Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-08.-2016
Mødeforum

Ældrerådet

Sted

Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

Dato

Onsdag den 10.
Tidsrum
10.00 – ca. 12.30
august 2016
Connie Jensen, Tove Scheel, Lotte Petersen, Jytte Buhl, Kirsten Madsen, Kurt Nielsen og Lars
Christensen

Deltagere

Fraværende

Solveig Larsen og Bjørn Bjerking

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 08. juni 2016

Referatet blev godkendt.

3.

Høringssag
Budget 2017.
Se det medsendte materiale, som Ældrerådet har modtaget fra Næstved Kommune.
Se også forretningsudvalgets forslag til
høringssvar.

Det blev besluttet at fremsende det
foreslåede høringssvar, ligesom emnet
også vil blive taget op på formandsmødet d. 17. august.

Uffe

4.

Høringssag
Kvalitetsstandard vedr. handicapkørsel.
Se det medsendte materiale fra Næstved
Kommune.
Se også forretningsudvalgets forslag til
høringssvar.

Det blev besluttet at fremsende det
foreslåede høringssvar.

Uffe

5.

Høringssag
Udkast til praksisplan for Almen Praksis
fra Region Sjælland – fremsendt til Ældrerådet via Sundheds- og Psykiatriudvalget.
Se det medsendte materiale fra dels
Region Sjælland, dels Næstved Kommune vedr. dette.
OBS: Ældrerådets høringssvar skal
fremsendes direkte til Region Sjælland.
Se forretningsudvalgets forslag til
høringssvar.

Det blev besluttet at fremsende det
foreslåede høringssvar – som også
omfatter svar vedr. emnet i pkt. 6.

Uffe
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Eventuel
aktør

6.

Høringssag
Udkast til Praksisplan for fysioterapi 2016
Region Sjælland – fremsendt til
Ældrerådet via Sundheds- og Psykiatriudvalget.
Se det medsendte materiale fra dels
Region Sjælland, dels Næstved Kommune vedr. dette.
OBS: Ældrerådets høringssvar skal
fremsendes direkte til Region Sjælland.
Se forretningsudvalgets forslag til
høringssvar.

Det blev besluttet at fremsende det
foreslåede høringssvar – som også
omfatter svar vedr. emnet i pkt. 5.

Uffe

7.

Høringssag
Embedslægens årsrapport for tilsyn med
plejehjem i Næstved Kommune.

Det blev besluttet at fremsende det
foreslåede høringssvar – sammen med
bilaget med oversigt over tilsyn.

Uffe

Se den medsendte årsrapport.
Se også forretningsudvalgets forslag til
høringssvar.
8.

Efterretningssager
Afsendte høringssvar vedr.:
a) Rettelser, der er foretaget i
indsatskataloget for sygepleje
b) Takster med egenbetaling

De fremsendte høringssvar blev taget
til efterretning.

Se skrivelserne til Næstved Kommune
vedr. dette afsendt d. 28. juni 2016.
9.

Servicedeklarationen
På formandsmødet d. 20. april 2016 blev
det aftalt, at Ældrerådet skal udarbejde
en ”pixi-udgave” af servicedeklarationen,
som forvaltningen skal modtage senest i
september d.å.
På ældrerådsmødet d. 18. maj blev det
besluttet, at Bjørn (evt. sammen med
Info-udvalget) udarbejder et forslag til
dette, som fremlægges på dette ældrerådsmøde (d. 10. august 2016).
Se dette forslag samt den gældende
servicedeklaration, som blev udsendt
sammen med dagsordenen for ældrerådsmødet d. 18. maj 2016.

10.

Formandsmødet d. 17. august 2016
Drøftelse af emner, som Ældrerådet
ønsker taget op på formandsmødet
denne dag.

På grund af Bjørns fravær blev dette
punkt udsat til næste møde.
Bjørn har i en e-mail forud for ældrerådsmødet (udover afbud til mødet)
nævnt, at der pt. mangler nogle rettelser i det endnu ikke færdige oplæg
til ”pixi-udgave” af Servicedeklarationen. Bjørn forventer, at disse er færdige i begyndelsen af uge 33, hvorefter han vil sende oplægget rundt til
hele Ældrerådet til kommentering og
eventuelle tilføjelser.
Der arbejdes videre med dette, og
emnet tages op igen på ældrerådsmødet d. 14. september.
Ældrerådet ønsker disse emner taget
op:
- Budget 2017 (herunder proceduren, hvorunder Ældrerådet
får mulighed for at gøre bemærkninger til dette)
- Afkrævne høringssvar i som-
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Bjørn

-

merferien, hvor Ældrerådet
dels har forringet mulighed for
at forholde sig til emnerne, dels
at der i det ene tilfælde allerede var truffet beslutning om
sagen.
Hvorledes går det med det nye
firma (Aleris), der har overtaget en del af hjemmeplejen?
Er der mulighed for at gøre
noget for de borgere, der er
vant til at læse avis på det
lokale bibliotek, når avisen ikke
når frem i sommerferien
(antageligt p.g.a. at skolen,
hvor biblioteket er beliggende,
er lukket)?

Såfremt Ældrerådets medlemmer måtte have yderligere, der ønskes medtaget, bedes man snarest meddele
dette til Connie.
11.

Evaluering af temamødet om værdighedspolitik d. 25. maj 2016 på
Symfonien
Mødet blev overordnet evalueret på ældrerådsmødet d. 08. juni (se referatet fra
dette møde).
På dette møde foretages en egentlig evaluering af mødet såvel indholdsmæssigt
som vedr. de praktiske forhold, hvorunder det blev afviklet.

Overordnet er Ældrerådets medlemmer enige om, at det var et glimrende
temamøde med særdeles mange
fremmødte på trods af et vældig fint
vejr.
Bemærkningerne om mødet, som blev
givet på ældrerådsmødet d. 08. juni,
blev i øvrigt taget til efterretning.
Lars vil skrive lidt om mødet til den
næste udgave af ”Aktivitetssprøjten”.

12.

Eventuel ”kommunikationsgodtgørelse” til Ældrerådets medlemmer
Emnet blev startet op på ældrerådsmødet
d. 08.juni med baggrund i et oplæg fra
Bjørn.
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).
Emnet tages op igen på dette møde med
baggrund i et revideret notat fra Bjørn
(se dette), idet hvert medlem af Ældrerådet på sidste møde blev bedt om at gøre sig sine egne notater i denne forbindelse.

Punktet blev udsat til ældrerådsmødet
d. 14. september.

13.

Seneste informationer vedr. studieturen for Ældrerådet d. 11.-12.
oktober 2016
(Se også de oplysninger, der blev givet

Intet nyt i forhold til hvad der blev
givet af information på ældrerådsmødet d. 08. juni.
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Lars

på ældrerådsmødet i juni vedr. afgangstidspunkt og -sted).
14.

Ældrerådets struktur
Med reference til referatet fra Ældrerådets møde d. 08. juni 2016 (pkt. 13 a)
drøftes:
a) Skal der nedsættes et særligt udvalg, der har til opgave at bistå i
forbindelse med Ældrerådets
holdninger til de forskellige tilsynsrapporter, der løbende modtages?
b) Skal der arbejdes videre med en
tanke om, at Ældrerådet med
visse intervaller afholder møder
rundt omkring i kommunen, hvor
borgerne kan møde op og dels
stille spørgsmål til, dels drøfte
overordnede sager med Ældrerådet?

a) Ældrerådet besluttede at der
ikke skal nedsættes et særligt
”tilsynsudvalg”.
I stedet blev følgende nævnt:
Det er væsentligt, at ethvert
medlem af Ældrerådet, som er
tilknyttet et plejecenter og deltager i hus-/husrådsmøder det
pågældende sted, løbende læser de tilsynsrapporter, der
kommer omhandlende ”eget
sted”.
Derudover bør der være et fast
punkt på ældrerådsmødernes
dagsordener, hvor man konstaterer, hvilke tilsynsrapporter,
der er kommet siden sidst, og
hvor disse kort bliver gennemgået.
b) Udover de to årlige offentlige
temamøder vil Ældrerådet søge
at afholde to årlige ”orienteringsmøder” på skift rundt omkring i kommunen, hvor der vil
være mulighed for dialog med
rådet.
Det skal undersøges og nærmere overvejes, om disse møder kan/skal afholdes i samarbejde med andre (fx lokalråd,
Ældre Sagen m.v.).

15.

Spørgsmål vedr. tandpleje
Som tidligere besluttet ønsker Ældrerådet
i Næstved Kommune at stille en række
spørgsmål vedr. tandpleje for ældre, som
man vil tilskikke Danske Ældreråd.
Hvor langt er rådet i denne proces?
Skal der uddelegeres noget vedr. dette
på nærværende møde?

Ældrerådet finder det ikke nødvendigt
at tilskikke yderligere til Danske Ældreråd vedrørende dette.
Ældrerådet besluttede dog, at emnet
skal tages op på det kommende møde,
som Danske Ældreråd afholder d. 30.
august 2016 for formænd og næstformænd - så vidt det er muligt.

16.

Møde for formænd og næstformænd
Danske Ældreråd afholder d. 30. august
d.å. møde for formænd og næstformænd
i ældre-/seniorråd (i Næstved).
Orientering om, hvem der deltager fra
Næstved Ældreråd og om det forventede
indhold i mødet.

Se også pkt. 15.
Connie og Bjørn deltager i mødet.
Lotte tilbød at deltage, i tilfælde af at
nogen af disse skulle få forfald.

17.

Hørt fra 60+ borgere?
Har ældrerådsmedlemmer erfaret noget

Jytte: Pårørende til nyligt afdød ældre
har forgæves forsøgt at ”komme af

Side 4 af 7

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?

med” den afdødes iltapparat og sug.
Da ingen tilsyneladende savner dette,
vil et råd til de pårørende være at give
det til nødhjælp.
Uffe: Er blevet kontaktet af borger
vedr. disse tre forhold: 1) Den pågældende har fundet fejl i ”Ældreguide”
(som jo desværre ikke kan rettes på
nuværende tidspunkt), 2) Den pågældende ønsker, at Ældrerådet vil afholde møder forskellige steder ude omkring i kommunen (se også pkt. 14 b),
3) Borgeren gjorde opmærksom på, at
der lokalt var en del ældre, der var
vant til at læse den daglige avis på det
stedlige bibliotek, som ikke havde haft
adgang til dette i sommerferien –
antageligt fordi skolen, hvor biblioteket befinder sig, var lukket (se også
pkt. 10).

18.

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

Lars vil skrive lidt om temamødet d.
25. maj til den næste udgave af
”Aktivitetssprøjten” (se også pkt. 11).

19.

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.

Lars

a) Formanden har modtaget et
antal eksemplarer af dels
”Aktive Pensionister”, dels
”Årsberetning fra Ældreforum”.
Disse kunne frit medtages af
rådets medlemmer.
Invitation til reception i anledning af Ældre Sagens nye lokaliteter i Sct. Jørgens Park
modtaget. Receptionen finder
sted tirsdag d. 16. august kl.
10-12. Connie (samt eventuelt
flere af Ældrerådets medlemmer) møder op medbringende
en passende erkendtlighed.
Danske Ældreråd har inviteret
til temadage rundt omkring i
landet vedr. ”valg til ældreråd”.
Der er bl.a. tilbudt en sådan
dag i Næstved d. 12. oktober,
hvor ingen fra Næstved Ældreråd kan deltage p.g.a. studieturen til Jylland. En anden mulighed var at deltage i det tilsvarende arrangement d. 10.
oktober i Allerød. Ældrerådet
besluttede dog i denne forbin-
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Connie

delse, at man ikke ønsker at
deltage i dette, men i stedet vil
koncentrere kræfterne om at
samarbejde med Næstved
Kommune om forberedelserne
til det kommende ældrerådsvalg i 2017. Det nuværende
ældreråd ønsker, at der afholdes valg til det kommende ældreråd i Næstved Kommune.
På ældrerådsmødet d. 14. september skal det besluttes, om
og i givet fald hvordan ældrerådsmødet d. 12. oktober skal
afholdes.
b) Intet.
c) Lotte deltager i møde for Regionsældrerådets forretningsudvalg i uge 33. Her skal man
bl.a. drøfte kommende temadagsarrangementer.
d) Intet.
e) Tove: Har modtaget takkeskrivelse fra Munkebo (for gave fra
Ældrerådet i forbindelse med
stedets jubilæum) samt jubilæumsskrift (som kan lånes hos
Tove).
Jytte: Har deltaget i Skt. Hans
aften på Birkevang – med stort
fremmøde.
Lotte: Boligerne på Kildegårdsvej i Karrebæk er nu fyldt op i
pæn grad. Der afholdes flere
sociale aktiviteter som beboerkaffe m.m., ligesom der er
torsdagsgudstjenester med
hyggeligt samvær.
Kirsten: Der er husrådsmøde
på Symfonien d. 30/8.
f) 1: Ansøgning om midler for
2017 skal indsendes inden
1/10.
2, 3 og 4: Intet.
g) Intet.
20.

Eventuelt

Connie gjorde opmærksom på, at det
på ældrerådsmødet d. 14. september
skal huskes, at Ældrerådet har besluttet at afholde et offentligt møde i
løbet af efteråret – med temaet
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boliger (jf. referatet fra ældrerådsmødet d. 13/01 2016). Planlægning af
tid, sted og nærmere indhold for dette
skal startes op snarest.
Tove gjorde ligeledes opmærksom på,
at tidspunkt m.v. for Ældrerådets julefrokost bør tages op på næste rådsmøde.
Mødets bilag:














•
•
•
•








Referat fra ældrerådsmødet d. 08. juni 2016 (pkt. 2)
Materiale vedr. budget 2017 og fremefter modtaget fra Næstved kommune – herunder
budgetopfølgning juni 2016 og budget 2017 (pkt. 3)
Forretningsudvalgets forslag til høringssvar vedr. det modtagne budgetmaterIale (pkt. 3)
Kvalitetsstandard vedr. handicapkørsel (pkt. 4)
Forslag om individuel handicapkørsel for blinde og svagsynede i Næstved Kommune (pkt. 4)
Forretningsudvalgets forslag til høringssvar vedr. kvalitetsstandard for handicapkørsel (pkt.
4)
Høringsudkast fra Region Sjælland vedr. praksisplan for almen praksis (pkt. 5)
Skema til afgivelse af høringssvar vedr. udkast fra Region Sjælland omkr. praksisplan for
almen praksis (pkt. 5)
Sagsbehandling i Næstved Kommunes Sundheds- og psykiatriudvalg vedr. praksisplan,
almen praksis (pkt. 5)
Mål på politikområde ældre, Omsorgsudvalget i Næstved Kommune (pkt. 5)
Høringsbrev fra Region Sjælland vedr. Praksisplan for fysioterapi, 2016 (pkt. 6)
Udkast fra Region Sjælland vedr. Praksisplan for fysioterapi 2016 (pkt. 6)
Liste over høringsparter, Praksisplan for fysioterapi 2016 (pkt. 6)
Skema til afgivelse af høringssvar vedr. udkast fra Region Sjælland omkr. praksisplan for
fysioterapi (pkt. 6)
Sagsbehandling i Næstved Kommunes Sundheds- og psykiatriudvalg vedr. praksisplan for
fysioterapi (pkt. 6)
Forretningsudvalgets forslag til høringssvar til Region Sjælland vedr. udkastene til
praksisplaner for dels almen praksis, dels fysioterapi (pkt. 5 & 6)
Årsrapport fra Embedslægen vedr. tilsyn med plejehjem i Næstved Kommune 2015 (pkt. 7)
Forretningsudvalgets forslag til høringssvar vedr. embedslægerapporten 2015 – inkl. Bilag
(pkt. 7)
Afsendt høringssvar vedr. rettelser, der er foretaget i indsatskataloget for sygepleje (pkt. 8)
Afsendt høringssvar vedr. takster med egenbetaling (pkt. 8)
Forslag til ”pixi-udgave” af Servicedeklarationen (pkt. 9)
Gældende servicedeklaration (pkt. 9
Forslag til bilag til Ælderådets forretningsorden (pkt. 12)
Program for Danske Ældreråds formands- og næstformandsmøde d. 30. august 2016 (pkt.
16)
Invitation til åbningsreception d. 16. august 2016 i Ældre Sagens nye lokaler (pkt. 19a)
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