. 16. september. 

 

Eventuel aktør: Forretningsudvalget 

 

7. Formandsmødet d. 07. september 2020 

Hvilke emner ønsker Ældrerådet taget op på dette møde? 

 

Beslutning mv.: 

Ældrerådet forventer, at dette formandsmøde – som oprindelig aftalt – afholdes i mødelokalet på 

Kildemarkscentret kl. 08.30 – 10, idet der så efterfølgende kan holdes møde i Ældrerådets 

forretningsudvalg kl. 10 – ca.12.  

Sven Ulrik afklarer dette i forbindelse med aftale om mødets dagsorden.  

Uffe har givet besked til Gitte på Kildemarkscentret om, at begge møder afholdes dér d. 7. september, og 

hun har lovet at sørge for forplejning til disse. Såfremt dette skal ændres, skal Uffe have besked, som så kan 

gives videre til Gitte. 

Ældrerådet besluttede, at man ønskede følgende emner taget op på dette formandsmøde: 

- Boliger for ældre – og hvilke hensigtsmæssige arrangementer, der kan afholdes vedr. dette emne 

med Ældrerådet som deltager. 

- Høringsfrister for Ældrerådet, som ifølge rådets vedtægter normalt skal være på mindst fire uger. 

Hvordan sikres det, at fristen også overholdes af andre kommunale forvaltninger eller politiske 
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udvalg end Omsorgs- og Forebyggelses-udvalget og den dertil knyttede forvaltning? Eksempelvis 

modtog Ældrerådet d. 11/8 en høringssag vedr. trafikbestilling 2021 fra Center for Trafik og 

Ejendomme med høringsfrist d. 4/9. 

- Hvordan går det i Ældreplejen? Hvordan ser det ud med coronasituationen for personalet, borgere i 

eget hjem og beboere på plejecentre? Hvordan ser behovet for plejeboliger ud? Hvordan dækkes 

behovet for akutpladser? 

- Ældrerådsvalget i 2021. 

- Et forventet økonomisk overskud i 2020 på budgettet afsat til Ældrerådets arbejde bør anvendes i 

forbindelse med ældrerådsvalget i 2021. 

- Informationer til ældre i Ugeavisen? Især i corona-nedluknings-perioden? 

 

Eventuel aktør: Sven Ulrik og Uffe 

 

8. Det dialogbaserede tilsynsmøde i Distrikt NORD d. 11. august 2020 

Merete, Inge-Lise og Lars, som har deltaget i mødet, kan kort referere fra dette. 
 

Beslutning mv.: 

Ældrerådets mødedeltagere oplyste, at det havde været et godt møde. 

Sidste år besluttedes det, at der skulle udarbejdes en ny velkomstbrochure til plejehjemsbeboere, men af 

forskellige grunde var dette ikke sket, hvorfor man nu afventer, at der snart bliver gjort noget ved dette. 

Et emne, der blev behandlet, var, at der undertiden kunne opstå tvivl om, hvem der skal tage initiativ til, at 

noget bliver gjort, når der fx er behov for at udbedre noget (fx en dryppende vandhane). 

Et problem med den tidsmæssige logistik omkring tilberedning af mad blev også berørt. En 

uforholdsmæssig lang proces med tilberedning af specialmad kunne forventeligt afhjælpes, hvis man i 

stedet bestilte den slags hos Næstved Madservice. 

I Distrikt Nord er der indtil nu kun konstateret 2 tilfælde, hvor plejehjemsbeboere er blevet smittet med 

coronavirus. 

Der er et forsøg i gang på Symfonien med en ”intern App”, hvor pårørende m.fl. kan se alle relevante 

aktiviteter på stedet. 

 

Eventuel aktør:  

 

9. Det kommende ældrerådsvalg 

Der skal i efteråret 2021 afholdes nyvalg til ældre- og seniorrådene i Danmark – således også til Ældrerådet 

i Næstved Kommune. 

På dette tidspunkt vil det være hensigtsmæssigt, at Ældrerådet og kommunen afstemmer deres 

forventninger til, hvorledes dette valg skal afholdes.  

Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt allerede nu at gøre sig tanker om en række forhold, som det vil 

være nødvendigt at have på plads i god tid før selve valget: 

- Hvem stiller op fra det nuværende ældreråd til en ny periode? 

- Skal det kommende ældreråd formelt bestå af 12 medlemmer? 

- Hvordan får man kandidater til at stille op? 

- Hvordan vækkes 60+ borgernes interesse for sagen bedst? 

- ??? 
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Det kan måske i denne forbindelse være en god idé at se nærmere på den udsendte ”Håndbog om ældre-

rådsarbejde” fra Danske Ældreråd og ligeledes overveje deltagelse i Danske Ældreråds temadag d. 19. 

oktober 2020 i Køge, som netop sætter fokus på valg til ældreråd. 

 

Beslutning mv.: 

Sven Ulrik har over for ældrechefen og Gitte Nonbo anført, at det kommende ældrerådsvalg bliver et 

fremmødevalg -med hvad dertil hører – herunder at kommunen sørger for tilforordnede på normale vilkår. 

Det er ikke for tidligt, at de overordnede linjer vedr. dette valg bliver drøftet og aftalt mellem Ældrerådet og 

kommunen.  

Emnet bliver indledende taget op på formandsmødet d. 7. september. 

Der er i Ældrerådet enighed om, at det kommende Ældreråd skal have 12 medlemmer, og at de opstillede 

ikke-valgte bliver suppleanter. 

Det er en vigtig opgave allerede fra nu at vække folks interesse for eventuelt at stille op til det kommende 

valg, og dette kan bl.a. ske ved kommende offentlige møder, som Ældrerådet enten selv arrangerer, er 

medarrangører af eller blot deltager i. 

Helt uforpligtende oplyste Lars og Inge-Lise, at de gerne vil stille op til en ny periode i Ældrerådet, mens 

Merete og Sven Ulrik overvejer dette. 

På nuværende tidspunkt vides ikke, om Birthe (som var fraværende på dagens møde) ønsker at stille op på 

ny. 

Uffe oplyste, at han med udgangen af valgperioden for det nuværende ældreråd vil stoppe som sekretær 

for rådet. Han vil dog gerne i en overgangsperiode være med til at sætte den kommende sekretær ind i 

arbejdet. Det betyder også, at det nyvalgte ældreråd efter sin konstituering skal ansætte en ny sekretær, 

men detaljer omkring dette kan naturligvis vente. 

 

Eventuel aktør:  

 

10. Danske Ældreråds arrangementer i efteråret 2020 

Danske Ældreråd afholder i efteråret 5 temadage med fokus på valg til ældreråd og kommunale erfaringer 

med COVID-19. 

Det geografisk nærmeste arrangement for Næstved Ældreråds vedkommende finder sted mandag d. 19. 

oktober 2020 hos Theilgaard, Theilgaards Torv 6 i Køge. 

Tilmeldingsfristen til dette er d. 21. september. Kan der allerede nu foretages en samlet tilmelding til 

arrangementet fra Næstved Ældreråd? 

 

D. 24/11 afholder Danske Ældreråd det udsatte repræsentantskabsmøde i Vingstedcentret, Bredsten. 

Samme dag afholdes en ældrepolitisk konference samme sted. 

Begge arrangementer erstatter det aflyste Nyborg-Strand-arrangement, men vil være deltagermæssigt 

reduceret. Således har Danske Ældreråd tidligere meldt ud, at hvert ældreråd vil få reserveret et antal 

pladser svarende til antal stemmeberettigede repræsentanter pr. ældreråd. 

Næstved Ældreråd har 3 stemmer.  

Der vil naturligvis senere komme mere ud fra Danske Ældreråd om dis-se møder, men kan det allerede nu 

besluttes, at det er formand samt 1. og 2. næstformand, der deltager i dette som repræsentanter for 

Næstved Ældreråd? 

 

Bilag: Temadage efterår 2020, Danske Ældreråd 
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Beslutning mv.: 

Følgende ønsker at deltage i temadagen mandag d. 19. september i Køge med fokus på valg til ældreråd og 

kommunale erfaringer med COVID-19: 

Lars, Rolf, Inge-Lise, Sven Ulrik, Gert, Merete og Uffe. 

Uffe spørger Birthe, om hun også ønsker at deltage, og når dette er afklaret, sørger Uffe for samlet 

tilmelding. 

 

I den decimerede ældrepolitiske konference og det tilhørende udsatte repræsentantskabsmøde for Danske 

Ældreråd d. 24. november deltager Sven Ulrik, Rolf og Merete. 

Nærmere om dette vil følge. 

 

Eventuel aktør: Uffe 

 

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 anledning til nærmere interesse fra Ældrerådets 

side? 

 
Beslutning mv.: 

Rolf har fået henvendelser fra borgere, som i forbindelse med udmeldte besparelser på ældreområdet har 

givet udtryk for, at de opfatter det, som at kommunen går bag ryggen på Ældrerådet. 

 

Eventuel aktør:  

 

12. Pressemeddelelse  

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

 

Beslutning mv.: 

Intet p.t. 

 

Eventuel aktør:  

 

13. Orientering 

Husrådene  

b. § 79-udvalget 

c. § 18-udvalget 

d. PR-udvalget – herunder     

    redaktionsgruppen vedr. info til  

    ældre i Næstved Kommune  

e. Kostrådet 

f. Regionsældrerådet 

g. Følgegruppen vedr. kollektiv trafik   
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h. Danske Ældreråd 

i. Formanden 

j. Andre 

 

Beslutning mv.: 

Intet p.t. – men det ser ud som om, der inden for kort tid vil komme gang i afholdelsen af husrådsmøder 

rundt omkring igen. 

Samt…………………: 

Det er ved at være på trapperne, at der igen skal fordeles midler efter disse to paragraffer. 

Intet. Emnet tages op på formandsmødet d. 7. september. 

Næste møde d. 18. august. 

Møde i forretningsudvalget d. 14/8 (Lotte kan ikke deltage). Et temamøde forventes afholdt i september. 

Ældrerådet har d. 11/8 fra Center for Trafik og Ejendomme modtaget en høringssag vedr. Trafikbestilling 

2021 for kollektiv trafik. Høringsfristen er d. 4/9. Ældrerådet har ingen mulighed for inden for denne 

tidsfrist at afgive et høringssvar, og dette formidles videre via Gerts deltagelse i møde for Følgegruppen 

vedr. kollektiv trafik d. 8/9. I øvrigt tages sagen op på formandsmødet d. 7/9. 

Intet (se pkt. 10) 

Intet. 

Uffe: Alle har fået invitationen til det offentlige møde d. 23/9 i Gl. Ridehus på Grønnegades Kaserne: Hvem 

er fremtidens ældre? - åbent møde om forventninger til seniorlivet. Mødet vil blive vendt på 

ældrerådsmødet i september, herunder hvilken ”tilgang”, Ældrerådet ønsker at have til mødet. 

 

Eventuel aktør:  

 

14. Eventuelt 

Beslutning mv.: 

Lotte oplyste, at der bl.a. på grund af forårets coronanedlukning må forventes at større overskud på 

regnskabet for brug af midlerne til Ældrerådets virke i 2020.  

Det vil være særdeles hensigtsmæssigt, om disse overskudsmidler overføres og anvendes i forbindelse med 

ældrerådsvalget i 2021. 

Dette medtages til formandsmødet d. 7/9. 
 

Mødets bilag: 

• Referat fra Ældrerådets møde d. 08. juni 2020 (pkt. 3) 

• Behandling af budgettemaanalyse vedr. ældreområdet (pkt. 4) 

• Budgettemaanalyse ældreområdet 2020 (pkt. 4) 

• Bilag til budgettemaanalyse spor 2 (pkt. 4) 

• Håndbog om ældrerådsarbejde (pkt. 9) 

• Temadage efterår 2020, Danske Ældreråd (pkt. 9 og 10) 

  


