Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-04.-2016
Mødeforum

Ældrerådet

Sted

Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

Dato

Onsdag den 13.
Tidsrum
10.00 – ca. 12.30 – med efterfølgende IT-instruktion for
april 2016
alle (undtagen Kurt) til kl. ca. 14.30
Connie Jensen, Bjørn Bjerking, Tove Scheel, Lotte Petersen, Jytte Buhl, Kirsten Madsen, Kurt
Nielsen, Lars Christensen og Solveig Larsen

Deltagere

Fraværende
Mødeleder

Connie Jensen

Referent

Uffe Tvede Hansen

1.

Tekst

Beslutning m.v.

Godkendelse af dagsorden

Før mødet begyndte, meddelte Kirsten, at hun havde erfaret, at ældrerådsmedlem Bent Hesselmark pludselig var afgået ved døden mandag d.
11. april.
Ældrerådet tog med sorg imod denne
besked og rettede sine tanker mod
Bents pårørende og det arbejde, han
havde udført i Ældrerådet i de sidste
to år.
Det var på dette tidspunkt ikke klart,
hvornår Bent skulle bisættes, men Kirsten lovede at give Ældrerådet besked, når hun vidste det.
Uffe lovede at give besked til Næstved
Kommune.

Eventuel
aktør

Kirsten
Uffe

Dagsordenen blev derefter godkendt.
2.

Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 09. marts 2016

Referatet blev godkendt.

3.

Høringssag
Uanmeldt tilsyn 2016-2017
Omsorgsudvalget har godkendt, at Centerchefen for Ældre bemyndiges til at
indgå aftale med REVAS A/S om uanmeldt tilsyn på ældreområdets plejecentre og omsorgsboliger – samt at sagen
sendes til høring i Ældrerådet førend endelig beslutning træffes
Se bilag vedr. dette fra møde i Omsorgsudvalget samt forretningsudvalgets forslag til høringssvar.

Forretningsudvalgets forslag til høringssvar blev godkendt.
Uffe fremsender svaret hurtigst muligt
til Næstved Kommune.
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Uffe

4.

Efterretningssag
Ældrerådet har via Næstved Kommune
fra Region Sjælland modtaget forslag til
ændrede forløbsprogrammer for forskellige patientgrupper.
Det drejer sig om
1. Borgere med rygproblemer
2. Borgere med kroniske hjertesygdomme
3. Borgere med KOL
4. Borgere med T2DM (type 2
diabetes Mellitus)
(Se det medsendte materiale fra Region
Sjælland).
Da høringsfristen for dette er d. 05. april
2016. har Ældrerådets forretningsudvalg
på rådets vegne d. 04. april udarbejdet
og fremsendt et høringssvar, som her
forelægges til efterretning for Ældrerådet
(se dette).

Ældrerådet tog det fremsendte høringssvar til Region Sjælland til efterretning.
Derudover kunne formanden oplyse,
at Ældrerådet i en mail fra sundhedschef Dorthe Berg Rasmussen,
Næstved Kommune, har fået ros for
det fremsendte høringssvar til regionen.

5.

Formandsmødet d. 16. marts 2016
Orientering om drøftelsernes indhold på
dette møde.
Se også det medsendte referat fra mødet).

Ældrerådet tog referatet fra formandsmødet til efterretning.

6.

Formandsmødet d. 20. april 2016
Drøftelse af emner, som Ældrerådet
ønsker taget op på formandsmødet
denne dag.

Følgende punkter blev nævnt som emner til dagsordenen for formandsmødet d. 20. april:
- Servicedeklarationen (skal den
ændres/godkendes i år?)
- Gør kommunen noget i forhold
til den forventede manglende
døgnåbning af apotekerne i
Næstved Kommune (som følge
af flytningen af akut-funktionen
fra Næstved Sygehus)?
- Hvornår kan der forventes en
samlet høring af resultaterne af
de foretagne tilsyn på plejecentrene i 2015?
- Ældrerådet har erfaret, at der
stadig er utilfredse pårørende
til beboere på Symfonien. Er
der – eller bliver der – afsat
ekstra midler til Symfonien?

7.

Budgettet for administration af
Ældrerådet
I forbindelse med behandlingen af punktet om Ældrerådets budget på sidste ældrerådsmøde blev det besluttet, at det på
dette møde skulle drøftes og eventuelt

Ældrerådet besluttede, at følgende
udgifter skal afholdes som hidtil:
- Diæter for almindelige møder.
- Diæter for deltagelse af rådets
medlemmer i møder i Kostrådet.
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besluttes, hvorledes økonomien til administration af Ældrerådet ønskes udmøntet – herunder hvilke arrangementer
for rådets medlemmer, der udløser diæter, kørselsgodtgørelsens størrelse m.v.

-

Diæter for deltagelse af rådets
medlem af Regionsældrerådet i
møder i dette råd.
- Kørselsgodtgørelse til Ældrerådets medlemmer efter reglerne
omkring dette (til høj takst).
Derudover blev det foreslået, at der
eventuelt også kunne gives en ”kommunikationsgodtgørelse” (IT-opkobling
m.v.).
Det besluttedes, at de lov- og skattemæssige forhold omkr. dette skulle
undersøges nærmere.
Bjørn fremlægger en redegørelse for
dette på næste ældrerådsmøde.

8.

Eventuel studietur for Ældrerådet
På sidste ældrerådsmøde blev det besluttet, at en arbejdsgruppe bestående af
Bjørn, Lars og Bent (samt evt. Solveig)
skulle indlede et arbejde med henblik på
at undersøge mulighederne for at arrangere en studietur for Ældrerådet med relevant indhold.
Eventuelt nyt fra denne gruppe.

Arbejdsgruppen har ikke nået at holde
møder omkr. dette siden sidste ældrerådsmøde.
Gruppen består fremover af Bjørn,
Lars og Solveig.
Ældrerådet gav udtryk for, at man
helst ville have en sådan studietur i
oktober – gerne d. 11.-12. oktober
2016. Der vil være råd til, at man kan
have en overnatning indlagt i arrangementet, og dette giver således mulighed for, at emner lidt længere væk,
kan være mål for turen.

9.

Temamødet om værdighedspolitik
d. 25. maj 2016 kl. 17 – ca. 20.30
på Symfonien
Seneste nyt fra planlægningsgruppen
vedr. dette offentlige arrangement.
(Se også det tilrettede program, som udsendes til Ældrerådets medlemmer før
dette møde)

Programmet blev godkendt.
Der annonceres i Næstved Bladet.
Connie udarbejder en pressemeddelelse om arrangementet, som sendes
til de ”sædvanlige” modtagere af
sådanne.

10.

Mødekalender for Ældrerådet for
resten af 2016
Forretningsudvalget har d. 04. april 2016
indlagt møder for såvel Ældrerådet som
forretningsudvalget i resten af 2016.
(Se den medsendte mødekalender).

De foreslåede mødetidspunkter blev
taget til efterretning.
Opmærksomheden blev henledt på, at
der på næste ældrerådsmøde skal
drøftes forslag til punkter for det
fælles møde mellem Omsorgsudvalget
og Ældrerådet d. 07. juni 2016.
Ligeledes skal mødets starttidspunkt
klarlægges.

11.

Dialogmøderne i april 2016
Der afholdes dialogmøder i Distrikt Vest
d. 18. april 2016 og i Distrikt Øst d. 25.
april 2016 på henholdsvis Fugleparken og
Kildemarkscentret.

Connie og Jytte tilkendegav, at de ville
deltage d. 18/4, og Solveig, at hun vil
deltage d. 25/4. Flere kan sagtens
møde op, da der ikke er afkrævet
tilmelding.
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Bjørn

Aftaler om, hvem der deltager i disse
møder fra Ældrerådet.
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?

Tove: Henvendelse fra borger vedr.
a) Ældreguiden – ønske om
”nyttige kontaktpersoner” i
kommende udgave.
b) At You See opkræver ”ulovlige
gebyrer”. (Ældrerådet kan ikke
gøre noget ved dette, da det er
et privat anliggende.
Jytte: Henvendelse fra pårørende til
beboer på Symfonien. Den pågældende har været der hver dag i påsken,
og bl.a. konstateret et snavset badeværelsesgulv. Vedkommende fik at
vide, at dette kun blev rengjort hver
tredje uge. Desuden var der spildt på
en dug, som lå på bordet hele påsken.
Den pårørende fik oplyst, at der var
meget sygdom blandt personalet, og
det oplevedes som utilstrækkeligt aften og nat.
I det hele taget var den pårørende
meget utilfreds med situationen.
Ældrerådet har forventning til, at der i
forbindelse med tildeling af ekstra
midler (”ældremilliarden” m.v.) vil
blive ansat yderligere personale på
Symfonien, men som det fremgår af
pkt. 6, vil det blive taget op på næste
formandsmøde.

13.

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

Ældrerådet finder det p.t. ikke relevant at udsende en pressemeddelelse
med kommentarer til proces og resultat omkr. kommunens udarbejdelse af
værdighedspolitikken.
Der udsendes – som nævnt under pkt.
9 – en pressemeddelelse i forbindelse
med det offentlige temamøde om 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

a) Connie har haft en e-mail-debat med Næstved Kommune,
efter at hun havde konstateret,
at man havde udbetalt hendes
seneste kørselsgodtgørelse efter den lave takst. Hun henvendte sig derfor til kommunen
og fik at vide, at det var besluttet derfra. Efter, at Connie derefter havde henvendt sig til
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4. Omsorgsudvalget
5. Sundhedsudvalget
g. Andre.

Danske Ældreråd, kunne en
jurist derfra udlede af vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet, at det er Ældrerådet
selv, der beslutter, hvorvidt rådets medlemmers kørselsgodtgørelse skal ske efter høj eller
lav takst.
Det er i øvrigt nu blevet taget
til efterretning af kommunen,
at Ældrerådet selv beslutter
dette.
Connie har fået en henvendelse
fra et firma, der ønskede at
producere noget, der ligner vores Ældreguide m.v.
Forretningsudvalget har besluttet, at man ikke ønsker at
gå ind i dette. Dette tog Ældrerådet i øvrigt til efterretning.
Regionsældrerådet har inviteret
til et temamøde omkring den
kollektive trafik og trafikbetjeningen af især de ældre medborgere i Region Sjælland.
Mødet finder sted d. 09. maj
2016 kl. 09.00 – 14.30 i Regionshuset i Sorø, og hvert ældreråd i regionen kan deltage
med op til fem medlemmer.
Det blev besluttet, at Lotte og
Bjørn deltager fra Ældrerådet i
Næstved.
Da der er forretningsudvalgsmøde på samme tid, vil Lotte
og Bjørn forud for d. 9/5 kunne
komme med eventuelle kommentarer og ønsker til fx næste
ældrerådsmødes dagsorden
m.v., hvorfor forretningsudvalgsmødet afholdes som aftalt
(med Connie, Tove og Uffe).
b) Tove har udsendt invitation til
arrangementet ”Bekæmp underernæring”, som afholdes
hos Næstved Madservice d.
10/5 kl. 13.30-16.
Tilmelding (på e-mail) til Louise
Weiss.
c) Temadag d. 9/5 2016 (se a))
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d) Adgangskort modtaget og uddelt til stemmeberettigede og
ikke-stemmeberettigede på
repræsentantskabsmødet d.
2/5.
e) Kurt: Har været til 3 møder på
Bakkegården (afd. A, B og C).
Det er konstateret, at man er
ved at reparere tagudhænget,
der har trængt til det længe.
3 dages ferietur for de ældre
tilbydes. Det kan være et problem med prisen, selv om det
drejer sig om ca. 1200 kr.
Man vil undersøge, om man på
Bakkegården kan få lov til selv
at lave mad til beboerne visse
dage.
Beboerne er i øvrigt tilfredse
med personalet.
Der er ønsker om vinduespudsning. P.t. er dette sparet væk,
og skal det foretages, skal det
være for beboernes egen regning.
Kurt har desuden været til møde på Nygårdsvej:
Her arrangeres også en ferietur.
Beboerne har ønske om en
grill-dag i haven.
Endelig har Kurt været til møde
på Birkebjergcentret:
Her ønsker beboerne billeder,
så de kan se og genkende personalet.
Der arrangeres høstfest, en
mandeaften og en dameaften
for beboerne.
Nogle kunne tænke sig at få
nødkald. Dette kan kun fås,
hvis det kommunale personale
mener, at det er nødvendigt.
Nødkald og prisen for dette er
tidligere taget op på et formandsmøde. Det skal understreges, at man selv skal forhandle pris m.v. med TDC for
dette.
Lotte har været til husmøde på
Kildegårdsvej og desuden
deltaget i en påskefrokost på
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stedet (med egenbetaling for
beboerne).
f)

P.t. intet.

g) Intet.
15.

Eventuelt

Lotte vil finde ud af, hvornår der næste gang er møde i det kommunale ”ensomhedsudvalg”, som hun og Bent har
været medlem af. Derefter giver hun
besked til Bjørn og Connie.
På næste møde skal Bents hidtidige
poster i Ældrerådets kultur- og infoudvalg og sundhedsudvalg samt som
suppleant på Kildemarkscentret fordeles til andre, hvorfor dette sættes
på mødets dagsorden.

Lotte

Uffe

Mødets bilag:









Referat fra ældrerådsmødet d. 09. marts 2016 (pkt. 2)
Høringssag fra Omsorgsudvalget vedr. uanmeldt tilsyn 2016-2017 (pkt. 3)
Forretningsudvalgets forslag til høringssvar vedr. uanmeldt tilsyn 2016-2017 (pkt. 3)
Ændrede forløbsprogrammer fra Region Sjælland for forskellige patientgrupper:
1. Borgere med rygproblemer
2. Borgere med kroniske hjertesygdomme
3. Borgere med KOL
4. Borgere med T2DM (type 2 diabetes Mellitus)
(pkt. 4)
Forretningsudvalgets afsendte høringssvar vedr. ændrede forløbsprogrammer fra Region
Sjælland for forskellige patientgrupper (pkt. 4)
Referat fra formandsmødet d. 16. marts 2016 (pkt. 5)
Mødekalender for Ældrerådet for resten af 2016 (pkt. 10)
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