Referat

Ældreråd
Mødelokale 2, Rådhuset,
13. juni 2019
Kl. 10:15
Medlemmer
Susanne Kierch
Anna K. M. Hansen
Hans C. Bech
Dorete Olsen
Jette Olsen
Britta Jensen-Terpet
Bodil Nielsen
Lilly Meisner Pedersen
Peder Maimann Olsen

Bemærkning:
Lars Ellegaard Jørgensen og Birgitte J.T.K. Nielsen kommer kl. 10.15
Dorthe Kapler Holmboe kommer kl. 10.45
Henriette Wrietsch deltog under punkt 208.
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205 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-3-19 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


godkende dagsordenen.

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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206 Trafikplan - orientering
05.01.35-G01-2-17 – TineVNie
Resumé
Orientering om trafikplan for Stevns Kommune.
Birgitte J.T.K. Nielsen og Lars Ellegaard Jørgensen fra Teknik & Miljø
deltager under dette punkt.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Trafikplanen blev omdelt på mødet. På kommunens hjemmeside er der
flere bilag, som understøtter planen blandt andet hvidbog og høringssvar.
Der var orientering om:




trafiksikkerhed. De fleste uheld medfører materiel skader og ikke
personskader. Uheldene er fordelt over hele kommunen. Kurven
for uheld er nedadgående
trafiktryghed og trafiksikkerhed er 2 forskellige ting
trafikstruktur. Der var en drøftelse af adgangsveje til det kommende besøgscenter i Boesdal

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
I november 2017 besluttede det daværende udvalg for Plan, Miljø &
Teknik, at der skulle udarbejdes en samlet trafikplan for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsen gav i januar 2018 anlægsbevilling til udarbejdelse af trafikplanen. I 2018 blev der afholdt en række borgermøder,
og planen har efterfølgende været sendt i høring.
Trafikplanen er nu tilrettet efter høringsperioden og sendes til endelig
godkendelse på det kommende møde i Plan, Miljø & Teknik den 11. juni
2019.
Økonomi
Orienteringen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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207 Gennemgang af sager til Plan, Miljø og
Teknik v/Birgitte J.T.K. Nielsen
00.01.00-I00-2-19 – TineVNie
Resumé
Gennemgang af sager til PMT v/Birgitte J.T.K. Nielsen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Følgende punkter fra PMT´s møde den 11. juni blev gennemgået:








Plustur – fra dør til offentlig transport og offentlig transport til
destination
pesticider i drikkevandet
gaverigrund – anvendelse
Stevnshal – lokalplan er sendt i høring. Borgermøde den 20. august
sommerhusområde/Brinken - supplerende høring
Valløby udviklingsskitse - godkendelse. Ældrerådet blev opfordret
til at følge, om der jf. denne godkendelse vil være fokus på opførelse af mindre boliger
Stevns Ejendomme. Temamøde med KB til september vedrørende strukturen fremadrettet

Derudover blev der orienteret om:



køb af konsulent, som skal skabe overblik over blandt andet uafsluttede byggesager
udlicitering af rengøring

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Gennemgang af sager til PMT v/Birgitte J.T.K. Nielsen.
./.

Link til dagsordener og referater: https://stevns.dk/omkommunen/dagsordner-referater/dagsordener-referater
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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208 Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Dorthe
Kapler Holmboe
00.01.00-I00-1-19 – TineVNie
Resumé
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Dorthe Kapler Holmboe.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Ældrerådet fik en orientering om den økonomiske situation - herunder:













regnskab 2018, hvor SSU havde en merudgift på 20 mio. kr. og
det samlede kassetræk for hele kommunen var på 58 mio. kr.
budgetprognose for 2019 viste et forventet merforbrug på driftsomkostninger på 7,8 mio kr., heraf de 4,1 mio. kr. på SSU´s område. Forventet samlet kassetræk på ca. 40 mio. kr. Hvorfor SSU
besluttede, at bevilling til ekstra aftenvagt på 1,5 mio. kr. skulle
sættes i bero
igen i år har Stevns Kommune flere udgifter end indtægter
budgetopfølgning 2 - herunder:
o forventet afvigelse på 11 mio. kr. på SSU´s område
o forventet samlet kassetræk på 48,6 mio. kr.
o forventet afvigelse på serviceramme på 11,9 mio. kr.
hvilket medfører risiko for sanktioner
kassebeholdning pr. 31. marts er på 157 mio. kr.
SSU har anbefalet en række modgående foranstaltninger, som
er:
o stop for ikke lovpligtig uddannelse
o udsættelse af ansættelse af psykiatrikoordinator
o nedbringelse af vikarforbrug til max. 8 %
o forvaltningen skal arbejde videre med at finde balanceforslag for ca. 7 mio. kr.
budget 2020, hvor der skal findes balanceforslag for 35 mio. kr.
SSU behandler budgetforslag den 17. juni. Balancekatalog indeholder flere forslag, hvor en række går igen fra tidligere år
budgettet sendes i høring i Ældrerådet efter SSU´s behandling.
Høringsfrist er den 12. august

Der var drøftelser om:





udligningsreform
vikarforbrug og hvordan det høje forbrug bringes ned, bl.a. ved
at fastansætte så mange så muligt.
ældreboliger, hvor SSU i maj besluttede, at lempe på visitationskravene i resten af 2019
værdighedsmidler – anvendelse i 2019 og 2020, hvor midlerne
overgår til bloktilskud

Derudover var der orientering om:
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nyt plejecenter i Store Heddinge. Der har været 2 styregruppemøder, hvor der skabes et overblik blandt andet i forhold til lokalplan og rådgiver til projektet. Arbejdsgruppe er startet op
Udførerområdet er meget stort, og der er i øjeblikket drøftelser i
gang i forhold til organisering. Organisationsplan for Sundhed &
Omsorg forventes klar om ca. 1 måned
ny vision for Stevns Kommune blev præsenteret for KB i går, og
vil inden længe blive godkendt og præsenteret

Ældrerådet tog orientering til efterretning.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Dorthe Kapler Holmboe.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
13. juni 2019
Side 235

209 Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Dorthe Kapler Holmboe
00.01.00-I00-2-19 – TineVNie
Resumé
Gennemgang og drøftelse af SSU´s dagsorden til det kommende møde
v/Dorthe Kapler Holmboe.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


SSU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Følgende punkter fra SSU´s dagsorden til den 17. juni blev gennemgået:


årligt dialogmøde med Café Stevnen – herunder godkendelse af
afrapporteringsplan



Ændring af plan for demensstrategi. SSU skal tage stilling til, om
der skal formuleres en ny demenspolitik, eller om denne skal
samskrives med Værdighedspolitikken



§§ 18 og 79. SSU skal godkende processen og tage stilling til, om
den skal fortsætte som vanlig, hvilket der lægges op til fra forvaltnings side



Dialogmøde med Ældre-, Handicap-, Udsatte- samt Bruger- og
pårørenderåd - forslag om mødedato den 12. august

På baggrund af de seneste 2 valg, var der en drøftelse om mulighed for
stemmeafgivning i eget hjem og på plejecentre, hvilket er en mulighed,
når der afholdes valg. Der annonceres hver gang om hvornår og hvordan i Stevnsbladet og på kommunens hjemmeside.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Gennemgang og drøftelse af SSU´s dagsorden til det kommende møde
v/Dorthe Kapler Holmboe.
./.

Link til dagsordener og referater på Stevns Kommunes hjemmeside:
https://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater/dagsordenerreferater
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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210 Udkast til ny Sundhedspolitik - høring
29.00.00-P22-1-19 – DenPed
Resumé
Der fremlægges forslag til ny sundhedspolitik for Stevns Kommune. Politikken er udarbejdet på baggrund af en bred inddragende proces, hvor
såvel politikere, borgere og fagprofessionelle har budt ind.
Politikken sendes i høring i Ældrerådet.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


udkast til ny sundhedspolitik drøftes og godkendes.

Beslutning
Ældrerådet godkendte udkast til Sundhedspolitikken.
Sagsfremstilling
Sundhed & Omsorg har på baggrund af KB’s prioriteringer på temamødet den 28. marts 2019 udarbejdet et udkast til en ny sundhedspolitik i
Stevns Kommune.
Selve Sundhedspolitikken er kort, og der skal efter vedtagelsen udarbejdes handleplaner for de enkelte politiske pejlemærker, på tværs af
centre og fagudvalg og med fælles indikatorer. Dette skal sikre at arbejdet med at nå målene følges løbende, og at der laves årlige opfølgninger
på, hvor langt vi er nået. Ansvaret for opfølgningen påhviler centerchefer og fagudvalg.
Processen med at formulere en ny sundhedspolitik blev igangsat af SSU
i foråret 2018. Processen har haft til formål at involvere chefer, ledere,
medarbejdere, fagudvalg og MED-udvalg. Borgerne er involveret via et
borgermøde og et møde med Ungerådet.
Processen blev afsluttet med et temamøde i KB den 28. marts, hvor professor Tine Curtis fra Center for Forebyggelse i Praksis præsenterede,
hvordan vi kan arbejde med sundhed og trivsel i hele kommunen. Med
baggrund i dette indlæg og input fra dialogmøder i centre, fagudvalg og
borgermøder drøftede KB spørgsmålene: "Hvilke sundhedsudfordringer
kræver politisk handling?" og "Hvad kræver det af os som politikere?".
Udkastet til Sundhedspolitik sendes i høring med henblik på at kvalificere den endelige politik.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Udkast til Sundhedspolitik Stevns Kommune_0519
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211 Høringssvar til udbud af parykker - godkendelse
88.00.00-G01-2-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Ældrerådet´s høringssvar til udbud af parykker.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


godkende rådet´s høringssvar til udbud af parykker.

Beslutning
Ældrerådet godkendte høringssvaret.
Sagsfremstilling
Høringsmateriale vedrørende udbud af parykker blev sendt til Ældrerådet via mail den 30. april 2019 og efterfølgende udleveret til rådet´s
medlemmer på ældrerådsmødet den 2. maj. Høringsfristen var sat til
den 3. juni 2019.
På dette møde skal Ældrerådet godkende høringssvaret til udbud af parykker.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Ældrerådets høringssvar vedr. udbud af parykker 2019
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212 Siden sidst
00.01.00-I00-1-19 – TineVNie
Resumé
Siden sidst - herunder godkendelse af referat.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


godkende referat fra den 2. maj 2019.

Beslutning
Referatet fra den 2. maj 2019 blev godkendt.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:


Godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 2. maj 2019.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
13. juni 2019
Side 239

213 Ældrerådet´s brochure
24.14.05-P27-1-18 – TineVNie
Resumé
Status vedrørende Ældrerådet´s brochure, herunder evaluering af arbejdet med brochure og afholdelse af reception.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



orienteringen tages til efterretning.
evaluere arbejdet med brochure og afholdelse af reception den
11. juni 2019.

Beslutning
Vellykket reception, dog savnede Ældrerådet deltagelse fra SSU.
Evaluering:




Ældrerådet vil følge udvikling i forhold til væsentlige ændringer,
nye telefonnumre og lignende. Der blev indstillet til at henvise til
kommunens hjemmeside i forhold til opdateret information
godt samarbejde i arbejdsgruppen
alle blev opfordret til at følge op på behovet for flere brochurer
de enkelte steder, hver især har delt ud til

Punktet tages af kommende dagsordener i Ældrerådet.
Sagsfremstilling
Status over Ældrerådet´s brochure - herunder evaluering af:



arbejdet med brochuren
receptionen, som blev afholdt på Sundheds- og Frivillighedscentret den 11. juni i forbindelse med udgivelse af brochuren

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da finansiering sker via salg af annoncer. Derudover besluttede Ældrerådet den
31. januar 2019, at afsætte 10.000 kr. fra rådets eget budget for at tilkøbe ekstra sider til brochuren.
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214 Diverse orienteringer
00.01.00-I00-1-19 – TineVNie
Resumé
Orienteringer fra Ældrerådets repræsentationer i diverse råd, udvalg
m.m.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Der var orienteringer om:



















Regionsældreråd:
o næste møde er den 7. november
o temamøde den 18. september – nærmere information
kommer
repræsentantskabsmøde og konference på Nyborg Strand. Alle
blev opfordret til at læse materiale på Danske Ældreråds hjemmeside
ny formand for Danske Ældreråd - Mogens Rasmussen
Plushøj – næste møde den 17. juni
Stevnshøj – herunder:
o sangeftermiddag - nyt arrangement til efteråret og jul
o opfordring om bedre tand- og mundhygiejne, hvilket
har medført ændring af procedure
Brohøj – spisekomsammen
Hotherhaven – herunder:
o Bruger- og pårørenderådsmøde
o Venne og støtteforening laver arrangementer 1 gang
om måneden
o Kioskvogn
Egehaven - herunder:
o Bruger og pårørenderådsmøde
o Rekruttering af personale
o Cura
o Banko
Styregruppe vedr. nyt plejecenter – input i forhold til:
o Forpagtning af jord - opsigelse
o Hovedvej ind til plejecenter, kan den flyttes?
o Digitale løsninger og gode løsninger i forhold til servicearealer indtænkes fra start
Trafiksikkerhedsråd – næste møde den 31. oktober
Stevns Ældreboligselskab – referat fra møde den 20. maj - herunder:
o Driftsregnskab 2018 – også for afdelingerne
o Revision
o Fremtidigt behov for ældreboliger på Kroghsvej
o Køkkener på Brohøj er færdige og godkendt
o Varmepumper i Elverhøjparken
Pressen – Stevnsbladet deltog ikke ved receptionen, det gjorde
Dagbladet til gengæld
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Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Orienteringer fra:











Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
Plejecentrene:
o Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
o Stevnshøj (Anna K.M. Hansen)
o Brohøj (Jette Olsen)
o Hotherhaven (Bodil Nielsen)
o Egehaven (Britta Jensen-Terpet)
Styregruppen vedr. nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M.
Hansen)
Trafiksikkerhedsrådet (Dorete Olsen)
Indstillingsudvalget vedr. frivilligt socialt arbejde - § 18 (Susanne
Kierch)
Indstillingsudvalget vedr. tilskud til ældreforeninger til aktiverende og forebyggende foranstaltninger - § 79 (Lilly Meisner Pedersen, Jette Olsen, Anna K.M. Hansen)
Omsorgsbestyrelsen (Lilly Meisner Pedersen)
Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
Pressen (Hans C. Bech)

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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215 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-2-19 – TineVNie
Resumé
Status for Ældrerådets budget 2019.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Et opdateret budget blev omdelt på mødet. Ældrerådet tog budgettet til
efterretning.
Ældrerådet drøftede diæter og besluttede i den forbindelse at frasige sig
diæter for deltagelse på Nyborg Strand.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2019.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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216 Nyheder i dagspressen
00.13.08-A50-1-18 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af nyheder/emner i dagspressen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


drøfte eventuelle nyheder/emner, som ønskes omtalt i dagspressen.

Beslutning
Ældrerådet afventer om receptionen bliver omtalt i Dagbladet.
Sagsfremstilling
Drøftelse af hvilke nyheder/emner Ældrerådet ønsker omtalt i Dagbladet
og/eller Stevnsbladet.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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217 Eventuelt
00.01.00-I00-1-19 – TineVNie
Beslutning
Skriftligt materiale skal altid fordeles til alle ældrerådsmedlemmer, inden dette videregives til direktion, forvaltning eller politikere.
Det Danske Madhus har inviteret Ældrerådet til at besøge deres afdeling
i Albertslund. Ældrerådet vil foreslå den 15. juli kl. 11.00.
Frivillighedscentret har spurgt, om Ældrerådet ønsker at være medlem.
Dette er der ikke stemning for.
Opfølgning i forhold til samskabelse og hvordan hver enkelt for indflydelse på politiske beslutninger.
Kommende møder:




Ældrerådet aftalte at afholde et ekstraordinært møde den 5. august kl. 9.00 til drøftelse af budget og formulering af høringssvar
møde den 15. august. Afbud fra Lilly, Anna, Peder og Jette
september møde - inviterer ny medarbejder fra Teknik & Miljø i
forhold til planlægning af byvandringer

Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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