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Side

300 Siden sidst
00.01.00-I00-8-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Godkende referatet fra den 19. september 2016.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen.


Referatet fra ældrerådsmødet den 19. september 2016 blev godkendt.



Birthe Høfler orienterede om et netværksmøde, hvor Ældrerådene fra Solrød og Køge også deltog. Følgende emner var blevet
drøftet:
o Budget 2017.
o Værdighedsmilliarden.
o Ældrerådsvalg - hvor bl.a. Holbækmodellen blev drøftet.
o Afgivelse af høringssvar.

Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:



Godkendelse af referat fra Ældrerådsmødet den 19. september
2016.
Status v/formand Birthe Høfler.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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301 Temadag - Ældrerådsvalg 2017
84.12.00-P21-1-16 – TineVNie
Resumé
Ældrerådets valgperiode udløber ved udgangen af 2017, og der skal derfor afvikles nyvalg til Ældrerådet den 21. november 2017.
Danske Ældreråd har i denne forbindelse inviteret til temadag med fokus
på ældrerådsvalget.

Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Orienteringen tages til efterretning.
Starte de indledende drøftelser om afvikling af ældrerådsvalget
2017.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen.
Ældrerådet havde en drøftelse om:





Valgudvalg og hvornår det er bedst at påbegynde arbejdet.
Hvordan der skaffes nok valgtilforordnede.
Hvordan sikres de bedste adgangsforhold for handicappede på
valgstederne?
Hvad kan gøres bedre i 2017? Her blev ekstra valgborde og stole
samt elektronisk aflæsning påpeget. Da der i 2013 var tidspunkter med lange køer, og borgere som derfor valgte at gå igen, da
de ikke kunne holde til at stå op så længe.

Ældrerådet fremsatte ønske om at være med i planlægningen af valget
så tidligt som muligt i processen. Dette ønske sendes videre til direktionssekretariatet.
Følgende materiale blev omdelt på mødet:



Vejledning fra Holbæk Kommune i forbindelse med valget i 2013.
Brochure fra Holbæk Kommune - udsendt som oplysning før valget i 2013. Ældrerådet ønsker at lave en tilsvarende brochure,
som tænkes sendt ud til alle stemmeberettigede borgere.

Det blev besluttet, at Ældrerådsvalg 2017 fremadrettet sættes på dagsordenen som fast punkt. På næste ældrerådsmøde den 28. november
2016 vil rådet gennemgå evaluering og drejebog fra 2013.
Sagsfremstilling
Den 12. oktober 2016 havde Danske Ældreråd inviteret til temadag med
fokus på ældrerådsvalg. Birthe Høfler og Karsten P. Smith vil give en
orientering fra temadagen, hvorefter Ældrerådet kan påbegynde de ind-

Stevns Kommune
Ældreråd
31. oktober 2016
Side 312

ledende drøftelser om valget, som afvikles den 21. november 2017 herunder:





Evaluering af ældrerådsvalget 2013.
Hvordan rekrutteres nye kandidater?
Borgermøder 2017.
Hvordan findes der valgtilforordnede nok?

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne holdes inden for den afsatte budgetramme for ældrerådsvalg
2017.
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302 Tilskud til aktiverende foranstaltninger Servicelovens § 79 - Ældreforeninger
27.35.08-Ø40-2-16 – TineVNie
Resumé
En gang årligt uddeles tilskud til aktiverende foranstaltninger - Servicelovens § 79 - ældreforeninger. Ansøgningsfristen var sat til den 7. oktober 2016, men grundet en tvivl om dato på kommunens hjemmeside
blev ansøgningsfristen efterfølgende sat til 15. oktober 2016.
Den 24. oktober 2016 afholdes møde i indstillingsudvalget - bestående
af: Helmut Madsen, Marianne Jensen og Lilly Meisner Pedersen.
Indstillingsudvalgets forslag til indstillinger i 2017 eftersendes pr. mail,
da mødet i indstillingsudvalget afholdes efter fristen for udsendelse af
denne dagsorden.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Indstillingerne om fordeling af tilskudsmidler efter Servicelovens
§ 79 - ældreområdet for 2017, med i alt kr. 88.000,00, godkendes.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen.
Brev fra Vallø Seniorforening blev omdelt på mødet.
Ældrerådet havde efterfølgende en drøftelse om den politiske beslutning
med ny fordeling af § 79 tilskud mellem ældreområdet og handicapområdet samt besparelsen på 100.000 kr.
Ældrerådet finder den nye 50/50 fordeling mellem de to områder meget
problematisk, da der hvert år modtages en del flere ansøgninger fra ældreforeninger end fra handicapforeninger, og med besparelsen på
100.000 kr. er det dermed ældreforeningerne, som bliver mærkbart
ramt af de politiske beslutninger på området.
Følgende emner blev også drøftet i forbindelse med de nye kriterier:



Risikoen for at frivillige opgiver deres arbejde i ældreforeningerne.
Afsnittet om hvad der gives og ikke gives tilskud til og i hvilket
omfang, dette er rimeligt.

Tina Mørk orienterede om hele forløbet omkring ændring af kriterierne
og pointerede, at ændringen af kriterierne og besparelsen af puljemidlerne flere gange har været drøftet i Ældrerådsregi, bl.a. på dialogmødet
med SSU i sommer. Hun fortalte samtidig, at Ældrerådet har mulighed
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for at fremlægge konsekvenserne af de nye kriterier og fordeling direkte
til SSU.
Ældrerådet talte om muligheden for at gå til pressen med sagen og problematikken omkring den nye fordeling af § 79 midler.
Det blev besluttet, at der rettes henvendelse til SSU. Ældrerådet vil
overveje, om de vil gå til pressen med sagen.
§ 79 indstillinger 2017:
Helmut Madsen gav en orientering om indstillingsudvalgets møde - herunder nogle uddybende bemærkninger til forløbet samt hvilken fordeling
udvalget kom frem til.
Indstillingsudvalget anbefaler, at det i brevene, som sendes ud til foreningerne, når indstillingerne er endelig godkendt, skrives, at der har
været besparelser og ny fordeling af § 79 puljen, hvilket medfører, at
der har været færre penge til uddeling i ældreområdet end de forrige år.
Ældrerådet godkendte indstillingsudvalgets fordeling af § 79 midler og
tilsluttede sig anbefalingerne i forhold til brevene til foreningerne. Indstillingerne sendes dermed til godkendelse i SSU og KB.

Sagsfremstilling
SSU besluttede den 3. februar 2016, at der skulle arbejdes hen imod, at
Stevns Kommune fremadrettet skulle have et sæt retningslinjer for tilskud efter Servicelovens § 79. De fælles retningslinjer, hvor nogle nye
afsnit blev tilføjet, blev godkendt på SSU´s møde den 20. juni. Ældrerådet og Handicaprådet afgav høringssvar, som blev forelagt SSU den 17.
august 2016.
På KB´s møde den 13. oktober 2016, blev budget 2017 vedtaget. Det
blev besluttet, at det samlede beløb for § 79 puljen fremadrettet skal
reduceres med kr. 100.000,00, og at puljen fremadrettet deles ligeligt
mellem Ældreområdet og Handicapområdet.
Budgetsummen til tilskud via Servicelovens § 79 - ældreforeninger 2017
udgør derfor i alt kr. 85.500,00.
Der er modtaget 25 ansøgninger om tilskud fra puljen.
Ældrerådet har udpeget et indstillingsudvalg, der den 24. oktober 2016
vil udarbejde et oplæg til fordeling af tilskudssummen 2017.
Indstillingsudvalgets indstillinger sendes til Ældrerådet pr. mail efter den
24. oktober 2016.
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne holdes indenfor den afsatte budgetramme for tilskud via Servicelovens § 79.



Bilag
Retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 79
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303 Værdighedspolitik med nye initiativer for
2017
29.09.00-P22-1-16 – TineVNie
Resumé
Senest den 15. november 2016 skal kommunerne indsende en redegørelse for anvendelse af midlerne fra værdighedsmilliarden i 2017 til
Sundheds- og Ældreministeriet.
Ældrerådet drøftede på deres møde den 19. september 2016 hvilke emner, de ser som særlig vigtige i forhold til redegørelsen. Rådet har efterfølgende indsendt deres høringssvar.
Stevns Kommunes Værdighedspolitik med nye initiativer for 2017 ligger
klar til godkendelse i SSU.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Orienteringen tages til efterretning.
Drøfte om der er ændringer eller tilføjelser til høringssvaret dateret den 7. oktober 2016.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen.
Tina Mørk orienterede om forløbet efter Ældrerådet´s høringssvar dateret den 7. oktober 2016. Hun fortalte, at der i forhold til redegørelsen
for 2016 er afsat flere midler til områderne: Aktivitet og træning, det
gode måltid og socialt samvær samt kompetenceudvikling blandt personalet i forhold til rehabiliteringsområdet.
Ældrerådet havde en drøftelse omkring brug af værdighedsmidler - herunder:



Vigtigheden i at værdighedsmidlerne ikke bliver brugt til at "lukke huller" grundet politiske besparelser.
Rimeligheden i at midlerne bruges til efteruddannelse af personale, og hvorvidt dette kommer borgerne til gode.

Det blev besluttet at fastholde høringssvaret dateret den 7. oktober
2016, som derfor sendes videre til behandling i SSU den 9. november
2016.
Ældrerådet efterlyste, i forbindelse med høringssvar generelt, at få bekræftelse på modtagelse af deres høringssvar samt tilbagemeldinger
efter endt behandling i udvalgene. Samtidig blev der henvist til, at høringsproces og høringsfrister overholdes jvf. Ældrerådet´s vedtægter.
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Sagsfremstilling
Stevns Kommunes Værdighedspolitik med de nye initiativer for 2017
ligger nu klar til godkendelse i SSU.
På dette møde gives en orientering om Værdighedspolitikken med nye
initiativer for 2017. Ældrerådet skal efterfølgende drøfte, om der er ændringer eller tilføjelser til høringssvaret dateret den 7. oktober 2016.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Værdighedspolitik-Oktober-2016
Ældrerådets høringssvar på anvendelse af værdighedsmidlerne 2017
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304 Udbud - leverandør af ortopædiske sko høring
83.33.00-P00-1-16 – TineVNie
Resumé
Levering af ortopædisk fodtøj til visiterede borgere er i udbud. I den
forbindelse er der udarbejdet nogle kravspecifikationer for levering af
ortopædiske fodtøj. Kravspecifikationerne skal i høring i Ældrerådet.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Afgive høringssvar på kravspecifikationerne for levering af ortopædisk fortøj mv. til visiterede borgere.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen.
Ældrerådet havde en drøftelse omkring det tilsendte materiale og tilslutter sig udbuddet uden yderligere bemærkninger.

Sagsfremstilling
I forbindelse med udbuddet vedr. levering af ortopædisk fortøj til visiterede borgere, er der formuleret nogle kravspecifikationer.
Ældrerådet skal på dette møde drøfte kravspecifikationerne og efterfølgende afgive deres høringssvar.
Høringsfristen er den 23. november 2016.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
FUS kravspecifikation - ortopædisk fortøj
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305 Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk
00.01.00-I00-8-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen og Flemming Pihl.
Orientering om nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk - herunder:



Efteruddannelse af personalet i forhold til rehabiliteringsområdet.
Møde i KLU (Kommunalt-lægeligt udvalg) hvor der i øjeblikket
arbejdes på, hvordan opgaven omkring en fasttilknyttet læge på
plejecentrene løses.
Der blev spurgt ind til, om beboerne på plejecentrene fortsat kan
vælge at beholde egen læge, når ordningen bliver indført. Ifølge
Tina Mørk kan dette godt lade sig gøre, hvis borgeren ønsker det.

Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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306 Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Tina Mørk
00.01.00-I00-9-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
SSU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen og Flemming Pihl.


Dagsordenen til SSU´s møde den 9. november 2016 er endnu ikke udsendt, hvorfor den ikke kunne gennemgås.



Tina Mørk fortalte, at John Dalsgaard Jensen fremadrettet er
medlem af PTU, og at Inge Milbrat indtræder som nyt medlem i
SSU. Derudover er Thor Grønbæk trådt ud af Det konservative
Folkeparti og fortsætter som løsgænger.
I forbindelse med ovennævnte omrokeringer blandt kommunalpolitikkerne, havde Ældrerådet nogle spørgsmål omkring vedtagelsen af budget 2017. Det blev besluttet, at sætte budgettet på
som selvstændigt punkt til næste ældrerådsmøde den 28. november 2016.



Ældrerådet var i forbindelse med udarbejdelse af Stevns Kommunes værdighedspolitik inviteret til temamøde i SSU. Ældrerådet fremsatte ønske om, at der, når større emner af relevans for
Ældrerådet skal drøftes, åbnes op for lignende temamøder/drøftelser med SSU.

Sagsfremstilling
Efter aftale i Ældrerådet drøftes SSU´s dagsorden til det kommende
møde.
Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: http://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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307 Gennemgang af PTU´s dagsorden v/Tina
Mørk
00.01.00-I00-9-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen og Flemming Pihl.
Ikke noget af relevans for Ældrerådet til det kommende møde i PTU.
Sagsfremstilling
Efter aftale med Ældrerådet drøftes PTU´s dagsorden til det kommende
møde.
Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: http://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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308 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-3-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen og Flemming Pihl.
Budgettet blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2016:
Ældrerådets budget 2016

118.000

Forbrug 2016 pr. 17.10.2016
Kontingent Danske Ældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv

3.341
36.145
1.294
19.530

Annoncering
Repræsentation
Restbudget

57.690

Orientering om budget 2017.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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309 Døgnplejen
27.36.00-G00-1-16 – TineVNie
Resumé
På Ældrerådet´s møde den 19. september 2016 havde medlemmerne en
del spørgsmål vedr. døgnplejen. Derfor blev det besluttet at invitere
Birgitte Eskelund Schmidt, afsnitsleder for afsnit Udfører, med til dette
møde.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen.
Ældrerådet havde forud for dette møde fremsendt en række spørgsmål
vedr. døgnplejen, som Birgitte Eskelund Schmidt besvarede på dette
møde.
1. Aktivitetstimer med pædagogisk tilgang - hvordan skal de
tilrettelægges, og hvordan skal det foregå?
Aktiviteter skal fremadrettet tage udgangspunkt i borgernes livshistorier og interesser. Der skal derfor lyttes mere til beboernes
individuelle ønsker med eventuel inddragelse af de pårørende.
Bl.a. arbejdes der på at synliggøre disse interesser ved hjælp af
billeder. Man vil også arbejde med at tænke planlægning af personaleressourcer i forhold til tid og aktiviteter.
2. Planlægning af hjemmehjælpen så borgeren kan få et mere præcist tidspunkt for, hvornår hjælperen kommer - kan
dette lade sig gøre?
Pt. meldes det ud til borgerne, at rengøring tilbydes mellem kl.10
og 14. Døgnplejen prøver i videst mulig omfang at tage hensyn
til, hvis borgere har planer/aftaler den dag de skal have hjælp til
rengøring.
Er der sygdom, ferie osv. i personalegruppen, er det, i forhold til
planlægning, svært at undgå flere forskellige hjælpere hos borgerne. Hos borgere, som får hjælp til personlig pleje, prioriteres
det meget højt, at det er samme hjælper, som kommer fra gang
til gang. Birgitte vil gerne orienteres, hvis Ældrerådet modtager
klager om dette.
Ved aflysning af hjælp findes der nogle kvalitetsstandarder på
området, som siger, at borgeren skal have tilbudt hjælpen på et
andet tidspunkt.
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3. Hvad menes der med at ensarte serviceniveauet hos borgeren?
Ovennævnte kvalitetsstandarder siger, at serviceniveauet i døgnplejen skal ensrettes, så borgere, der visiteres til en bestemt plejepakke, får den samme hjælp. Herefter er der mulighed for individuel tilpasning, alt efter hvad borgeren selv kan og ikke kan.
Hver borger har en døgnrytmeplan. Denne plan gør bl.a. at vikarer kan se, hvad borgeren plejer at få hjælp til. Derudover er det
et vigtigt værktøj i forhold til at opdage forringelser omkring borgerens selvhjulpenhed og dermed få iværksat f.eks. nye forebyggende tiltag eller visitation til en anden plejepakke.
4. Klippekortordning - hvem udfører de ekstra timer, som
borgerne får tilbudt hver måned?
Det gør det faste personale. Det har krævet en del oplysning for
at synliggøre denne ordning blandt borgerne. Der er fastsat et
bestemt timeantal pr. uge. Men der er mulighed for at spare timerne op for en måned af gangen.
5. Besparelser - hvor stor en del af disse rammer de "varme
hænder"?
I forbindelse med ny plejecenterstruktur, og dermed færre plejeboliger - arbejdes der på, at det kommer til at ske ved naturlig
afgang eller personalerokeringer indenfor området.
Det ligger Ældrerådet meget på sinde, at personalet hele tiden
får en ordentlig orientering, så alle kan føle sig trygge i forbindelse med omstruktureringer, nedskæringer osv.
Tidligere på året blev der foretaget nogle organisatoriske ændringer i døgnplejen, som bl.a. har medført, at alle udekørende
aftenhold møder ind i Hårlev.
6. Borgerens ret til at dø i eget hjem - hvordan rustes personalet bedst muligt til denne opgave?
Ifølge Birgitte får døgnplejen mange positive tilbagemeldinger fra
pårørende omkring dette. Det er et stort fokusområde, hvor der
hele tiden tænkes over, hvordan man bliver bedre, herunder bl.a.
uddannelse og efteruddannelse samt ”sidemandsoplæring”.
Sagsfremstilling
Ældrerådet havde på deres møde den 19. september 2016 en del
spørgsmål til den praktiske udførsel og planlægning af opgaverne i
døgnplejen.
Op til dette møde har medlemmerne derfor formuleret nogle spørgsmål/emner, som Birgitte Eskelund Schmidt vil orienterer rådet om.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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310 Eventuelt
00.01.00-I00-8-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen og Flemming Pihl.
Brochure fra Ældrerådet i Solrød blev omdelt. Det blev efterfølgende
drøftet, om alle har været rundt med den nye brochure om Stevns
Kommunes Ældreråd.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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