Referat af møde i Ældrerådet d. 08.-06.-2016
Mødeforum

Ældrerådet

Sted

Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

Dato

Onsdag den 08.
Tidsrum
10.00 – ca. 12.30
juni 2016
Bjørn Bjerking, Tove Scheel, Jytte Buhl, Kirsten Madsen, Kurt Nielsen, Lars Christensen og
Solveig Larsen

Deltagere

Fraværende

Connie Jensen og Lotte Petersen

Mødeleder

Bjørn Bjerking

Referent

Uffe Tvede Hansen

Tekst

Beslutning m.v.

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2.

Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 18. maj 2016

Referatet blev godkendt.

3.

Formandsmødet d. 18. maj 2016
Orientering om drøftelserne på dette
møde.
Se også det medsendte referat fra
mødet.

Det udsendte referat blev taget til efterretning.
Bjørn oplyste i øvrigt, at han havde
deltaget som repræsentant for Ældrerådet i receptionen d. 01. juni i anledning af Aleris’ påbegyndelse af sit virke i Næstved Kommune.

4.

Mødet mellem Omsorgsudvalget og
hele Ældrerådet d. 07. juni 2016.
Evaluering af mødet samt drøftelse af
emner, som mødet eventuelt har givet
anledning til, at Ældrerådet ønsker at
følge nærmere op på.

Den overordnede fornemmelse var, at
det havde været et godt møde.
Generelt var indtrykket fra mødet derudover, at der bør være opmærksomhed fra politikernes side på hele
grundlaget, der tages beslutninger på.
Det er særdeles ønskeligt, at de beslutninger, der tages, i høj grad sker
ud fra holdningsmæssige forhold og
ikke blot ud fra administrative og faglige forudsætninger.
Ældrerådet kunne ønske sig, at fremtidige dialogmøder giver bedre mulighed for at drøfte emner til bunds, og
at mødet kan forlænges i forhold til
den ene time, der p.t. er afsat.
Eksempelvis kunne man ønske sig en
halv time afsat til ”spørgetid” fra Ældrerådet.
Specifikt fra det netop afholdte møde

Side 1 af 5

Eventuel
aktør

havde det været ønskeligt, om man i
højere grad havde haft mulighed for at
drøfte mulighederne for selvstændige
køkkenfunktioner på de plejecentre,
der ikke har det. Ældrerådet kunne
eksempelvis stille spørgsmålet, om en
bedre ”madkultur” på ældreområdet
både kan være sundhedsmæssigt forebyggende og på sigt også besparende. Ligeledes kunne man stille sig det
spørgsmål, om øget hjælp til tandpleje
for ældre også kunne være sundhedsforebyggende og dermed give de ældre større livsværdi og således også
have en besparende sideeffekt.
5.

Temamødet om værdighedspolitik
d. 25. maj 2016 på Symfonien
Formanden har ønsket, at en egentlig
evaluering af mødet - såvel indholdsmæssigt som praktisk - venter til ældrerådsmødet i august. Her foretages således kun en foreløbig evaluering, mens
mødet er i forholdsvis frisk erindring.

Det generelle indtryk var, at det havde
været et særdeles godt møde.
I særdeleshed blev der givet udtryk
for, at Arne Rolighed havde været
rigtig god at have med.
Mødets praktiske afvikling havde også
været fin – med gode muligheder for
at stille spørgsmål.
Mødet fik en udmærket pressedækning, selv om man altid kan diskutere
det fokus, som journalisterne vælger
at lægge.
En egentlig evaluering af mødet sættes på dagsordenen for Ældrerådets
møde d. 10. august.

6.

Eventuel ”kommunikationsgodtgørelse” til Ældrerådets medlemmer
Redegørelse fra Bjørn vedr. de lov- og
skattemæssige forhold i denne forbindelse.
(Udsat fra mødet d. 18. maj).
Se medsendte oplæg fra Bjørn.

Oplægget fra Bjørn blev gennemgået
og visse forhold blev rettet i den forbindelse.
Sagen skal i øvrigt ses i relation til de
beslutninger, som Ældrerådet tidligere
i 2016 har taget, jf. referatet fra Ældrerådets møde d. 13. april (pkt. 7).
Det er nu meningen, at hvert ældrerådsmedlem på baggrund af det udleverede (se revideret oplæg fra Bjørn
udsendt med dette referat) hjemme
skal gøre sig sine egne notater om
ønsker til dette, hvorefter emnet tages
op igen på ældrerådsmødet d. 10.
august.

7.

Studietur for Ældrerådet d. 11.-12.
oktober 2016
Eventuelt seneste nyt vedr. dette arrangement

Bjørn oplyste, at der er kommet en
aftale i stand omkring et fælles arrangement med Ældrerådet i Aalborg
Kommune.
Rent praktisk er det aftalt, at afgangstidspunktet fra Næstved ændres til kl.
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06.45, og at der antageligt bliver afgang fra Sortebrødreparkeringen i stedet for Næstved Station.
Mere information vil blive givet på mødet i august.
8.

Det planlagte dialogmøde d. 02. juni
2016 mellem Frivilligrådet, Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet
Mødet, hvor Bjørn, Solveig og Kirsten
havde meldt sig til at deltage for
Ældrerådet, er blevet udsat til antageligt
d. 01. september.
Drøftelse af Ældrerådets kommende deltagelse i dette.

Bjørn oplyste, at der arbejdes med at
etablere et ”Foreningernes Hus”.
Bjørn, Kirsten og Solveig ønsker stadig
at deltage i mødet, hvis det afholdes
d. 01. september. Andre ældrerådsmedlemmer vil kunne nå at tilmelde
sig, når indbydelsen foreligger.

9.

Orientering om Ældrenetværket
v/ Lotte og Bjørn.

Bjørn orienterede fra seneste møde i
Ældrenetværket, hvor han bl.a. nævnte, at ”kontaktkonsulenter” vil få mulighed for at kontakte ældre borgere
m.h.p. at aktivere de ældre ud fra
disses egne muligheder og ønsker.

10.

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?

Kirsten: Henvendelse fra en pårørende
på Symfonien om tilfælde, hvor ansatte ikke har behandlet og omtalt beboere, som man burde.
Kurt: En borger kontakter ofte Kurt
telefonisk. Kurt har bedt den pågældende om at skrive et brev med sine
synspunkter.
Solveig: Har rundsendt sag til orientering for Ældrerådet, hvor en borger
har gjort sig en række tanker om,
hvordan ældreområdet kunne fungere.
Ved nærmere overvejelser er der meget lidt, som Ældrerådet i denne forbindelse har kompetence til at sætte i
værk. Ældrerådet er ikke et partipolitisk men et ældrepolitisk råd.
Det blev aftalt, at Solveig svarer den
pågældende, samt at Uffe fremsender,
hvad borgeren har sendt til Solveig, til
formanden for Omsorgsudvalget, Jette
Leth Buhl.

11.

Ældrekonference 2016
KL afholder Ældrekonference 2016 d. 26.
september i Kolding.
Drøftelse af eventuel deltagelse fra
Næstved Ældreråd i dette.
Se medsendte foreløbige program m.v.

Det udsendte program m.v. blev kort
drøftet, og det blev besluttet, at Næstved Ældreråd ikke skal deltage i dette.
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Solveig
Uffe

12.

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

13.

Orientering
a. Formand.
b. Kostrådet.
c. Regionsældrerådet.
d. Danske Ældreråd.
e. Husrådene.
f. Udvalgene
1. § 79-udvalget
2. Teknik- og Byggeudvalget
3. Kultur- og Info-udvalget
4. Sundheds- og Omsorgsudvalget
g. Andre.

Der har været gode artikler i Sjællandske omkring temadagen ang. værdighedspolitik.
a) Bjørn gav som fungerende
formand udtryk for, at han
kunne ønske, at der på et
tidspunkt blev foretaget en
generel evaluering af Ældrerådets struktur. Man kunne
måske forestille sig et ”tilsynsudvalg” med udveksling af informationer, som kunne anvendes, når der udarbejdes samlet
høringssvar vedr. tilsynene på
plejecentrene.
Ældrerådet kunne måske også
afholde møder rundt omkring i
kommunen, hvor borgerne
kunne få mulighed til at stille
spørgsmål til rådets arbejde
(ønskes sat på dagsordenen til
kommende ældrerådsmøde).
Notat fra deltagere i husrådsmøder rundt omkring rundsendes forud for ældrerådsmøderne til rådet.
Det er aftalt, at der fra august
vil blive mulighed for at anvende bærbare PC’er med Internetadgang i Kildemarkscentrets
mødelokale, idet der inden da
skulle være opsat en ny router
til dette formål
b) Kostrådet har haft møde d. 23.
maj. Der er kommet ny leder af
Næstved Madservice, Jacob
Buch. Se i øvrigt det medsendte referat fra mødet.
c) Intet.
d) Næstved Ældreråd skal have
formuleret spørgsmål vedr.
tandpleje for ældre, som skal
indsendes til Danske Ældreråd.
e) Referater fra husrådene sendes
fremover til Uffe, som videredistribuerer dem til Ældrerådets
medlemmer.
f) 1. Der vil blive noget, der skal
tages stilling til ultimo august.
2. Intet p.t. Trafikstrukturen
tages op i september.
3. Servicedeklarationen skal
behandles som lovet, så det
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kan tages op på ældrerådsmødet i august.
4. Intet.
g) Intet.
14.

Eventuelt

Intet, ud over at rådets medlemmer
ønskes god sommer!

Mødets bilag:





Referat fra ældrerådsmødet d. 18. maj 2016 (pkt. 2)
Referat fra formandsmødet d. 18. maj 2016 (pkt. 3)
Oplæg fra Bjørn vedr. eventuel ”kommunikationsgodtgørelse” m.v. til Ældrerådets
medlemmer (pkt. 6)
Foreløbigt program m.v. for KL’s Ældrekonference 2016 (pkt. 11)

Side 5 af 5

