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Referat af møde i Ældrerådet d. 11.-12.-2019 

Mødeforum Ældrerådet

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved
 

Dato Onsdag den 11. december 2019 Tidsrum: 10.00 – ca. 12.30 

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

Fraværende

Ordstyrer Lars Høgh

Referent Uffe Tvede Hansen

Tekst Beslutning m.v. Eventuel 
aktør

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

2. Godkendelse af mødets dags-
orden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Referat fra Ældrerådets møde d. 
13. november 2019

Referatet blev godkendt.

4. Høringssag
Høring vedr. indsatskataloger og kva-
litetsstandarder for 2020 på sund-
heds- og ældreområdet.
Center for Sundhed og Ældre har 
sendt udkast til sagsfremstilling og 
indsatskataloger/kvalitetsstandarder 
for 2020 i høring hos Ældrerådet. 
Materialet skal forelægges på Om-
sorgs- og Forebyggelsesudvalgets 
møde den 6. januar 2020 og godken-
des i Byrådet den 14. januar 2020.

Ændringerne i forhold til gældende 
indsatskataloger/kvalitetsstandarder 
fremgår af skemaet i udkastet til 
sagsfremstillig.

Ældrerådets høringsfrist er d. 13. de-
cember 2019.

Bilag:
 Udkast til sagsfremstilling 

Ældrerådet vedtog at fremsende et hø-
ringssvar vedr. dette omfattende materi-
ale med baggrund i et udkast, som Lotte 
Petersen havde udarbejdet.
Det fremsendte høringssvar er medsendt 
dette referat til Ældrerådets medlemmer. 
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vedr. indsatskataloger og 
kvalitetsstandarder 2020

 Indsatskatalog alkoholenheden 
2020

 Indsatskatalog boligområdet 
2020

 Indsatskatalog kostområdet 
2020

 Indsatskatalog MRSA eller 
Clostridium positiv 2020

 Indsatskatalog personlig pleje 
og praktisk bistand 2020

 Indsatskatalog sygeplejeydel-
ser 2020

 Indsatskatalog team folke-
sundhed 2020

 Indsatskatalog team sund-
hedsrehabilitering 2020

 Indsatskatalog træning ser-
viceloven 2020

 Kvalitetsstandard alarmer i 
borgers bolig 2020

 Kvalitetsstandard forebyg-
gende hjemmebesøg 2020

 Kvalitetsstandard genoptræ-
ning 2020

 Kvalitetsstandard handicap-
kørsel 2020

 Kvalitetsstandard hjælpemid-
ler, forbrugsgoder, biler og bo-
ligindretning 2020

 Kvalitetsstandard Korinthvej 
2020

 Kvalitetsstandard omsorgs-
tandpleje 2020

 Kvalitetsstandard personlig 
alarm eller pejlesystem 2020

5. Formandsmødet d. 09. december 
2019
Orientering fra de ældrerådsmedlem-
mer, der deltog i dette møde.
Såfremt der foreligger et referat fra 
formandsmødet, indgår dette som 
bilag.

Der var endnu ikke modtaget et referat 
fra dette formandsmøde.
Referatet vil blive rundsendt til Ældrerå-
dets medlemmer, når det er modtaget.
Deltagerne i mødet fra Ældrerådet omtal-
te kort følgende fra mødet:
Forøg med ”velkomstpjece” på plejecen-
trene.
Byrådet har ret til at give forvaltningen 
lov til at arbejde med sager, så disse 
først forelægges til høring i Ældrerådet i 
deres endelige udformning.
Demensprojektet fælles med Sorø Kom-
mune er nedlagt, og demensbussen er 
solgt. 
Der er planer om at få kommunens 7., 8. 
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og 9. klasser til at indgå i samarbejder 
med plejecentrene, dels for at skabe go-
de relationer mellem de ældre og de un-
ge, dels for at give eleverne et realistisk 
indtryk af de jobmuligheder, der findes i 
ældresektoren. Også de helt små elever 
(som vist i TV-udsendelser fra andre ste-
der i landet) tænkes med i disse samar-
bejder.
På plejeboligområdet påtænkes en omor-
ganisering. Kan der fx være to på en stu-
e? Boligerne på Kildegårdsvej i Karrebæk 
kan komme i spil m.h.t. forsøg med to i 
hver lejlighed. Ældrerådet ønsker både 
gode ældreboliger og flere plejeboliger!
Med hensyn til boliger for ældre kunne 
det tænkes, at Ældrerådet tager med 
rundt forskellige steder i landet – sam-
men med politikere og folk fra forvalt-
ningen – for at se nærmere på, hvorledes 
man andre steder har løst problemerne 
med større behov for omsorgs- og pleje-
boliger.

6. Næstved Kommunes ældre- og 
værdighedspolitik – herunder 
temamødet d. 21. november
Evaluering af det afholdte temamøde 
d. 21. november.
Orientering om/drøftelse af Ældrerå-
dets/ad hoc gruppens rolle i det vi-
dere arbejde frem mod Byrådets be-
slutning om ny ældre- og værdig-
hedspolitik.

Enighed om, at det havde været et rigtig 
godt borgermøde d. 21. november. Ole 
Hartling var særdeles god at have med 
som oplægsholder, men også arbejdet i 
de forskellige grupper forløb fint.
Der er ros til Birthe fra Ældrerådet og 
Anna fra kommunen for deres arbejde 
omkring dette. Det samlede materiale fra 
arbejdet omring dette er nu tilsendt An-
na, og flere møder skønnes ikke nødven-
dige. Det samlede forslag til ældre- og 
værdighedspolitik kommer til høring i Æl-
drerådet efter nytår.

7. Boliger for ældre
I forbindelse med behandling af dette 
emne på Ældrerådets møde i novem-
ber blev det foreslået, at Ældrerådet 
på et møde kunne få mulighed for at 
drøfte sagen med ”bygherrerne” – 
såvel i den private som i den almen-
nyttige sektor – måske med deltag-
else fra kommunens lokalråd.
Det blev aftalt, at emnet skulle sæt-
tes på dagsordenen for dette ældre-
rådsmøde, således at alle kunne få 
mulighed for at overveje det fore-
slåede yderligere, inden eventuelle 
initiativer fra Ældrerådet sættes i 
gang.

De forskellige problematikker omkring 
dette blev grundigt vendt.
Det kunne fx tænkes, at Ældrerådet af-
holdt et møde (internt eller som et bor-
germøde), hvor de forskellige interessen-
ter på området fik lejlighed til at redegø-
re for deres muligheder, planer, visioner 
m.v. Disse ”interessenter” bør omfatte 
alle, der har med sagen at gøre, d.v.s. 
både private bygherrer, der bygger boli-
ger til såvel udlejning som salg, almen-
nyttige boligselskaber, bankfolk og andre 
beslutningstagere.
Emnet drøftes fortløbende i Ældrerådet, 
inden der tages beslutning om, hvad der 
videre skal ske.
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Se i øvrigt referatet fra Ældrerådets 
møde d. 13. november 2019.

8. Eventuelt samarbejde med andre 
ældreråd
På ældrerådsmødet d. 13. november 
blev flere spørgsmål vedr. dette drøf-
tet:

- Formål? (idé- og erfaringsud-
veksling)

- Hvilken ”type” ældreråd øn-
skes samarbejdet med?

- Sammenlignelige kommuner? 
I givet fald, hvordan sammen-
lignelige? Størrelse? Befolk-
ningssammensætning? Geo-
grafi?

- Forskellige kommuner? (hvor 
man måske netop kunne lære 
af hinandens forskelligheder?)

Alle blev bedt om at tænke nærmere 
over sagen til dette ældrerådsmøde.

Det var den almindelige opfattelse, at 
ældrerådene i de fleste andre kommuner 
var ”ringere” stillet end Ældrerådet i 
Næstved Kommune. Et mere fast samar-
bejde med et eller flere andre ældreråd 
blev derfor skønnet mest at blive til ”de 
andres” fordel.
I stedet blev det foreslået at Næstved 
Ældreråd kunne hente inspiration ved en-
keltstående besøg i andre kommuner / 
hos andre ældreråd. Eksempelvis blev 
nævnt Svendborg, som har erfaringer 
med en egentlig demensby.
Punktet tages op igen på næste møde.

9. Dialogbaserede tilsynsmøder
Der har d. 13/11 2019 været afholdt 
dialogbaseret tilsynsmøde i Distrikt 
NORD og d. 05/12 2019 i Distrikt ØST 
begge steder med deltagelse af re-
præsentanter fra Ældrerådet.
Eventuelle bemærkninger fra disse 
møder.

Rolf var med til mødet i Distrikt ØST.
Få, men veltalende, beboere deltog.
Ansatte fortalte om deres arbejde.
Der var ligeledes korte indlæg fra di-
striktschefen, centerchefen, udvalgsfor-
manden og Ældrerådet.

Merete, Birthe og Lars deltog i mødet i 
Distrikt NORD. 
Det havde været et godt møde. Det blev 
understreget, at man i højere grad øns-
kede involvering fra pårørende.
Visse problemer blev vendt m.h.t. at lo-
vede ting ikke blev holdt.
Ældrerådet må overveje, om emner, der 
gentagne gange bliver nævnt, skal tages 
op af Ældrerådet generelt.

Rolf nævnte generelt, at man som ældre-
rådsmedlem enten bør komme, når man 
står som deltager i disse møder, eller 
melde afbud, hvis man er forhindret.
Uffe lovede fremover at sørge for, at de 
enkelte tydeligt blev gjort opmærksom 
på, når de skulle deltage i disse distrikts-
vise dialogbaserede tilsynsmøder.

Uffe

10. Ældrerådets brug af IT
På sidste ældrerådsmøde blev det 
klart, at Gert har fundet en løsning, 
som indebærer, at de fleste af ældre-

Gert kan på de kommende ældreråds-
møder ret hurtigt sørge for at isætte flere 
RAM i PC’erne, så de kommer til at arbej-
de væsentligt hurtigere.
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rådsmedlemmernes PC skal opgrade-
res, så de kommer til at virke hurtig-
ere og mere hensigtsmæssigt.
Gert har påtaget sig løbende at fore-
tage det fornødne i denne forbindel-
se.
Drøftelse af, hvorledes dette forløb 
bedst muligt kan afvikles. 

Alle bedes derfor medbringe deres PC’er 
på mødet i januar.
Gert undersøger, om han kan indkøbe 
den nødvendige hardware uden selv at 
skulle lægge penge ud – fx ved anvend-
else af Ældrerådets EAN-nummer.

Alle

Gert

11. Ældrerådets fremtidige møde-
struktur
Under indtryk af, at Ældrerådet des-
værre nu kun består af otte medlem-
mer, og at disse otte alle ønskes 
mest mulig indflydelse på alle beslut-
ninger i Ældrerådet, luftede formand-
en på sidste møde en idé, hvor de 
månedlige forretningsudvalgsmøder 
afskaffes, og at der i stedet alene af-
holdes ét ordinært ældrerådsmøde 
hver måned (undtagen juli). 
Forretningsudvalget kan ikke som så-
dan afskaffes (jf. vedtægternes § 7, 
stk. 1 og forretningsordenens § 1).
Men det er ikke i disse bestemmelser 
fastsat, at forretningsudvalget skal 
afholde regelmæssige møder. 
Forretningsudvalget skal dog kunne 
træde til og mødes, hvor dette er 
nødvendigt, men udvalget arbejder - 
som alle nedsatte udvalg og grupper 
- under ansvar over for Ældrerådet.
Idéen indebærer, at dagsordenen for-
ud for hvert ældrerådsmøde udarbej-
des i samarbejde mellem sekretæren 
og formanden.
Det skal i forbindelse med dette også 
overvejes, hvorvidt en sådan ændring 
skal have indflydelse på de formands-
møder, der regelmæssigt afholdes 
mellem repræsentanter fra Næstved 
Kommune og Ældrerådets forret-
ningsudvalg.

Idéen er her til yderligere drøftelse og 
forslag for Ældrerådet. En beslutning 
om dette vil træde i kraft fra 01. ja-
nuar 2020.

Bilag:
 Gældende vedtægter for Æl-

drerådet i Næstved Kommune
 Gældende forretningsorden for 

Ældrerådet i Næstved Kommu-

Efter en grundig drøftelse af dette emne 
blev det besluttet, at der i en prøveperio-
de på de første tre måneder i 2020 ikke 
som hidtil holdes egentlige forretningsud-
valgsmøder.
I stedet udarbejdes dagsordenen for må-
nedens ældrerådsmøde af formanden og 
sekretæren i fællesskab.
Formanden kan dog til enhver tid indkal-
de forretningsudvalget til møde, hvis det-
te skønnes nødvendigt.
Forretningsudvalget deltager som hidtil i 
de faste møder med kommunens admini-
stration og politikere (formandsmøder-
ne), ligesom hele Ældrerådet og sekretæ-
ren fortsat deltager i de to årlige dialog-
møder med hele Omsorgs- og Forebyg-
gelsesudvalget.
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ne

12. 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?

Inge-Lise omtalte en borger, som havde 
henvendt sig til hende og var meget util-
freds med den måde, hun var blevet talt 
til ved en telefonisk kommunikation med 
kommunen.
Birthe nævnte et tilfælde, hvor en borger 
var udskrevet fra hospitalet og ikke fik 
nogen hjælp, når vedkommende kom 
hjem.
Rolf nævnte et tilfælde, hvor man i lokal-
samfundet udviste stor omsorg for andre 
borgere.

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

Intet p.t.

14. Orientering
a. 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  
h. Danske Ældreråd
i. Formanden
j. Andre

a) Lars har været på Symfonien, hvor 
man har sammenlagt de fire husråd. 
Bl.a. havde man emnet med vel-
komstmapper til beboerne (med di-
verse praktiske oplysninger) oppe.
Birthe havde været på Birkebo, hvor 
der var mange tilfredse beboere og 
pårørende.

b) Merete og Sven Ulrik har medvirket 
til at fordele midlerne i denne for-
bindelse. Det er nu også konfirmeret 
af udvalget.

c) Se ovenfor.
d) En gang om måneden vil der kom-

me nyt i ugeavisen. Ældrerådet me-
ner, at det vil være tilstrækkeligt 
med nyt fra rådet en gang hvert 
kvartal, men er der behov for det, 
kan man altid få noget med. 
Derudover udsendes en pjece to 
gange om året.

e) Møde d. 26/11, hvor man bl.a. drøf-
tede julemad. Man vil foreslå, at 
Næstved Madservice fremover med-
virker ved Foreningernes Dag og ud-
deler smagsprøver m.m. Et åbent 
hus arrangement for Næstved Mad-
service vil også være en god idé, så 
alle kan få lejlighed til at stifte be-
kendtskab med de muligheder, der 
findes omkring dette. Referater fra 
møderne i Kostrådet sendes frem-
over til Uffe. Referatet fra mødet d. 
26/11 medsendes dette ældreråds-
mødereferat. I øvrigt holdes møder-
ne i Kostrådet i 2020 på disse dato-
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er: 25/2, 12/5, 18/8 og 17/11.
f) Intet p.t.
g) Mobilitetsplan i høring hos følge-

gruppen indtil d.27/1 2020. 
Forskellige former for drivkraft vil 
være med i det kommende udbud. 
Umiddelbart skønnes det ikke at 
være hensigtsmæssigt med elbusser 
i Næstved Kommune som helhed.
Den nye ”Plustur” skulle gerne give 
gode muligheder til borgerne.

h) Intet.
i) Ældrerådet har over for politikerne 

og forvaltningen givet udtryk for, at 
man i god tid før næste valg til Æl-
drerådet har styr på, hvordan dette 
valg skal afvikles, og at det er kom-
munen, der står for det. 

j) Intet.    
     

15. Eventuelt Intet.

Mødets bilag:

 Referat fra Ældrerådets møde d. 13. november 2019 (pkt. 3)
 Udkast til sagsfremstilling vedr. indsatskataloger og kvalitetsstandarder 2020 (pkt. 4)
 Indsatskatalog alkoholenheden 2020 (pkt. 4)
 Indsatskatalog boligområdet 2020 (pkt. 4)
 Indsatskatalog kostområdet 2020 (pkt. 4)
 Indsatskatalog MRSA eller Clostridium positiv 2020 (pkt. 4)
 Indsatskatalog personlig pleje og praktisk bistand 2020 (pkt. 4)
 Indsatskatalog sygeplejeydelser 2020 (pkt. 4)
 Indsatskatalog team folkesundhed 2020 (pkt. 4)
 Indsatskatalog team sundhedsrehabilitering 2020 (pkt. 4)
 Indsatskatalog træning serviceloven 2020 (pkt. 4)
 Kvalitetsstandard alarmer i borgers bolig 2020 (pkt. 4)
 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2020 (pkt. 4)
 Kvalitetsstandard genoptræning 2020 (pkt. 4)
 Kvalitetsstandard handicapkørsel 2020 (pkt. 4)
 Kvalitetsstandard hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretning 2020 (pkt. 4)
 Kvalitetsstandard Korinthvej 2020 (pkt. 4)
 Kvalitetsstandard omsorgstandpleje 2020 (pkt. 4)
 Kvalitetsstandard personlig alarm eller pejlesystem 2020 (pkt. 4)
 Eventuelt referat fra formandsmødet d. 09. december 2019 (pkt. 5)
 Gældende vedtægter for Ældrerådet i Næstved Kommune (pkt. 11)
 Gældende forretningsorden for Ældrerådet i Næstved Kommune (pkt. 11)


