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Side

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



Godkende referatet fra den 28. november 2016.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jens Kierkegaard og Flemming Pihl.
Referat fra den 28. november 2016 blev godkendt.
Ikke noget nyt siden sidst.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:



Godkendelse af referat fra Ældrerådsmødet den 28. november
2016.
Status v/formand Birthe Høfler.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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322 Budgetopfølgning 3, pr. 30.9.16 og Budget 2017 - Orientering
00.30.00-Ø00-2-16 – TineVNie
Resumé
Økonomi orienterer om Budgetopfølgning 3, pr. 30.9.16 og Budget
2017.
Indstilling
Økonomi indstiller til Ældrerådet, at
1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jens Kierkegaard og Flemming Pihl.
Henriette Wrietsch deltog på mødet.
Plancher blev omdelt og derefter gennemgået. Orienteringen omhandlede:
Budgetopfølgning 3 (BOP 3) pr. 30. september 2016 - herunder:





2017 ender bedre end forventet - BOP 3 viser merudgifter på 4,4
mio. kr. mod BOP 1, som viste merudgifter på 17 mio. kr.
Værdighedsmilliarden, og de tiltag der er iværksat, har været
med til at nedbringe det forventede merforbrug.
Integreret døgnpleje viser et merforbrug på 3,4 mio. kr. mod 12
mio. kr. ved BOP 1.
Mandehoved. Bliver færdigt til nytår og er kommet godt i gang.

Budget 17 – herunder:







Forhøjelse af udgiftsprespulje - midler som afsættes til særligt
belastede områder.
Vikarpulje genindføres.
Frivillighedskoordinator – gøres permanent - som forening.
TUBA – arbejder på at bryde den sociale arv i forbindelse med alkoholmisbrug og dermed forebygge f.eks. anbringelser på døgninstitution. Forvaltningen har et møde med TUBA i januar om det
fremadrettede arbejde.
Lovændringer herunder: Klippekortordning, som omlægges og
gøres mere enkel, den ældre medicinske patient – opkvalificering
af sygeplejen og KAS, kronikerindsats - tiltag på området måles i
2018.

Finanslov 2017 - herunder: Værdig ældrepleje samt genetablering af
køkkener på plejehjem.
Endnu kendes finansloven kun i overskrifter - yderligere materiale afventes.
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12. december 2016
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I forbindelse med ovennævnte orientering havde Ældrerådet drøftelser
om:







Behovet for at synliggøre sygeplejeklinikkerne over for borgerne.
LEAN - og hvorvidt det hører det hjemme i kommunalt regi.
Voksne med særlige behov/mellemkommunale betalinger i døgnplejen - er behovet for disse pladser taget med i planlægningen
af den nye plejecenterstruktur?
Besparelse pr. borger i Stevns Kommune kontra Køge Kommune.
Færdigbehandlede borgere på sygehusene hvor der er en positiv
udvikling i forhold til samarbejdet. Stor fokus på borgere, der bliver udskrevet, som ikke tidligere har været i kommunen´s regi.
Genetablering af køkkener på plejehjem - til hvad og hvordan
tænkes de brugt?

Sagsfremstilling
Der er foretaget budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2016 samt vedtaget Budget 2017.
Økonomi orienterer om forventet regnskab 2016 og det vedtagne Budget 2017 både overordnet set og med særligt fokus på SSU's politikområder.
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323 Ny Pleje- og Rehabiliteringscenter struktur
03.01.04-A00-1-16 – TineVNie
Resumé
Orientering om ny plejecenterplan.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jens Kierkegaard og Flemming Pihl.
Tina Mørk fortalte, at forslaget til organisering af arbejdet med fremtidens rehabiliterings- og plejecentre behandles i SSU i januar 2017.
Forslaget er blevet forelagt MED Områdeudvalg Sundhed og forelægges
nu i Ældrerådet, som dermed får mulighed for at kommenterer på forslaget.
Forslaget blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
I forbindelse med den nye pleje- og rehabiliteringscenter struktur, skal
der nedsættes en række udvalg, som får hver deres område at arbejde
videre med.
Ældrerådet vil på dette møde blive orienteret om planerne og det fremadrettede arbejde.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og
plejecentre
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324 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: Jens Kierkegaard og Flemming Pihl.
Tina Mørk orienterede om, at der i øjeblikket er fokus på at iværksætte
de politiske beslutninger – herunder:




Fast tilknyttet læge på plejecentrene.
Arbejdet omkring korttidspladserne.
Ny plejecenterplan – nedsættelse af styre- og arbejdsgrupper.

Der blev udtrykt bekymring omkring bemandingen på Hotherhaven. Da
der i øjeblikket er flere demente borgere, som kræver ekstra pleje. Tina
Mørk tager kontakt til afsnitsleder Birgitte Eskelund Smith om dette.
Ældrerådet har tidligere modtaget orientering om plejepakker og visitering til disse, især med fokus på meget plejekrævende borgere. Ældrerådet vil gerne vide, hvordan og om besparelser har ramt dette område.
Statistikker medbringes til orientering på ældrerådsmødet den 9. januar.
Efterfølgende var der en drøftelse om:




Visitation i forbindelse med ny plejecenterstruktur - herunder
normering ved overgange med flere plejekrævende borgere.
Hjælp til selvhjælp og hvordan det gribes an.
Hvilke opgaver plejepersonalet må/ikke må udfører. Tina Mørk
fortalte i denne forbindelse, at der kommer nye kvalitetsstandarder vedr. rengøring og personlig pleje i høring i 2017.

Birthe Høfler henviste til en artikel i Jyllandsposten - ”En varm hånd i
stedet for piller”. Artiklen beskriver medicinering af demente borgere, og
hvordan fokus omkring flere hænder i plejen kan nedbringe medicinforbruget. Tina Mørk fortalte, at lægerne står for ordinering af medicin, og
at der jævnligt gøres status og ryddes op i "gamle" ordineringer.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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325 Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Tina Mørk
00.01.00-I00-9-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jens Kierkegaard og Flemming Pihl.
SSU godkendte på mødet den 30. november indstillingerne til tilskud
efter Servicelovens §§ 18 og 79.
På ældrerådsmødet den 28. november 2016 fremsatte rådet et ønske
om en evaluering af processen vedr. § 79, herunder ny 50/50 fordeling
mellem Ældreråd og Handicapråd samt nye kriterier. Dette ønske bringes videre til SSU i januar 2017.
Sagsfremstilling
Efter aftale i Ældrerådet drøftes SSU´s dagsorden til det kommende
møde.
På ældrerådsmødet den 28. november 2016 blev dagsordenen til SSU
den 30. november 2016 gennemgået i overskrifter.
Punktet er sat på denne dagsorden, så der vil være mulighed for yderligere orientering i forhold til SSU´s seneste møde.
Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: http://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater
Næste møde i SSU er den 11. januar 2017. Denne dagsorden vil blive
gennemgået på ældrerådsmødet den 9. januar 2016.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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326 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: Jens Kierkegaard og Flemming Pihl.
Evaluering af busplan 2016, som var på dagsordenen til mødet i PTU
den 29. november 2016, blev udsat til den 10. januar 2017.

Sagsfremstilling
Efter aftale med Ældrerådet drøftes PTU´s dagsorden til det kommende
møde.
På ældrerådsmødet den 28. november 2016 blev dagsordenen til PTU
den 29. november 2016 gennemgået i overskrifter.
Punktet er sat på denne dagsorden, så der vil være mulighed for yderligere orientering i forhold til PTU´s seneste møde.
Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: http://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater
Næste møde i PTU er den 10. januar 2017. Denne dagsorden vil blive
gennemgået på ældrerådsmødet den 9. januar 2016.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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327 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-3-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jens Kierkegaard og Flemming Pihl.
Et opdateret budget blev omdelt på mødet. Dog er der fortsat udgifter,
som endnu ikke er registreret.
Ældrerådet drøftede forudbetalinger af bl.a. årskonference/repræsentantskabsmøde samt temadage i foråret 2017. Rådet ønsker, hvis der er dækning for det, at forudbetale for 3 personer til årskonferencen.
Birthe Høfler appellerede til, at medlemmer, som ikke tidligere har deltaget, tager med til næste år.
Det omdelte budget blev godkendt.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2016:
Ældrerådets budget 2016

118.000

Forbrug 2016 pr. 15.11.2016
Kontingent Danske Ældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse

3.341
43.753

Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv

1.426
20.530

Annoncering
Repræsentation
Restbudget

48.950

Ved udsendelse af denne dagsorden var budgettet ikke opdateret.
Et opdateret budget vil blive uddelt på dette møde.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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328 Eventuelt
00.01.00-I00-8-16 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Jens Kierkegaard og Flemming Pihl.
Ikke noget under eventuelt.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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