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Bemærkning:
Ekstraordinært møde.
Afbud: Helmut Madsen.
Deltog: Tina Mørk og Thor Grønbæk.
Ældrerådet havde inviteret Thor Grønbæk - formand for SSU - med til mødet, hvor han fremlagde vedtagne besparelser for indeværende og næste år.
Tina Mørk og Thor Grønbæk forlod mødet, da Ældrerådet skulle drøfte værdighedspolitikken.

Pkt.

Indholdsfortegnelse

271

Værdighedspolitik - høring

Forkortelser for politiske udvalg
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget
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Resumé
Ældrerådet præsenteres for Stevns Kommunes værdighedspolitik.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


drøfte det af SSU godkendte forslag til værdighedspolitik til høring.

Beslutning
Deltog ikke Helmut Madsen.
Thor Grønbæk fremlagde besparelserne for det kommende år, der
blandt andet vil komme til at berøre Plushøj, der tænkes omdannet til
korttidspladser. Man er allerede stoppet med at visitere borgere til Plushøj.
Ældrerådet stillede spørgsmål til nødvendigheden i at nedlægge korttidspladserne på Hotherhaven, når det hele tiden har været kommunens
hensigt at samle alle funktioner i Hårlev.
Ældrerådet fremkom med et forslag om i stedet at udvide antallet af
korttidspladser på Hotherhaven og dermed undgå at stoppe visiteringen
til Plushøj.
Thor redegjorde for, hvordan boligmassen til ældreborgere kan udformes i fremtiden, så de bliver fremtidssikret hvad angår størrelse og indretning. Her pegede Ældrerådet på, at da kommunen fattes penge, bør
man måske tænke udefra kommende bygherrer ind i disse projekter,
der ikke behøver at være en kommunalopgave.
Ligeledes foreslog ældrerådet salg af Strøbyhjemmet.
Thor Grønbæk og Tina Mørk lagde ikke skjul på, at det bestemt ikke har
været let at skulle skære endnu en gang i det i forvejen sårbare ældreområde.
Efter Thor og Tina havde forladt mødet, gik Ældrerådet i gang med at
debattere oplægget til værdighedspolitikken 2016 og skrive høringssvar
derpå.
Sagsfremstilling
I Finanslovsaftalen for 2016 blev det vedtaget, at alle kommuner skal
formulere en værdighedspolitik, som beskriver overordnede værdier og
prioriteringer på ældreområdet.
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Til implementering af værdighedspolitikken har Stevns Kommune fået
tildelt 4,6 millioner. I forbindelse med udbetaling af midlerne fra værdighedsmilliarden vil der være 2 forløb:



Deadline for 1. forløb er den 1. juli 2016, hvor værdighedspolitikken skal være godkendt af KB, offentliggjort på kommunens
hjemmeside og være indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet.
Deadline for 2. forløb er den 15. november 2016.

Ældrerådet deltog den 9. marts 2016 i et dialogmøde med SSU, hvor
også afsnitsleder for plejecentre og døgnplejen samt afsnitsleder for
madservice og rengøring deltog. På mødet var der et oplæg omkring
værdighedspolitikken og mulige indsatser i Center for Sundhed & Omsorg.
På dette møde skal Ældrerådet drøfte Stevns Kommunes værdighedspolitik til høring.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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