Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-01.-2016
Mødeforum

Ældrerådet

Sted

Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

Dato

Onsdag den 13.
Tidsrum
10.00 – ca. 12.30
januar 2016
Connie Jensen, Bjørn Bjerking, Lotte Petersen, Bent Hesselmark, Jytte Buhl, Lars
Christensen, Kurt Nielsen, Kirsten Madsen og Solveig Larsen

Deltagere

Fraværende

Tove Scheel

Mødeleder

Connie Jensen

Referent

Uffe Tvede Hansen

Tekst

Beslutning m.v.

1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 09. december 2015

Dagsordenen blev godkendt.
Referatet blev godkendt.

3.

Kommende drøftelse med Plan- og
Ejendomsudvalget vedr. Bakkegården
Ældrerådet har inviteret Næstved kommunes Plan- og Ejendomsudvalg til at
deltage i et Ældrerådsmøde med henblik
på en drøftelse af de vedligeholdelsesmæssige forhold og perspektiverne for
nødvendige renoveringer på Plejecenteret
Bakkegården i Mogenstrup.
Orientering om, hvad der er sket i denne
forbindelse.
Se den fremsendte invitation af 13.–12.2015 til Plan- og Ejendomsudvalget.

Plan- og Ejendomsudvalget har takket
ja til at deltage i Ældrerådets møde d.
10. februar 2016 vedr. dette emne.
Kurt oplyser, at man kan se billeder af
det nedslidte tag m.v. på Bakkegården
ved at gå ind på Næstved kommunes
hjemmeside og se referatet fra Planog Ejendomsudvalgets møde i december 2015.
(Ved udarbejdelse af referatet fra
nærværende ældrerådsmøde har det
dog ikke været muligt at se et referat
fra Plan- og Ejendomsudvalgets decembermøde på Næstved kommunes
hjemmeside).

4.

Formandsmødet d. 27. januar 2016
Drøftelse af emner, som Ældrerådet
ønsker taget op på formandsmødet
denne dag.

Emner, der ønskes taget op på dette
formandsmøde:
- Næstved kommunes andel af
”værdighedsmilliard-pengene”
samt den kommende udarbejdelse af ”værdighedspolitik”
- Tilsynsrapporter fra 2015
- Hvad sker der, når Naesborg
stopper?
- Manglende respons på henvendelse fra Ældrerådet (skrivelse
af 10/12 2015) – se også pkt.
5.
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5.

Eventuel respons på skrivelse sendt
fra Ældrerådet til Næstved kommune
d. 10. december 2015
På ældrerådsmødet d. 09. december
besluttede rådet at afsende en skrivelse
til Næstved kommune vedrørende
forskellige forhold i forbindelse med
beslutning om anvendelse af kommunens
andel i den såkaldte værdighedsmilliard
(se referatet fra Ældrerådets møde d. 09.
december 2015 samt den fremsendte
skrivelse).
Orientering om, hvilken tilbagemelding
Ældrerådet p.t. har modtaget vedr. dette.

Der er p.t. ikke modtaget nogen respons på den skrivelse, som Ældrerådet fremsendte til Næstved kommune
d. 10. december 2015 – ej heller en
kvittering for modtagelse!
Dette tages op på formandsmødet d.
27/1 (se pkt. 4).

6.

Publikationen ”Ældreguide”
Aftale om, hvordan vi distribuerer hæftet.
Se i øvrigt, hvad Solveig rundsender
omkr. dette.

Connie har fået oplyst, at kommunen
gerne vil medvirke til distribution af
hæftet til relevante borgere i eget
hjem.
Det betyder, at Ældrerådet skal sørge
for, at der afleveres 650 eksemplarer
til hvert af distrikterne Nord, Øst, Syd
og Vest, ligesom også Naesborg skal
have 430 eksemplarer.
Connie undersøger, hvilke centre, der
skal have materialet.
Der blev således aftalt en fordelingsplan ud fra dette, og efter mødet fik
man udleveret kasser med hæfterne.
Alle, der har fået udleveret hæfter, bedes sende en besked til Solveig, når
man har afleveret materialet som aftalt. Det gælder også materialer til
biblioteker, lægehuse og Solgaven –
samt hvis man i øvrigt udleverer hæfter.
Det aftaltes, at der ikke skal afleveres
hæfter til apotekerne.

7.

Temamøder i 2016
Med baggrund i succesen for de afholdte
temamøder i 2015 drøftes, hvilke temaer, rådet kunne ønske at tage op på lignende møder i 2016, ligesom det kan
være hensigtsmæssigt allerede nu at
lægge sådanne møder ind i kalenderen.

Emne for det første offentlige temamøde i 2016: Værdighedspolitik.
Man ønsker indlæg fra eksterne, der
evt. kan give et kvalificeret bud på,
hvad der forstås ved værdighed samt
fra Næstved kommune.
Mødet ønskes placeret i uge 21 med
onsdag d. 25/5 som første prioritet.
Tidspunktet bør være kl. 17 – ca. 20.
Sted: Helst Symfonien (eventuelt
Kildemarkscentret).
Info-udvalget + Jytte tager sig af den
videre planlægning – herunder konkret indhold, aftaler med indlægsholdere og lokalereservation m.v.
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Infoudvalget

I efteråret ønsker Ældrerådet at afholde et offentligt temamøde vedr. boliger. Tid, sted og nærmere indhold
aftales senere.
8.

9.

IT-udstyr til Ældrerådets medlemmer
Sidste nyt vedr. dette emne.

Ældrerådets budget for 2016
Såfremt det på nuværende tidspunkt
kendes, hvilket beløb (inkl. overførte
budgetmidler fra 2015) der samlet er til
rådighed for Ældrerådets virke i 2016,
skal der udarbejdes og vedtages et overordnet budget for rådet (jf. referatet fra
ældrerådsmødet d. 09. -12.-2015).

Bjørn har i december haft møde med
kommunens IT-afdeling omkr. dette –
dels vedr. mulighederne for anvendelse af IT-materiel, dels vedr. programmuligheder m.v.
Bjørn har netop fået diverse tilbagemelding vedr. dette.
Den tidligere skitserede mulighed for,
at Ældrerådets medlemmer kunne
overtage brugt materiel, anses for at
blive for dyr i forhold til at anskaffe
nyt udstyr.
Det vil være muligt for Ældrerådet at
anvende Næstved kommunes ”First
Agenda”-system, og der skal aftales
nærmere om, hvordan dette i praksis
skal ske. Bjørn og Uffe afventer nærmere om muligheden for at mødes
med kommunens IT-afdeling i denne
forbindelse.
Bjørn har undersøgt mulighederne for
at købe bærbare PC’er til brug for Ældrerådets medlemmer, og han kunne
fremvise en sådan, som inkl. programmer og opsætning koster 4.810 kr.
Ældrerådet besluttede, at man vil anskaffe 10 af disse, idet Kurt i første
omgang ikke ønsker en sådan.
Der vil være en samlet årlig driftsomkostning på disse på 3.500 kr.
Ældrerådet afventer anskaffelse af
PC’er samt yderligere vedr. aftalen
med Næstved kommune, ligesom der
også skal aftales et kursus i anvendelsen af udstyret, før det endeligt tages
i brug.
Regnskab for 2015 og budget for 2016
er endnu ikke modtaget.
Så snart dette er sket, vil Lotte udarbejde en oversigt over det hele.
Der er modtaget skemaer fra Næstved
kommune til brug for opgørelse af
kørselsudgifter i 2016.
I den forbindelse understregede formanden, at Ældrerådet selv bestemmer, om man vil godtgøre kørsel efter
statens høje eller lave takst, og indtil
Ældrerådet selv måtte beslutte andet,
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er det den høje takst, der anvendes.
10.

Henvendelse fra studerende
Ældrerådet har i december 2015 modtaget en e-mail fra en gruppe studerende,
som læser offentlig administration på
University College Sjælland i Næstved.
De studerendes idé er, at der oprettes en
byttebank (måske virtuelt), hvor ældre
kan tilbyde hjælp eller søge hjælp til forskellige ting.
I den forbindelse søger de studerende
viden om, hvad de skal have fokus på.

Ældrerådet besluttede at svare de studerende, at ingen fra rådet af tidsmæssige grunde er interesseret i at gå
nærmere ind i dette.

Uffe

Se den fremsendte e-mail af 03. december 2015.
11.

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?

Solveig: Der har været tilsyn på Symfonien i både nr. 3 og nr. 5. Disse
viser, at man er kommet godt videre
efter den turbulens, der har været.
Da Symfonien skal være demenscenter, er der opnået en højere normering, som betyder, at der nu ansættes
to nattevagter og to assistenter yderligere til aftenvagterne.
Bent: Ældre dame har – som følge af
ændret visitation - fået frataget hjælp,
som hun ellers har haft morgen og
aften.

12.

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

Lars har udarbejdet forslag til pressemeddelelse vedr. udgivelsen af
Ældreguide 2015.
Denne blev vedtaget med nogle få
ændringer, og Lars sørger for, at den
bliver fremsendt til:
- Sjællandske
- Ugebladet
- Næstved Bladet (Jan Jensen)
- Suså-Bladet

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. Omsorgsudvalget
5. Sundhedsudvalget

a) Som formanden har rundsendt
besked om før mødet, ønsker
Omsorgsudvalget at få Ældrerådets høringssvar omkr. ”værdighedspolitik” inden udvalgets
møde i marts. Formanden har
bedt om, at materialet fremsendes til Ældrerådet, så snart
det er muligt.
b) Kirsten oplyste, at der har været møde d. 7/1 2016.
Kostrådet har valgt ny for-
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c)

d)

e)

f)

g)
14.

Eventuelt

mand, og det blev Tove Scheel.
Connie Søltofts stilling er endnu
ikke besat, idet man har valgt
at se tiden lidt an, inden den
rette forhåbentlig kan ansættes.
Næste møde i Kostrådet afholdes d. 23/5 2016 (hos Næstved
Madservice).
Lotte oplyste, at der ikke siden
sidste ældrerådsmøde har været møde i Regionsældrerådet.
Derimod har Lotte som medlem
af Patientinddragelsesudvalget
deltaget i to temamøder, dels
om ”patienten som samarbejdspartner”, dels om ”rehabilitering”.
Der er løbende udsendt information via Danske Ældreråds
mailservice.
Danske Ældreråd er i øvrigt
blevet hørt i forbindelse med at
udforme grundlaget for den
værdighedspolitik, som kommunerne skal vedtage. Danske
Ældreråd mener, at ældrerådene skal inddrages, når kommunerne skal beslutte, hvilken
værdighedspolitik, man vil
have.
Lotte oplyste, at hun snart skal
til møde på Kildegårdsvej, og
hun er af den opfattelse, at
stedet er i en meget positiv
udvikling.
Derudover var der ikke andet
under dette punkt (udover
hvad der er nævnt vedr. Symfonien under pkt. 11).
1: Intet. 2: Møde i trafikgruppen. Den første periode vedr.
flextrafik/landflex skal evalueres. 3: Intet. 4: Intet. 5: Intet.
Intet.

Bjørn gjorde opmærksom på, at oversigten over Ældrerådets medlemmers
udvalgs- og repræsentationsposter
samt deltagelse i hus-/husrådsmøder
skal opdateres, idet Ældrerådet ikke
længere er repræsenteret i Frivilligrådet. En opdateret version udsendes
sammen med dette referat.
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Formanden oplyste, at da der på næste ældrerådsmøde d. 10. februar 2016
dels bliver deltagelse (kl. 10-11) fra
Plan- og Ejendomsudvalget (jf. pkt.
3), dels forventeligt skal være tid til,
at Ældrerådet kan udarbejde høringssvar vedr. ”værdighedspolitik” (jf. pkt.
13 a), vil ældrerådsmødet denne dag
blive et heldagsmøde, som fortsættes
efter frokost.

Mødets bilag:





Fremsendt invitation til Plan- og Ejendomsudvalget til deltagelse i dette møde (pkt. 2)
Referat fra ældrerådsmødet d. 09. december 2015 (pkt. 3)
Skrivelse til Næstved kommune af 10. december 2015 vedr. anvendelse af midler fra
”værdighedsmilliarden” (pkt. 5)
Henvendelse fra studerende på University College Sjælland (pkt. 10)
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