Referat af møde i Ældrerådet d. 09.-03.-2016
Mødeforum

Ældrerådet

Sted

Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

Dato

Onsdag den 09.
Tidsrum
10.00 – ca. 12.30
marts 2016
Connie Jensen, Bjørn Bjerking, Tove Scheel, Lotte Petersen, Bent Hesselmark, Jytte Buhl og
Lars Christensen.

Deltagere

Fraværende

Kirsten Madsen, Solveig Larsen og Kurt Nielsen.

Mødeleder

Connie Jensen

Referent

Uffe Tvede Hansen

Tekst

Beslutning m.v.

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 10. februar 2016

Referatet blev godkendt.

3.

Høringssager
a) Tidsansættelsesskemaer
Se:
- E-mailtekst fra myndighedschef Helle Dreier Hilfling
Pedersen af 08.-02.-2016
- Tidsansættelsesskema for
indsatser fra hjemmeplejen i
Næstved 2013
- Tidsangivelsesskema for indsatser til borgere i eget hjem
- Ældrerådets forretningsudvalgs
forslag til høringssvar
b) Ændring af reglerne for forebyggende hjemmebesøg
Se sagsbehandling vedr. dette fra
Sundheds- og Psykiatriudvalget d.
08.-02.-2016.
Se også Ældrerådets forretningsudvalgs forslag til høringssvar
c) Brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen og i plejecentrene
Se:
- Sagsfremstilling fra Omsorgsudvalget vedr. dette d. 09.-02.2016
- Hjemmehjælpsrapport
- Plejecenterrapport

a) Forretningsudvalgets forslag til
høringssvar blev godkendt, og
det vil snarest blive fremsendt
til myndighedschef Helle Dreier
Hilfling Pedersen.
b) Med baggrund i forretningsudvalgets forslag blev der udarbejdet en ændret formulering
af høringssvaret. Dette fremsendes i sin nye form snarest
til Sundheds- og Psykiatriudvalget.
(Se det ændrede høringssvar).
c) Forretningsudvalgets forslag til
høringssvar blev godkendt, og
det vil snarest blive fremsendt
til Omsorgsudvalget.
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Eventue
l aktør

Uffe

Uffe

Uffe

-

Hjemmehjælp – distriktsopdelt
Plejecenter – distriktsopdelt
Erfaringsopsamling
Ældrerådets forretningsudvalgs
forslag til høringssvar

4.

Efterretningssag
Magtanvendelser oktober kvartal 2015
(se det udsendte bilag vedr. dette)

Den modtagne orientering blev taget
til efterretning.

5.

Formandsmødet d. 24. februar 2016
Orientering om drøftelsernes indhold på
dette møde

Ældrerådet havde kort før sit møde
modtaget et referat fra formandsmødet d. 24. februar.
I forbindelse med referatets pkt. 7
undrer Ældrerådet sig over, at ministeren forud for sit besøg har fremsendt præmisser for, hvem der skulle
være til stede, og at kommunen ikke
havde medtænkt Ældrerådet i denne
sammenhæng.
Ældrerådets medlemmer fik i forbindelse med referatet noteret, hvor og
hvornår dialogmøderne med de fire
distrikter skal finde sted.
I øvrigt blev referatet taget til efterretning.

6.

Formandsmødet d. 16. marts 2016
Drøftelse af emner, som Ældrerådet
ønsker taget op på formandsmødet denne
dag.

7.

Ældrerådets budget i 2016
Orientering og oplæg ved Lotte

Ældrerådet ønsker disse emner drøftet
på formandsmødet d. 16. marts:
- Hvad sker der i forbindelse
med de høringssvar, som
Ældrerådet på det seneste
har indsendt til kommunen?
- Servicedeklarationen (også
nævnt på sidste møde)?
- Hvad betyder det for ældreområdet og Ældrerådet,
at Næstved kommune søger om at blive frikommune?
- Budget 2017 – hvornår hører Ældrerådet mere om
dette?
Lotte udleverede et forslag til Ældrerådets medlemmer (Lottes udleverede
forslag er medsendt dette referat).
Forslaget blev taget til efterretning,
idet det fremgik, at der i 2016 vil være midler til at afholde de af Ældrerådet ønskede aktiviteter.
På baggrund af budgettet blev det
også besluttet, at en arbejdsgruppe
bestående af Bjørn, Lars og Bent
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Bjørn,
Lars,
Bent,

(samt evt. Solveig) skal indlede et arbejde med henblik på at undersøge
mulighederne for at arrangere en studietur for Ældrerådet med relevant
indhold.
På næste ældrerådsmøde tages et
punkt op, om budgettet for ”administration af Ældrerådet” – herunder om
diæter m.v. til rådets medlemmer.
8.

Temamødet d. 25. maj 2016 kl. 17 –
ca. 20.30
- Orientering fra planlægningsgruppen om status på dette.
- Eventuelle beslutninger i denne
forbindelse, som Ældrerådet
skal tage.

Lars uddelte referat fra planlægningsgruppens sidste møde samt forslag til
program for temamødet (begge disse
dokumenter er medsendt dette referat).
Vedr. programmet fremkom disse bemærkninger, som planlægningsgruppen arbejder videre med at tilrette efter Ældrerådets ønsker:
Det skal tydeliggøres i overskriften, at
det handler om kommunens værdighedspolitik, og at stedet for afholdelsen er Symfonien.
Pausen bør være på 45 minutter. Programmet tilpasses derefter.
Under 19.35-20.30 bør teksten være:
Debat på baggrund af oplæggene.
Paneldeltagere: Oplægsholderne
samt…
Der bør under tekstafsnittet Tema
stå: Næstved kommune har udarbejdet… , kriterierne er opstillet… samt
Ældrerådet har på grund af det aktuelle emne valgt at tage emnet op.
Billederne forneden fjernes.
Ældrerådets ”logo” anbringes i toppen.
Den afsluttende tekst:
Afslutning v/ formand Connie Jensen.

9.

IT-udstyr til Ældrerådets medlemmer
Orientering fra Bjørn og Uffe om status på
dette samt tidsplan for implementeringen
af Ældrerådets ibrugtagning af udstyr m.v.

Bjørn og Uffe mødes om det videre
praktiske forløb d. 10. marts 2016.
Det forventes, at de bærbare PC’er
m.v. kan udleveres til Ældrerådets
medlemmer – inkl. kursus i anvendelsen (herunder det kommunale dagsordenssystem) - enten i forbindelse
med ældrerådsmødet i april eller i
maj.
Det er vigtigt, at Bjørn og Uffe - før
det sker - er helt sikre i alle funktioner, og at de mest hensigtsmæssige
og simpleste løsninger er fundet.
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(evt.
Solveig)

Bjørn
Uffe

10.

Danske Ældreråds temadag d. 02.
marts 2016
Danske Ældreråd afholdt d. 02. marts
2016 en temadag på Næstved Vandrerhjem – med temaerne Rehabilitering,
forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen – hvor otte medlemmer af Næstved Ældreråd deltog.
Orientering fra disse og eventuel opsamling, som Næstved Ældreråd måske kan
anvende i det videre arbejde omkr. disse
emner.

Ældrerådet har taget temadagens
afvikling til efterretning.

11.

Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference d. 02.-03. maj 2016
Opsamling på:
- Tilmeldte fra Ældrerådet i
Næstved Kommune
- Disses ønsker om deltagelse i
workshops d. 03. maj 2016
- Eventuelt andet relevant vedr.
disse dage

De sidste ønsker vedr. tilmeldingen
blev afgivet.
Uffe sørger for tilmeldingen af alle til
begge arrangementer.
Tilmelding er sket d. 09. marts 2016.
Se medsendte oversigt.

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?

Lotte: Har hørt, at Marskgården stadig
skulle give problemer.

13.

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

På ældrerådsmødet i april tages der
stilling til, om der skal udsendes en
pressemeddelelse vedr. uenighed med
kommunen omkring proces og resultat i forbindelse med vedtagelsen af
kommunens værdighedspolitik.

14.

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. Omsorgsudvalget
5. Sundhedsudvalget
g. Andre.

a) Connie er blevet kontaktet af
DR ang. eventuel medvirken i
radioen ang. funktionsniveauet
for de 60-årige og opefter. Hun
mente umiddelbart ikke, at
hun kunne bidrage med noget i
den forbindelse.
Connie har i øvrigt været til
generalforsamling i HK’s seniorafdeling, hvor der bl.a. blev
talt om værdighedspolitikken.
b) Intet.
c) Lotte har været til møde d.
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Uffe

d)
e)

f)

g)
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8/3. Regionsældrerådet ændrer lidt på strukturen, så man
på møderne i højere grad tager
forskellige relevante emner op.
På mødet d. 8/3 drøftede man
værdipolitik. Ligeledes har man
drøftet forebyggende hjemmebesøg, hvor der er store forskelle rundt omkring i kommunerne.
Også frivillighed og frivillighedspolitik er blevet taget op.
Emnet for den kommende temadag i Regionsældrerådets
regi er i år trafik.
Lotte har endvidere været til
møde i Patientinddragelsesudvalget (PIU). Regionen er positiv over for PIU. Der holdes fire
årlige møder. Ældrerådet stillede spørgsmål til patientjournalsystemet. Det fungerer endnu ikke 100 % m.h.t. deling af
diverse oplysninger.
Intet.
Lotte har været til møde på
Kildegårdsvej og skulle også
have været til møde på Jasminvej, men hun havde desværre ikke mulighed for at
deltage dér. Da Lotte er
tidsmæssigt lidt presset, blev
det besluttet, at Jytte (der
hidtil har været suppleant)
overtager Jasminvej, og Lotte i
stedet bliver suppleant dér.
(Se den ændrede oversigt over
ældrerådsmedlemmernes tillidsposter, som medsendes
dette referat).
1. Intet
2. Bjørn oplyste, at Bakkegården er opført i 1968, og at visse ændringer er foretaget i
2002.
3. Intet – bortset fra planlægningen af det offentlige møde
d. 25/5.
4. Lotte arbejder med forslag
til høringssvar vedr. en forventet snarlig samlet høring ang.
tilsynsrapporterne for 2015.
5. Intet
Intet.

15.

Eventuelt

Netværket ang. ”ensomme ældre”
genopstår. Lotte og Bent skal til møde
d. 15/3 i denne sammenhæng.

Mødets bilag:
















Referat fra ældrerådsmødet d. 10. februar 2016 (pkt. 2)
E-mailtekst fra myndighedschef Helle Dreier Hilfling Pedersen af 08.-02.-2016 (pkt. 3a)
Tidsansættelsesskema for indsatser fra hjemmeplejen i Næstved 2013 (pkt. 3a)
Tidsangivelsesskema for indsatser til borgere i eget hjem (pkt. 3a)
Ældrerådets forretningsudvalgs forslag til høringssvar (pkt. 3a)
Sagsbehandling fra Sundheds- og Psykiatriudvalget d. 08.-02.-2016 vedr. ændring af
reglerne for forebyggende hjemmebesøg (pkt. 3b)
Ældrerådets forretningsudvalgs forslag til høringssvar (pkt. 3b)
Sagsfremstilling fra Omsorgsudvalget d. 09.-02.-2016 vedr. brugertilfredshedsundersøgelse
(pkt. 3c)
Hjemmehjælpsrapport (pkt. 3c)
Plejecenterrapport (pkt. 3c)
Hjemmehjælp – distriktsopdelt (pkt. 3c)
Plejecenter – distriktsopdelt (pkt. 3c)
Erfaringsopsamling – brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet (pkt. 3c)
Ældrerådets forretningsudvalgs forslag til høringssvar (pkt. 3c)
Magtanvendelser oktober kvartal 2015 (pkt. 4)
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