Referat

Ældreråd
Mødelokale 2,
13. marts 2017
Kl. 10:15
Medlemmer
Flemming Pihl
Marianne Jensen
Lilly Meisner Pedersen
Birthe Høfler
Bodil Nielsen
Helmut Madsen
Karsten P. Smith
Oda Petersen
Jens Kierkegaard

Bemærkning:
Afbud fra: Flemming Pihl og Tina Mørk.
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Forkortelser for politiske udvalg
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget
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Side

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



Godkende referatet fra den 6. februar 2017.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl.
Referatet fra ældrerådsmødet den 6. februar 2017 blev godkendt.
Siden sidst v/Birthe Høfler – herunder:


Referat fra mødet med Movia den 9. februar. Mødet var under al
kritik. Movia havde ikke noget konkret med om Stevns Kommune
eller noget målrettet ældre borgere. Ifølge Movia skal zoner og
priser tages op til revidering igen.
Kun 3 personer fra Ældrerådet mødte op. Birthe Høfler opfordrede på det kraftigste til, at flere fra rådet stiller op, når der afholdes arrangementer i Ældrerådet´s regi.



Referat fra temadag i Næstved om tilsyn i ældreplejen den 2.
marts. Regler om tilsyn blev lavet om i 2016. Mail med uddybning af tilsynene blev læst op på mødet.
Ældrerådets rolle i forbindelse med tilsyn blev drøftet - herunder:



Typer af tilsyn og medicintilsyn.
Hvor ligger ansvaret – eksternt eller internt?

Ældrerådet fremsatte et ønske om:



At de fremadrettet har en repræsentant med, når der er tilsyn.
At tilsynene udvides til også at omfatte hjemmeplejen.

Tilsyn med ekstern konsulent sættes på dagsordenen til april.


Artiklen "Ældre skal have pulsen op og træne hjernen" fra Dagbladet den 11. marts 2017 blev omdelt på mødet.
Ældrerådet vil gerne vide, om det er et projekt, som Stevns
Kommune går ind i. Rådet´s sekretær sender artikel og spørgsmål til Tina Mørk.

Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:


Godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 6. februar 2017.

Stevns Kommune
Ældreråd
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Status v/formand Birthe Høfler - herunder:
o Referat fra mødet med Movia den 9. februar.
o Referat fra temadag i Næstved vedr. tilsyn i ældreplejen
den 2. marts.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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348 Ældrerådsvalg 2017
84.12.00-P21-1-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Drøfte folder samt udkast til tids- og handleplan for ældrerådsvalget.
Beslutte Ældrerådets anbefalinger til KB.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl.
Gennemgang og uddybning af tidsplanen frem til maj.
Artiklerne "Grib Chancen - få indflydelse" og "Skal dit navn stå på
stemmesedlen" begge fra Seniorbladet nr. 2 2017 var forud for mødet
blevet sendt til medlemmerne via mail.
Ældrerådet drøftede:




Annonce om indstilling af kandidater til Ældrerådet samt artikel
om Ældrerådet´s arbejde.
Evaluering af ældrerådsvalget 2013. At der ved dette valg til efteråret skal være 2 valgborde, stole til ventende borgere samt
hjælpere på valgstederne - i forhold til handicappede borgere.
Hvem fra det nuværende Ældreråd der stiller op igen.

Det blev besluttet at:




Birthe Høfler kontakter ældreforeninger vedrørende ældrerådsvalget og opstilling til Ældrerådet. I henvendelsen vil foreningerne blive opfordret til, at kontakte Ældrerådet, hvis de ønsker information om rådet´s arbejde. Ældrerådet vil tilbyde at deltage
på møder i foreningerne.
Helmut Madsen laver et udkast til folder om valget.

Der var ingen kommentarer til det vedhæftede bilag - dagsordenspunkt
fra valget i 2013 - med anbefalinger fra Ældrerådet og administrationen.
Sagsfremstilling
Ældrerådet skal på dette møde:




Drøfte hvordan rådet kommer videre i forhold til folder om ældrerådsvalget.
Drøfte udkast til tids- og handleplan.
Beslutte hvilke anbefalinger rådet ønsker at sende videre til politisk behandling.

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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Bilag
Dagsordenspunkt fra april 2013 - Ældrerådsvalg

Stevns Kommune
Ældreråd
13. marts 2017
Side 370

349 Servicelovens § 79 - retningslinjer
27.35.08-Ø40-2-16 – TineVNie
Resumé
Orientering fra mødet i arbejdsgruppen den 23. marts 2017.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl.
På ældrerådsmødet den 6. februar blev det besluttet, at nedsætte en
arbejdsgruppe som skulle komme med input til retningslinjerne for tilskud efter Servicelovens § 79.
Arbejdsgruppen har lavet en række forslag, som via mail er sendt til:
Lena Bjerrum Bach (Stevns Frivillighedscenter), centerchef Tina Mørk og
formand for SSU Thor Grønbæk.
På dette møde blev der rejst undren over, at forslaget blev videresendt
på hele Ældrerådet´s vegne, uden først at være sendt til alle Ældrerådet´s medlemmer.
Der blev fremsat ønske om, at forslag som fremsendes på Ældrerådet´s
vegne, altid sendes til hele rådet før det sendes videre. Derudover er det
Birthe, der som formand for Ældrerådet underskriver forslagene.
Følgende blev drøftet:




Hvem sendes forslag/skrivelser til - så de ikke kommer i de ”forkerte hænder”.
Forslag om fordeling af § 79 midler mellem Ældreråd og Handicapråd. Der er tidligere sendt et forslag til Thor Grønbæk med
ønske om en anden fordeling.
Stevns Kommune´s retningslinjer kontra lovgivning.

Ældrerådet besluttede at indkalde Thor Grønbæk til det næste ældrerådsmøde den 10. april til en drøftelse om § 79 retningslinjerne. Derudover skal punktet tages op igen, når det er evalueret i SSU.
Sagsfremstilling
På ældrerådsmødet den 6. februar 2017 blev det besluttet at nedsætte
en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skulle komme med input til, hvad
Ældrerådet finder vigtigt i forhold til retningslinjerne for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 79.
Der vil på dette møde blive givet en orientering om mødet i arbejdsgruppen.
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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350 Nyt fra Sundhed & Omsorg
00.01.00-I00-18-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Ældrerådet´s sekretær gav en kort orientering om den nye budgetproces. Der afholdes cafémøde med Ældreråd, Handicapråd og Bruger- og
Pårørenderåd den 29. maj 2017 kl. 15 – 16 på Sundheds- og Frivillighedscentret, hvorefter rådene skal afgive høringssvar til SSU´s budgetforslag 2018.
Der blev spurgt ind til plejecenterplanen og de arbejdsgrupper, som skal
nedsættes i denne forbindelse. Ældrerådet undrede sig over, at de endnu ikke er inviteret til eller har deltaget i nogen møder.
Medlemmer i Ældrerådet hører fortsat om stor utryghed blandt personalet på plejecentrene. Rådet pointerede endnu engang vigtigheden i, at
personalet hele tiden holdes orienteret.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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351 Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden
00.01.00-I00-19-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


SSU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl.
SSU´s dagsorden til den 15. marts blev gennemgået i overskrifter.
Ældrerådet blev opfordret til at holde sig orienteret på Stevns Kommunes hjemmeside.
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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352 Gennemgang af PTU´s dagsorden
00.01.00-I00-19-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl.
PTU´s dagsorden til den 14. marts blev gennemgået i overskrifter.
Ældrerådet blev opfordret til at holde sig orienteret på Stevns Kommunes hjemmeside.
Rådet drøftede, hvordan PTU orienteres om forslag fra 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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353 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-6-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl.
Budgettet blev taget til efterretning.
Tilmeldinger til repræsentantskabsmøde i Nyborg Strand den 24. april er
sendt ud.
Ældrerådet besluttede at begynde på budget 2018.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2016:
Ældrerådets budget 2016

118.000

Forbrug pr. 28.02.2017
Kontingent Danske Ældreråd og Regionsældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv.

7.743
61.583
2.746
19.530

Annoncering
Repræsentation
Restbudget

26.398

Status for Ældrerådets budget 2017:
Ældrerådets budget 2017

119.000

Forbrug pr. 28.02.2017
Kontingent Danske Ældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring

8.041
132

Deltagelse konferencer/ temadage mv.
Annoncering

1.075

Repræsentation
Restbudget

109.752
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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354 Eventuelt
00.01.00-I00-18-16 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl.
Ikke noget under eventuelt.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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