Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016
Mødeforum

Ældrerådet

Sted

Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

Dato
Deltagere

Onsdag den 10.
Tidsrum
10.00 – ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET!
februar 2016
Connie Jensen, Bjørn Bjerking, Tove Scheel, Lotte Petersen, Bent Hesselmark, Jytte Buhl,
Kurt Nielsen, Lars Christensen og Solveig Larsen.
Derudover deltog medlemmer af Plan- og Ejendomsudvalget samt repræsentanter fra forvaltningen under mødets pkt. 2.

Fraværende

Kirsten Madsen

Mødeleder

Connie Jensen

Referent

Uffe Tvede Hansen

Tekst

Beslutning m.v.

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Drøftelse med Plan- og Ejendomsudvalget vedr. Bakkegården
Ældrerådet har inviteret Næstved kommunes Plan- og Ejendomsudvalg til at
deltage i dette Ældrerådsmøde med henblik på en drøftelse af de vedligeholdelsesmæssige forhold og perspektiverne
for nødvendige renoveringer på Plejecentret Bakkegården i Mogenstrup.

Dagsordenen blev godkendt – bortset
fra, at det blev besluttet rent praktisk
at behandle pkt. 4 som sidste punkt
på mødet.
Det blev oplyst, at der er taget skridt
til, at visse udbedringer vil blive foretaget allerede i 2016.
En større renovering, som antageligt
vil omfatte skift af hele taget, indgår i
en fremadrettet prioritering.
Kommunen vil i øvrigt i løbet af 2016
udarbejde en 10-års vedligeholdelsesplan for sine ejendomme.
Der blev under drøftelsen vendt flere
forhold omkring Bakkegården, både af
teknik-faglig og økonomisk art, herunder:
- Vil en udskydelse af de nødvendige arbejder lede frem til,
at det måske viser sig mest
rentabelt at nedrive hele ejendommen?
- Er der mulighed for låneomlægninger m.v., som dels kan
lette økonomien ved en renovering, dels lette brugernes betalingsandel i denne forbindelse?
Se i øvrigt notat fra dette punkt udarbejdet af byrådsmedlem Cathrine
Riegels.

Se:




Den fremsendte invitation af 13.–
12.-2015 til Plan- og Ejendomsudvalget.
Notat fra Plan- og Ejendomsudvalget vedr. renovering af Bakkegårdens tag.
Kommentarer fra Bjørn Bjerking
sendt ud på e-mail til Ældrerådets
medlemmer
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3.
4.

Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 13. januar 2016
Høringssag
Omsorgsudvalget ønsker at få Ældrerådets høringssvar omkr. ”værdighedspolitik”, inden det behandles i udvalget.
OBS: Høringsmaterialet fremsendes
særskilt til Ældrerådets medlemmer, så
snart det er modtaget (efter d. 5. februar
2016).

Referatet blev godkendt.
Der blev i fællesskab udarbejdet to
høringssvar på baggrund af det modtagne materiale fra Næstved Kommune:
- Høringssvar vedr. ældre- og
værdighedspolitik
- Høringssvar vedr. de forskellige
forslag omkring anvendelsen af
de økonomiske midler, som
modtages i forbindelse med
”ældremilliarden”
Uffe har d. 10/2 2016 fremsendt begge disse høringssvar til Næstved Kommune. Se disse.

5.

Formandsmødet d. 27. januar 2016
Orientering om drøftelsernes indhold på
dette møde

Det udsendte referat samt informationen fra deltagerne i mødet fra Ældrerådet blev taget til efterretning.
Ældrerådets mødedeltagere gjorde
opmærksom på, at der stadig mangler
tilsynsrapporter fra 2015.

6.

Formandsmødet d. 24. februar 2016
Drøftelse af emner, som Ældrerådet
ønsker taget op på formandsmødet
denne dag.

Punkter, som Ældrerådets mødedeltagere vil tage op på formandsmødet
denne dag:
- Udlicitering – hvor langt er man
i denne proces?
- Plejecentertilsyn – har Ældrerådet fået de sidste rapporter fra
2015?
- Hvorfor var ingen repræsentanter fra Ældrerådet inviteret
med, da ældreminister Sophie
Løde for nylig besøgte Symfonien?
- Der blev sidste år afholdt en
konference vedr. boliger for
ældre i Næstved kommune
fremover. Hvor langt er man
nået med hensyn til opfølgning
på denne konference?
- Der afholdes normalt fire dialogmøder om året. Hvornår afholdes disse i 2016?

7.

Publikationen ”Ældreguide”
Opfølgning på aftalerne om distribuering
af dette hæfte.
Se seneste opdatering af distributionsoversigten.

Det ser ud til, at alle potentielle modtagere stort set nu har modtaget
guiden.
Lotte vil påtage sig at udarbejde en
ændret distributionsliste, så den fremover bliver mere overskuelig.
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8.

Temamøde i foråret 2016
På sidste ældrerådsmøde besluttedes
følgende omkring næste offentlige temamøde:
Emne: Værdighedspolitik.
Tidspunkt: Onsdag d. 25. maj kl. 17-20
Sted: Symfonien
Videre planlægning: Info-udvalget +
Jytte.
Orientering fra planlægningsgruppen om
status på dette – herunder vedtagelse af
budget for arrangementet samt beslutning om tovholder på projektet.
Se også det medsendte referat fra gruppens sidste møde.

Det besluttedes, at selve arrangementet skal finde sted i tidsrummet kl. 17
– ca. 20.30.
Forplejningen skal bestå af øl, vand,
kaffe og sandwiches.
Ældrerådet tog de foreslåede navne på
oplægsholdere og paneldeltagere til
efterretning – dog således, at man vil
prioritere en deltager fra Psykologforeningen frem for Mette Søndergaard,
hvis det er muligt.
Budgettet er – i forhold til det tidligere
udmeldte – sat ned til 23.000 kr.,
hvilket også blev taget til efterretning
af Ældrerådet.
Det blev besluttet, at planlægningsgruppen i fællesskab er tovholdere på
arrangementet i planlægningsfasen.
Connie byder velkommen m.v. på
selve dagen, mens det senere aftales,
hvordan de øvrige opgaver som fx
ordstyrer skal fordeles.

9.

IT-udstyr til Ældrerådets medlemmer
Orientering om status på dette.

Alle PC’er er indkøbt, og Bjørn har sat
disse op til hvert enkelt medlem af
Ældrerådet (undtagen Kurt, som har
bedt sig fri). Alle har fået en særlig
ældreråds-e-mailadresse og får tildelt
en kode til brug for at komme ind på
egen PC. Det er ligeledes arrangeret
således, at e-mails sendt til et ældrerådsmedlems ældreråds-e-mailadresse
automatisk videresendes til den pågældendes private e-mailadresse.
Bjørn og Uffe skal til møde med Næstved Kommune torsdag d. 11/2 med
henblik på, at Ældrerådet i fællesskab
kan komme til at anvende det kommunale system ”First Agenda” til at
holde styr på bl.a. dagsordener og referater.
Bjørn og Uffe arbejder videre med det
hele – primært med henblik på at forenkle brugen af de nye ældrerådsPC’er mest muligt. På næste ældrerådsmøde vil de fremlæge en status
og en tidsplan for implementeringen af
anvendelse af det hele.

10.

Danske Ældreråds temadag d. 02.
marts
Danske Ældreråd afholder temadag d.
02. marts 2016 kl. 08.30 – 15.30 på
Næstved Vandrerhjem – med temaerne

Deltagere fra Næstved Ældreråd:
Alle ældrerådsmedlemmer undtagen
Kirsten. I alt 9 personer.
Uffe tilmelder disse.
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Rehabilitering, forebyggelse, pårørende
og værdighedspolitik i ældreplejen.
Der er forhåndstilmeldt 10 deltagere fra
Næstved Ældreråd.
Opsamling på dette med hensyn til,
hvem der reelt deltager, idet der er
sidste frist for personlige tilmeldinger d.
14. februar 2016.
Se program m.v. vedr. denne temadag.
11.

Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference d. 2.-3. maj 2016
Der er forhåndstilmeldt 10 deltagere fra
Næstved Ældreråd.
Opsamling på dette med hensyn til,
hvem der reelt deltager i begge arrangementer, samt beslutning om, hvilke tre
medlemmer, der er stemmeberettigede
på repræsentantskabsmødet.
Der er sidste frist for tilmelding til
repræsentantskabsmødet d. 21. marts
2016 og til den ældrepolitiske konference
d. 11. april 2016.
Når alle forhold omkring dette er afklaret,
foretager Uffe fælles tilmelding for alle til
begge arrangementer.

Det forventes, at alle medlemmer af
Næstved Ældreråd deltager i såvel repræsentantskabsmødet som den efterfølgende ældrepolitiske konference.
Det er normal praksis for Næstved Ældreråd, at formanden og de to næstformænd er stemmeberettigede ved
repræsentantskabsmødet.
Så snart der er udsendt et program for
den ældrepolitiske konference d. 03.
maj, vil Uffe sørge for 1) at bede alle
om at vælge workshops 2) at tilmelde
alle derefter til såvel d. 2. som d. 3.
maj.

Se medsendte indkaldelse til repræsentantskabsmøde m.v.
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?

Bent har fået en henvendelse med
spørgsmål omkring hjemmeplejen.
Han oplyste desuden, at han fra en
borger havde erfaret, at denne (som
havde dispensation fra brugen af epost) først var blevet pålagt gebyr for
udsendelse af alm. post fra You See,
men efter at have klaget havde fået
medhold i, at der ikke skulle betales
noget.
Connie har fået en henvendelse fra en
borger – primært vedr. ferielukning af
daghjemmet på Bakkegården.
Henvendelsen samt Connies svar til
den pågældende medsendes dette
referat.

13.

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

Intet p.t.

14.

Orientering
a. Formand.

Intet under dette punkt på dette
møde.
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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.
15.

Eventuelt

Intet.

Mødets bilag:











Fremsendt invitation til Plan- og Ejendomsudvalget til deltagelse i dette møde (pkt. 2)
Notat fra Plan- og Ejendomsudvalget vedr. renovering af Bakkegårdens tag (pkt. 2)
Kommentarer fra Bjørn Bjerking sendt ud på e-mail til Ældrerådets medlemmer (pkt. 2)
Referat fra ældrerådsmødet d. 13. januar 2016 (pkt. 3)
Høringsmateriale vedr. værdighedspolitik (pkt. 4)
Referat fra formandsmødet d. 27. januar 2016 (pkt. 5)
Seneste opdatering af distributionsoversigten vedr. Ældreguide (pkt. 7)
Referat fra møde i planlægningsgruppen vedr. temadagen d. 25. maj 2016 (pkt. 8)
Program m.v. for Danske Ældreråds temadag d. 02. marts 2016 (pkt. 10)
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde m.v. fra Danske Ældreråd (pkt. 11)
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