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Side

375 Siden sidst
00.01.00-I00-18-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Godkende referatet fra den 16. maj 2017.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl.
Referatet fra den 16. maj 2017 blev godkendt.
Birthe Høfler orienterede om:



Henvendelse fra Powercare, hvor firmaet tilbyder en uvildig tilsynsførende. Ældrerådet ønsker ikke at gå videre med sagen.
Steen S. Hansen indkaldes til ældrerådsmødet den 25. september
2017. Ældrerådet ønsker at drøfte Movia planlægning.

Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:



Godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 16. maj 2017.
Status v/formand Birthe Høfler.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
12. juni 2017
Side 404

376 Kvalitetsstandard personlig og praktisk
hjælp 2017 - høring
27.36.04-P23-1-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Orienteringen tages til efterretning.
Afgive høringssvar vedr. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp 2017.

Beslutning
Flemming Pihl kom kl. 11.00.
Tina Mørk orienterede om det nye udkast til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp - herunder:





Ingen ændringer i § 83 pakker.
Rehabiliteringspakkerne er indarbejdet i den nye standard. Det
rehabiliterende arbejde foregår i tværfaglige teams, som tilbyder
borgeren en rehabiliteringspakke.
Rehabiliteringspakkerne har været i brug siden februar 2017.
Den nye klippekortordning, hvor der bl.a. arbejdes med at skabe
kontakter og dermed forebygge ensomhed.

På ældrerådsmødet den 21. august vil rådet blive orienteret nærmere
om rehabilitering i Døgnplejen.
Der var efterfølgende drøftelser om:







Hvad må personalet og hvad må de ikke? Både i forhold til personlig og praktisk hjælp.
Brug af mopper, som efterlader meget våde og glatte gulve. Skal
der fra kommunens side stilles krav til, hvilke mopper der skal
købes?
Henvisning til og tilkøb hos De Glade Vikarer.
Gentagelser i Kvalitetsstandarden.
Hjælper rehab-indsatsen eller er det en spareøvelse?
Sygeplejeklinikker kontra hjemmebesøg og hvem kan få hjemmebesøg?

I forbindelse med drøftelsen om hvad personalet må og ikke må, opfordrede Tina til, at Ældrerådet henvender sig med konkrete episoder. Da
det dermed bliver synliggjort, hvor der er behov for at sætte ind.
Ældrerådet kom med følgende tilføjelse og rettelser til Pixi udgaven:



Side 5 under muligheder for at bestille dagligvarer tilføjes Daglig
Brugsen i Rødvig.
Side 9 under kontaktoplysninger for De Glade Vikarer: Bytte
rundt på Hovedgaden og Tigervej. Præciserer at Tigervej er hovedadresse. Tilføje åbningstider.

Stevns Kommune
Ældreråd
12. juni 2017
Side 405

Ældrerådet efterlyste en oversigt, som tydeligt viser ændringer i den nye
kvalitetsstandard i forhold til den gamle. Tina Mørk sørger for, at materialet er klar næste møde i Ældrerådet den 21. august 2017.
Rådet besluttede, at udsætte afgivelse af høringssvar til mødet den 21.
august.
Sagsfremstilling
Den 17. maj 2017 havde SSU Kvalitetsstandard for personlig og praktisk
hjælp 2017 til behandling. På mødet blev det besluttet, at kvalitetsstandarden skulle sendes i høring, hvorefter sagen igen skal behandles i
SSU.
Ældrerådet vil på dette møde blive orienteret om den nye kvalitetsstandard på området, hvorefter rådet har mulighed for at afgive høringssvar.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.





Bilag
Dagsordenspunkt: Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp 2017
behandlet på mødet 17. maj 2017 kl. 15:00 (Mødelokale 1) i Social- og
Sundhedsudvalget (2017).docx
Kvalitetsstandard i det nye design_02_05_2017
Kvalitetsstandard Pixi udgave 2017
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377 Ældrerådsvalg 2017
84.12.00-P21-1-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:




Vælge 2 personer til valgbestyrelsen.
Godkende annonce.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl.
I forhold til budget for afholdelse af ældrerådsvalget var der en drøftelse
om annoncering kontra bl.a. artikler i Stevnsbladet og orientering på
kommunens hjemmeside. Der blev også fremsat et ønske om, at kommunen sender en orientering om valget ud via e-boks.
Ældrerådet besluttede at kontakte Stevnsbladet, med henblik på at få
lavet en artikel. Artiklen erstatter den planlagte annonce til indrykning i
juni 2017.
Administrationen sørger for, at der bliver orienteret om valget på kommunens hjemmeside.
Med udgangspunkt i de 3 budgetter, som blev omdelt på mødet, besluttede Ældrerådet, at valget skal afholdes digitalt. Rådet´s sekretær sørger for, at forberedelser til dette sættes i gang.
Ældrerådet valgte at anbefale Birthe Høfler og Karsten P. Smith til valgbestyrelsen.
Annoncen planlagt til indrykning i Stevnsbladet i august blev godkendt.
Sagsfremstilling
På ældrerådsmødet den 16. maj 2017 blev det besluttet at udsætte valg
af personer til valgbestyrelsen til dette møde, på grund af den lave mødedeltagelse.
Den 18. april valgte SSU, at anbefale Inge Milbrat og Jan Jespersen til
valgbestyrelsen.
Ældrerådet skal på dette møde:




Vælge 2 personer til valgbestyrelsen.
Godkende udkast til annonce vedr. opstilling af kandidater.
Orienteres om budget for ældrerådsvalg 2017.
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne holdes inden for den afsatte budgetramme for afvikling af ældrerådsvalg i 2017 på kr. 135.000.
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378 Normering på plejecentrene og i hjemmeplejen
81.01.01-A00-1-17 – TineVNie
Resumé
Orientering om normering på plejecentrene og i hjemmeplejen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Ældrerådet efterlyser stadig tal, som viser, hvor mange borgere der får
hjemmehjælp, og hvor mange hjælpere der er til at udføre hjælpen.
Der var drøftelse og uddybning i forhold til følgende:




Hotherhaven - og hvorvidt normeringen bliver reguleret i forhold
til det stigende antal demente borgere.
Aktivitetstimer - som ikke fremgår af bilaget.
Rehabilitering - effekt eller besparelse.

Tina Mørk orienterede om:




At det som udgangspunkt er svært at sammenligne med andre
kommuner, da opgaverne ikke udføres og opgøres på samme
måde.
Fritvalgstakst og nøgletal fra KL er mulige sammenligningsgrundlag.
Udvikling på hjemmepleje – den demografiske udvikling i forhold
til alder - antallet af borgere over 65 år, som modtager hjemmehjælp.

Nøgletallene fra KL vil blive sendt til Ældrerådet sammen med referatet
fra dette møde.
Der blev spurgt ind til Regeringsaftalen og hvor langt processen er her.
Iflg. Tina Mørk indgår der ikke flere penge til sundhed og ældre i den
nye aftale. Områderne under lov og cirkulære er indarbejdet i vores
budgetforslag. Vi ved endnu ikke, hvor den lander i Stevns Kommune.
Sagsfremstilling
Orientering om normeringen på plejecentrene og i hjemmeplejen.
Punktet var på dagsordenen til mødet i Ældrerådet den 16. maj 2017
men blev udsat til dette møde.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Bilag
Orientering til Ældrerådet - ældrerådsmøde den 12. juni 2017
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379 Årsrapport 2016 - Utilsigtede hændelser
29.09.15-G12-3019-12 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Rapporten blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Orientering om årsrapport fra 2016 over utilsigtede hændelser.
Sagen var til orientering i SSU den 17. maj 2017. Dagsordenspunktet
fra SSU samt årsrapport 2016 er vedhæftet som bilag.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Dagsordenspunkt: Årsrapport UTH 2016 behandlet på mødet 17. maj
2017 kl. 15:00 (Mødelokale 1) i Social- og Sundhedsudvalget
(2017).docx
Årsrapport 2016 - Stevns Kommune
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380 Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk
00.01.00-I00-18-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Sundhed & Omsorg har i øjeblikket primært fokus på plejecenterplanen herunder:


At arbejdsgrupperne kører og sættes i gang til tiden.



Ansøgning af puljer til demensområdet og køkkener på plejecentrene.



Kompetenceudvikling af personalet.

I forbindelse med arbejdsgrupperne efterlyser ældrerådet mere indflydelse, bedre orientering ved aflysning af møder og at der laves en tidsplan for afholdelse af møder. Tina Mørk følger op på dette.
Drøftelse af omfordeling af fælles- og servicearealer på Stevnshøj, hvor
arealerne skal opmåles. Den nye plan skal derefter foreligges beboerne
på grund af beboerdemokratiet. Som det er nu, finansieres fællesarealerne via beboernes husleje og servicearealerne via kommunens budget.

Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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381 Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Tina Mørk
00.01.00-I00-19-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


SSU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Lilly Meisner Pedersen.
Udover kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt plejecenterplanen, som begge blev gennemgået under andre punkter på dette
møde, var der ingen kommentarer til SSU´s dagsorden til den 14. juni
2017.
Sagsfremstilling
Efter aftale i Ældrerådet drøftes SSU´s dagsorden til det kommende
møde.
./.

Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: https://stevns.dk/om-kommunen/dagsordnerreferater/dagsordener-referater
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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382 Gennemgang af PTU´s dagsorden v/Tina
Mørk
00.01.00-I00-19-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Lilly Meisner Pedersen.
Ikke noget af relevans for Ældrerådet.
Sagsfremstilling
Efter aftale med Ældrerådet drøftes PTU´s dagsorden til det kommende
møde.
./.

Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: https://stevns.dk/om-kommunen/dagsordnerreferater/dagsordener-referater
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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383 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-6-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet for 2017 tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl.
Budgettet blev godkendt.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2017:
Ældrerådets budget 2017

119.000

Forbrug pr. 31.05.2017
Kontingent Danske Ældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage m.v.
Annoncering

21.727
2.208
13.385
1.075

Repræsentation
Restbudget

80.605

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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384 Eventuelt
00.01.00-I00-18-16 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Lilly Meisner Pedersen.
Der blev spurgt ind til sagsbehandlingstiden, når borgere ansøger om
handicapbil.
Tina Mørk fortalte, at det er vigtigt, at borgeren får en bekræftelse på,
at henvendelsen er modtaget. Sagsbehandlingstiden på området er
lang. Det er dog blevet bedre og der arbejdes fortsat på at nedbringe
ventetiden. Ventetiden skyldes primært, at det er samme personale,
som sidder med ansøgninger til alle typer hjælpemidler. I forbindelse
med budget 2018 er der søgt om penge til mere personale på området.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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