Referat af møde i Ældrerådet d. 18.-05.-2016
Mødeforum

Ældrerådet

Sted

Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

Dato

Onsdag den 18.
maj 2016

Deltagere

10.00 – ca. 12.15 (bemærk at mødet afsluttes 15 min. før
end sædvanligt, idet fire af rådets medlemmer skal til
formandsmøde i Rådmandshaven kl. 13)
Connie Jensen, Bjørn Bjerking, Tove Scheel, Lotte Petersen, Jytte Buhl, Kurt Nielsen, Lars
Christensen og Solveig Larsen

Fraværende

Kirsten Madsen

Mødeleder

Connie Jensen

Referent

Uffe Tvede Hansen

Tidsrum

Tekst

Beslutning m.v.

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 13. april 2016

Referatet blev godkendt.

3.

Høringssag
Tilsyn på Ældreområdet i 2015
Den samlede mængde af uanmeldte
tilsyn på det kommunale område i 2015
er sendt til høring.
Se bilag fra Revas aps, bilag med distrikternes kommentarer og dagsordenspkt.
39 fra Omsorgsudvalgets møde d. 12.
april 2016.
Derudover er alle de hidtidigt modtagne
rapporter også part i sagen, ligesom Ældrerådets egne optegnelser og forslag til
høringssvar.

Det foreslåede høringssvar blev taget
til efterretning af Ældrerådet.
Svaret fremsendes snarest (med bilag) til Næstved Kommune.

4.

Efterretningssag
Magtanvendelser januar kvartal 2016.
Se den medsendte sag fra Omsorgsudvalget.

Det fremsendte blev taget til efterretning.

5.

Vedr. ny servicedeklaration
Information om aftalen, der blev indgået
på formandsmødet d. 20. april d.å. med
hensyn til udarbejdelse af ny servicedeklaration og Ældrerådets rolle i den forbindelse.

Det er aftalt, at Ældrerådet skal udarbejde en ”pixi-udgave” af servicedeklarationen, som forvaltningen skal
modtage senest i september d.å.
Bjørn udarbejder (evt. sammen med
Info-udvalget) et forslag til dette, som
fremlægges på ældrerådsmødet d. 10.
august.

Se den gældende servicedeklaration.
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Eventuel
aktør

Uffe

Bjørn

6.

Formandsmødet d. 20. april 2016
Orientering om det øvrige, der blev
drøftet på dette møde.
Se også det medsendte referat fra mødet.

Referatet fra formandsmødet d. 20.
april d.å. blev taget til efterretning.

7.

Formandsmødet d. 18. maj 2016
Information om, hvad Ældrerådets deltagere i dette møde har valgt at tage op.

Dagsordenen for dette møde var forinden udsendt til orientering for Ældrerådet. Denne blev taget til efterretning.

8.

Mødet mellem Omsorgsudvalget og
hele Ældrerådet d. 07. juni 2016.
Drøftelse af, hvilke emner Ældrerådet
ønsker taget op på dette møde.

Connie kan p.g.a. ferie ikke deltage i
dette møde. Tove når måske lige at
komme.
Der forventes udsendt en dagsorden
inden mødet med angivelse af tid og
sted.
Punkter som Ældrerådet ønsker taget
op på mødet:
- Køkkenmulighederne på
plejecentrene
Connie opfordrede Ældrerådets medlemmer til at sende yderligere forslag
til emner for mødets dagsorden til
Bjørn, som skal have dem senest d.
24. maj 2016.
Det må også gerne være emner, som
tidligere er behandlet på fx formandsmøder eller i andre sammenhænge,
men som det alligvel vil være relevant
at drøfte i netop dette mødeforum for
hele Omsorgsudvalget og hele Ældrerådet.
Giv venligst også Bjørn besked om,
hvorvidt man deltager eller ej senest
d. 24. maj!

9.

Eventuel ”kommunikationsgodtgørelse” til Ældrerådets medlemmer
Redegørelse fra Bjørn vedr. de lov- og
skattemæssige forhold i denne forbindelse.

Udsat.
Bjørn vil have et oplæg klar til ældrerådsmødet d. 08. juni.

Studietur for Ældrerådet
På sidste ældrerådsmøde blev det besluttet, at studieturen skulle finde sted d.
11.-12. oktober 2016.
Planlægningsgruppen (bestående af
Bjørn, Lars og Solveig) fremlægger
seneste nyt omkring dette.
Se også det medsendte program.

Det udarbejdede program blev taget
til efterretning ligesom Ældrerådet
bakker op om, at der arbejdes med et
samlet budget for arrangementet på
mellem 32.000 og 35.000 kr.
De nævnte institutioner, som skal
medvirke i arrangementet, har alle
givet positivt tilsagn.
Alle ældrerådsmedlemmer samt sekretæren deltager i studieturen.
Bjørn omdelte i øvrigt et hæfte fra OK-

10.
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Bjørn

Fonden ”Det hele liv” til mødets deltagere.
11.

Temamødet om værdighedspolitik
d. 25. maj 2016 kl. 17 – ca. 20.30
på Symfonien
Eventuelle ”løse ender” m.v., der skal
afklares, inden arrangementet løber af
stabelen d. 25/5

Der har været fin pressedækning forud
for temamødet (Sjællandske, Ugebladet og Næstved Bladet).
Se medsendte fra Sjællandske d. 17.
maj 2016 (side 6).
Der er tilmeldt over 50 personer,
hvortil kommer oplægsholdere og Ældrerådets medlemmer.
Der bestilles således forplejning til 90
personer, eftersom det må forventes,
at nogle vil møde op uden at have tilmeldt sig, idet der i artiklen i Sjællandske ikke nævnes noget om tilmelding.
Ældrerådets egne medlemmer mødes
kl. 16 på Symfonien d. 25/5.

12.

Dialogmøde d. 02. juni 2016 mellem
Frivilligrådet, Integrationsrådet,
Handicaprådet, Ældrerådet og
Udsatterådet
Information om, hvem der deltager i
mødet fra Ældrerådet og eventuel
drøftelse af, hvad der skal fremføres fra
Ældrerådet på mødet.
Se den tidligere udsendte invitation.

Bjørn, Solveig og Kirsten deltager – og
medbringer eksemplarer af ”Ældreguide”.

13.

Nyborg Strand d. 02.-03. maj 2016
Evaluering af deltagelsen i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference samt eventuel
drøftelse af emner, som deltagelsen i
arrangementet måtte have givet anledning til.

Generelt var der ikke så stor tilfredshed med arrangementet som tidligere.
Flere mente, at der var for meget
spildtid i et i øvrigt lidt tyndt program.
Temadrøftelserne var dog gode – især
blev nævnt temaet med tandpleje.
Ældrerådet vil opfordre Danske Ældreråd til at tage emnet op m.h.p. at gøre
tandpleje billigere/gratis for ældre.
Tilberedning af mad på lokale plejecentre var også oppe at vende – et
emne, der måske kan tages op på
mødet med Omsorgsudvalget d. 7/6
(se pkt. 8).
Med hensyn til det praktiske omkring
arrangementet på Hotel Nyborg
Strand var der flere kritiske røster om
selve maden – et emne, som der bør
gives en tilbagemelding om i forbindelse med evalueringen. Nogle mente,
at der havde været mulighed for at
bruge et evalueringspapir, inden man
forlod stedet, mens andre mente, at
det ville kunne findes på Danske Æl-
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dreråds hjemmeside. Det har desværre ikke været muligt efterfølgende at
finde et sådant skema, men man kan
evt. henvende sig direkte til kursussekretær Maj-Britt Lempel i Danske
Ældreråd, tlf. 38 77 01 60 eller e-mail

mbl@danske-aeldreraad.dk
14.

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?

Jytte omtalte et tilfælde med en ældre
dame, der var blevet sendt hjem fra
hospitalsindlæggelse (bl.a. med en
amputation) med store uindfriede plejebehov, og som efter ”almindeligt
skøn” burde have haft mulighed for at
opholde sig et sted med permanente
plejemuligheder.
Jytte orienterede derudover om en
henvendelse, hun havde fået fra en
pårørende til en dement på Symfonien. Den pågældende havde været på
besøg hos sit familiemedlem om dagen, men var blevet ringet op kl. 22
samme aften med et spørgsmål om,
hvordan man skulle forholde sig til en
urinprøve taget efterfølgende.
Den samme pårørende mente også, at
der var uklarhed på Symfonien om,
hvornår der blev afholdt gudstjenester, ligesom der ofte var snavset på
altanerne.
Plejecentret er efterfølgende blevet
kontaktet af den pårørende.
Lotte fortalte om en henvendelse fra
en pårørende til en 93-årig beboer på
et plejecenter. Den pårørende mente,
at beboeren havde fået forkert medicinering ved flere lejligheder. Den pårørende havde tilbudt at dosere medicinen, men dette kunne personalet ikke
give tilladelse til (hvilket er korrekt efter gældende regler).
Lotte har rådgivet den pårørende til at
tage sagen op med personalet og eller
ledelsen på stedet.

15.

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

Pressen vil eventuelt deltage i temamødet d. 25/5.
Ældrerådet kan eventuelt også selv
skrive noget om mødets forløb bagefter.

16.

Fordeling af tillidsposter
Som følge af Bents bortgang skal hans

I denne forbindelse blev det besluttet
at Ældrerådets Omsorgsudvalg og
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hidtidige forskellige tillidsposter i Ældrerådet fordeles til andre.
Se den samlede oversigt over disse.

17.

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.

Sundhedsudvalg slås sammen og
fremover består af fem medlemmer:
Connie, Bjørn, Lotte, Kirsten og Jytte.
Bjørn stod fejlagtigt i oversigten til ikke at være medlem af Kultur- og Infoudvalget. Dette er nu rettet, så dette
udvalg fremover består af: Connie,
Bjørn, Lars og Solveig.
Endelig var Bent suppleant på Kildemarkscentret. Denne funktion overtager Bjørn.
Se i øvrigt den medsendte opdaterede
samlede oversigt.
a) Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference finder næste
gang sted d. 24.-25. april
2017.
Det nye private hjemmeplejefirma, Aleris Omsorg, der starter d. 01. juni 2016, afholder
reception i sine lokaler Vadestedet 1, st. tv, onsdag d. 01.
juni 2016 kl. 13-15.
Medlemmer af Ældrerådet vil
selvfølgelig kunne møde op i
denne forbindelse.
(Se medsendte fra Sjællandske
d. 17. maj 2016 (side 4).
b) Intet (møde i næste uge).
c) Intet møde siden sidste ældrerådsmøde. Temadag d. 9/5 om
trafik – godt møde med over70
deltagere.
d) Intet.
e) Jytte: Jasminvej:
Distriktschefen deltog i mødet.
Problem med utæt tag. Kan
dog udbedres med hjælp fra
stående kapital. Teleslynge
sættes i gang. Vaskemaskine
bestilt. Fælles gåture. Ønsker
om lidt længere busture.
Frivillige til rick-shaw-cyklen
ønskes.
Fællesspisning omkr. Skt.
Hans.
Birkevang:
Aktiviteter tre dage om ugen.
Busture, krop- og bevægelse.
Besøg af hund (sådanne besøg
skal normalt godkendes af
Tryg-Fonden, men under alle
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omstændigheder skal en
besøgshund være lovpligtigt
ansvarsforsikret).
”Matador-kaffe” – når de har
set Matador-serien om eftermiddagen.
Mandetur på værtshus (med
bus).
Mad lavet i de forskellige
enheder. Sansehaven en
succes. Ønske om besøg (for
mændene) på Næstved Automobilmuseum. Eventuel
længere tur til Knuthenborg
Eller lignende.
Rick-shaw-cyklen er i øvrigt
blevet stjålet!
Stor Skt. Hans-fest planlægges.
Fugleparken:
Hønsehus etableret.
”Open Band” d. 4/7.
Beboer har været i Hollywood.
Tove: Munkebo: 100 års jubilæum d. 8/5. Ældrerådet har
givet gave til stedet – bl.a. to
flasker snaps til beboerne.
Underholdning med middag –
fin jubilæumsdag!
18.

Eventuelt

Intet.

19.

Kort orientering om ”First Agenda”
fra Næstved kommune
Til brug på Ældrerådets bærbare PC’er.
V/ Bjørn.

Udsat. Det forventes, at reel brug af
First Agenda for Ældrerådet vil kunne
ske fra august.

Mødets bilag:













Referat fra ældrerådsmødet d. 13. april 2016 (pkt. 2)
Tilsyn på Ældreområdet 2015 (Revas aps) (pkt. 3)
Dagsordenspunkt fra Omsorgsudvalgtes møde d. 12. april 2016 vedr. uanmeldte tilsyn (pkt.
3)
Distrikternes kommentar til de uanmeldte tilsyn ved REVAS (pkt. 3)
Ældrerådets egne optegnelser vedr. uanmeldte tilsyn i 2015 (pkt. 3)
Forslag til høringssvar (pkt. 3)
Magtanvendelser januar kvartal 2016 (pkt. 4)
Gældende servicedeklaration (pkt. 5)
Referat fra formandsmødet d. 20. april 2016 (pkt. 6)
Program for studietur d. 11.-12. oktober 2016 (pkt. 10)
Udsendt invitation fra Frivilligrådet til dialogmøde d. 02. juni 2016 (pkt. 12)
Oversigt over alle Ældrerådets medlemmers tillidsposter (pkt. 16)
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