Referat

Ældreråd
Skype-møde + mødelokale 1, Rådhuset
2. juni 2020
Kl. 10:15
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Bemærkning:
Øvrige deltagere:
•

Dorthe Kapler Holmboe, Birgitte J.T.K. Nielsen, Ida Kragstrup og Berith Burkandt deltog
fra kl. 11.00
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302 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-3-19 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet skal godkende dagsordenen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende dagsordenen.

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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303 Nyt fra Sundhed & Omsorg - orientering
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg - herunder
også status over corona-situationen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Status vedrørende corona:
•

•

•

Stevns Kommune er nu i fuld gang med genåbningen. Dog er der
fortsat en masse retningslinjer fra myndighederne, som gør sig
gældende, for at forhindre at smitten breder sig igen. Blandt andet:
o foretager sundhedskonsulenten flere telefonopkald inden
et forebyggende hjemmebesøg, for at sikre at der ikke er
tegn på covid-19
o er nichen og dagcentret genåbnet på Mødestedet, for at
begrænse risikoen for smitte på Hotherhavens plejecenter. På dagcentret kommer der maksimalt 6 personer ad
gangen
pårørendebesøg på plejecentrene foregår i haven eller på terrasserne jf. retningslinjer på området. Ledelsen er i gang med at
undersøge mulighederne for opsætning af telte, havehuse eller
lignende, som skal købes for puljemidler fra staten. Ældrerådet
drøftede den svære situation, som går ud over både beboere og
pårørende. Især kan retningslinjerne om at holde 2 meters afstand være svære at forstå for demente borgere. Centerchefen
undersøger i Krisestaben, om det er muligt med undtagelser i
særlige tilfælde
under hele coronakrisen har Krisestaben, bestående af direktionen, borgmesteren, centercheferne og beredskabschefen, afholdt
møder flere gange ugentligt. Krisestaben godkender blandt andet
alle Stevns Kommunes retningslinjer.

Ny leder på Egehaven starter den 1. august.
Ny demenspolitik - workshop bliver afholdt til september.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/Dorthe Kapler
Holmboe - herunder også status over corona-situationen.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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304 Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden
00.01.00-I00-2-19 – TineVNie
Resumé
Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer Ældrerådet om SSU´s
dagsorden til det kommende møde.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

tage SSU´s dagsorden til efterretning.

Beslutning
Følgende punkter på SSU´s dagsorden til den 4. juni blev gennemgået:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

årligt dialogmøde med Café Stevnen
budgetforslag 2021. Arbejdet med balancekatalog er udsat til efter sommerferien. Dette gælder derfor også dialogmøde og høringsproces
handleplankatalog vedrørende sundhedspolitikken, hvor de oprindelige 41 indsatser nu er afgrænset til 14
systemadministrator for omsorgssystemet CURA samt status på
CURA
revideret tidsplan for demenspolitikken
analyse af arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet indenfor ældreplejen
magtanvendelser i 2019
sagsbehandlingstider i hjælpemiddelafdelingen
status over ledige ældre-, familie- og plejeboliger. Alle boliger
kan nu søges på almene vilkår. Dog skal ansøgeren passe ind i
den målgruppe, som er på stedet i forvejen. Alle ansøgninger går
gennem visitationen, for at sikre at boligerne først og fremmest
går til de visiterede borgere, som har størst behov for en bolig
coronakrisens betydning for bevilligede §§ 18 og 79 midler. SSU
skal tage stilling til om de modtagne midler må benyttes til andre
formål end de ansøgte og om midlerne må overføres til 2021.
Der er ingen ændringer i forhold til ansøgningsprocessen vedrørende midler i 2021.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Gennemgang og drøftelse af SSU´s dagsorden til det kommende møde
v/centerchefen for Sundhed & Omsorg.
./.

Link til dagsordener og referater på Stevns Kommunes hjemmeside:
https://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater/dagsordenerreferater
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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305 Kommuneplantillæg og lokalplan vedr.
nyt plejecenter - høring
03.01.04-A00-1-16 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet skal godkende høringssvar fra forhøringen i april måned.
Derudover vil centerchefen og en byplanlægger fra Teknik & Miljø orientere Ældrerådet om lokalplan og kommuneplantillæg vedrørende det nye
plejecenter i Store Heddinge, som er til politisk behandling i maj måned.
Efter KB´s behandling af sagen den 28. maj sendes både lokalplan og
kommuneplantillæg i høring.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•
•

godkende rådet´s høringssvar fra forhøringen i april måned
tage orienteringen til efterretning, med henblik på afgivelse af
høringssvar efter KB´s møde den 28. maj.

Beslutning
Høringssvarene fra forhøringen, herunder også Ældrerådet´s høringssvar, indgik i KB´s behandling af sagen den 28. maj.
Planen er, at:
•
•
•
•

kommuneplantillæg og lokalplan sendes i høring fra den 4. juni til
den 6. august
der afholdes et borgermøde den 18. juni. Hvis der er mange tilmeldinger, vil borgermødet vil blive afholdt over flere omgange
på grund af corona-situationen
PMT genoptager sagen den 18. august
kommuneplantillæg og lokalplan vedtages i KB den 10. september.

Ældrerådet vil blive orienteret, når høringen sættes i gang på kommunens hjemmeside.
Sagsfremstilling
KB behandler den 28. maj sagerne om lokalplan 97 og kommuneplantillæg 13. Begge vedrører det nye plejecenterbyggeri i Store Heddinge.
Forud for den politiske behandling, blev sagen sendt i forhøring, hvor
man kunne komme med idéer og forslag til det nye plejecenter. Høringen blev fremsendt til Ældrerådet via mail den 22. april. Ældrerådet skal
godkende høringssvaret dateret den 28. april. Høringssvaret har indgået
i maj måneds politiske behandling, og er vedhæftet denne sag som bilag.
Centerchefen og en byplanlægger fra Teknik & Miljø deltager under dette punkt. De vil orientere Ældrerådet om sagen og høringen, som sættes
i gang efter KB´s møde den 28. maj.
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Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Ældrerådets høringssvar vedr. forslag og ideer til nye plejecenterboliger.
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306 Ny affaldsordning - drøftelse
07.18.00-G00-5-16 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet skal drøfte den nye affaldsordning, på baggrund af ønske fra
formanden.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

drøfte den nye affaldsordning, som trådte i kraft den 1. maj
2020.

Beslutning
Ældrerådet drøftede den nye affaldsordning, især set i forhold til de borgere, som for eksempel på grund af demens ikke kan sortere affaldet i
de seks affaldstyper.
Teknik & Miljø fortalte, at:
•

•
•
•

det er vigtigt, at al affald kommes i restaffald, hvis man er i tvivl.
Dette er bedre end at fejlsortere affaldet. En fejlsortering vil
nemlig medføre, at beholderne ikke bliver tømt, før borgeren selv
har rettet op på fejlen
hvis borgeren ikke har mulighed for at vænne sig til at sortere,
så kan man få skiftet de 3 beholdere ud til én stor beholder til
restaffald
nye beholdere skal bestilles af borgeren selv eller af udlejer, hvis
man bor i lejebolig
sorteringsnettene, som blev forsinket på grund af coronasituationen, er kommet.

Sagsfremstilling
Stevns Kommune indførte en ny affaldsordning den 1. maj. Borgerne
har derfor fået nye beholdere og skal nu sorterer affaldet i seks affaldstyper.
På baggrund af ønske fra formanden, skal Ældrerådet drøfte den nye
affaldsordning, som for nogle af kommunens ældre borgere, kan være
svær at overskue og efterkomme.
Centerchefen for Teknik & Miljø samt leder af Natur & Miljø deltager under drøftelsen.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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307 Gennemgang af sager til Plan, Miljø og
Teknik
00.01.00-I00-2-19 – TineVNie
Resumé
Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer Ældrerådet om sager til PMT.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Følgende punkter til PMT´s kommende dagsorden blev gennemgået:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

forslag til lokalplan 196 vedrørende boligområde syd for Bjælkerupvej
drøftelse af nye retningslinjer i kommuneplanen vedrørende
oversvømmelse og erosion
igangsættelse af en boligpolitik. En anbefaling fra § 17, stk. 4
udvalget. Ældrerådet vil blive involveret i processen
forsøgsordning med udeservering i Algade
Agersøvej i Hårlev - delvis nedlæggelse af privat vej og godkendelse af udstykning
etablering af ladestandere til el-biler jf. ny bekendtgørelse
orientering om ny affaldsordning
handleplankatalog vedrørende sundhedspolitikken
antennemast ved Skrosbjerg.

Ældrerådet havde følgende punkter, som centerchefen følger op på:
•
•

problematik med cyklister på vejen mellem Klippinge og Magleby
chikaner, hvor det kan være svært for tre-hjulede køretøjer at
passere, uden at skulle ud på vejen.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Gennemgang af sager til PMT v/centerchefen for Teknik & Miljø.
./.

Link til dagsordener og referater: https://stevns.dk/omkommunen/dagsordner-referater/dagsordener-referater
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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308 Udbud af kompressionsstrømper - høring
88.00.00-G01-2-18 – TineVNie
Resumé
Udbud af kompressionsstrømper sendes i høring i Ældrerådet.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

drøfte udbud af kompressionsstrømper, med henblik på afgivelse
af høringssvar.

Beslutning
Ældrerådet anbefaler det forelagte, og formanden formulerer rådet´s
høringssvar.
Sagsfremstilling
Ældrerådet er blevet bedt om at afgive høringssvar på et udbud af kompressionsstrømper. Høringsfristen er den 16. juni 2020.
Udbuddet af kompressionsstrømper er et genudbud, og materialet bygger på udbudsmaterialet fra sidste udbud. Aftalen udbydes af FUS (FællesUdbudSjælland). Tovholderkommune er Odsherred, som i samarbejde
med fagpersoner har gennemarbejdet materialet.
Aftalen er delt op i 2 delaftaler:
•
•

Delaftale 1: Kommuner der selv måler op
Delaftale 2: Kommuner der udelukkende køber opmåling hos leverandør.

Stevns Kommune er på delaftale 1, da vi selv foretager opmåling, hvor
det er muligt. Ved behov for hjælp tilkøber vi opmåling hos leverandør.
Ydelsen indgår i udbudsmaterialet og er nøjagtig samme håndtering,
som gør sig gældende på området i dag.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•
•
•
•
•

Bilag
Udbud vedr. kompressionsstrømper - rammeaftale
Høring vedr. kompressionsstrømper - udbudsbetingelser
Høring vedr. kompressionsstrømper - Udbudsbilag 1 - Kravspecifikation - Delaftale 1
Høring vedr. kompressionsstrømper - Udbudsbilag 3 - Besvarelse til udbudsbilag 1 Delaftale 1
Høring vedr. kompressionsstrømper - Udbudsbilag 5 - Evalueringsprisskema - Delaftale 1
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309 Siden sidst
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Siden sidst - herunder godkendelse af referat og diverse orienteringer
fra Ældrerådets medlemmer.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•
•

godkende referat fra den 9. marts 2020
tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Referatet fra den 9. marts 2020 blev godkendt.
Ældrerådet blev orienteret om:
•
•
•

•

Stevns Kommunes kommunalt ejede almene ældre- og plejeboligers (SKÆP) regnskab
Stevns Ældreboligselskab - driftsregnskab, revision og samarbejdsaftale med Stevns Kommune
Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde er blevet udsat til
den 24. november på grund af corona-situationen. Repræsentantskabsmødet afvikles i forbindelse med konferencen i Vingstedscentret, hvor der vil være et begrænset antal pladser. Formanden deltager
Danske Ældreråd har udarbejdet en håndbog om ældrerådsarbejde. Formand, næstformand og sekretær mødes for at gennemgå håndbogen, som også sættes til drøftelse på næste ældrerådsmøde den 17. august.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 9.
marts 2020.
Da dette møde afholdes via Skype, er de faste orienteringspunkter "Diverse orienteringer", "Ældrerådet´s budget" og "Nyheder i dagspressen", lagt sammen under dette punkt for overskuelighedens skyld. Hvert
enkelt ældrerådsmedlem har mulighed for at orientere om nyheder siden sidst, som har relevans for hele Ældrerådet.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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310 Eventuelt
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Beslutning
Ikke noget under eventuelt.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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