Referat

Ældreråd
Mødelokale 2, Rådhuset,
15. august 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:
Afbud fra: Lilly Meisner Pedersen, Anna K. M. Hansen, Bodil Nielsen og Jette Olsen.
Birgitte J.T.K. Nielsen og Lars Ellegaard Jørgensen kommer kl. 10.15
Dorthe Kapler Holmboe kommer kl. 10.45
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Forkortelser for politiske udvalg
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget AET = Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
PMT = Plan, Miljø og Teknik BUL = Børn, Unge og Læring SSU = Social og Sundhed

Side

218 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-3-19 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende dagsordenen.

Beslutning
Deltog ikke: Lilly Meisner Pedersen, Anna K. M. Hansen, Bodil Nielsen og
Jette Olsen.
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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219 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 og Lars Ellegaard
Jørgensen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Lilly Meisner Pedersen, Anna K. M. Hansen, Bodil Nielsen og
Jette Olsen.
Der var orientering om:
•
•
•
•
•

•
•

Budget – varsling om overskridelse af Movia budgetter, da kørsel
med Flextrafik er steget
Kystsikring Rødvig Veststrand og Kystvejen i Strøby Egede
Anvendelse af Garverigrunden, som på sigt bliver et rekreativt
område
Hundeskov ved Solgårdsparken i Strøby Egede
Trafikplan for Strøby Egede – herunder:
o Analyse Stevnsvej – 13.000 biler i døgnet
o Uheld fra 2013 – 2018 på Stevnsvej – de fleste er
uheld med materiel skade, kun 2 har medført personskader
o Hastighed – lettere forhøjet på Stevnsvejen og Kystvejen
o Trafikafvikling – behov for en omfartsvej
o Workshops 2015 vedrørende Kystvejen
o Det prioriteres altid at sætte ind de steder, hvor der
sker flest personskader
Forslag om 2 minus 1 vej på Strandvejen til Strøby og Hårlevvej
mellem Enderslev og Hårlev
Lokalplan i Store Heddinge bag vaskeriet – herunder mulighed
for parceller/små boliger

Ældrerådet tog orientering til efterretning.
Sagsfremstilling
Gennemgang af sager til PMT - herunder også trafikplan for Strøby Egede v/Birgitte J.T.K. Nielsen og Lars Ellegaard Jørgensen.
./.

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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220 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
Deltog ikke: Lilly Meisner Pedersen, Anna K. M. Hansen, Bodil Nielsen og
Jette Olsen.
Der var orientering om:
•

§ 79 ansøgningsproces til 2020 tilskud, som:
1. starter på kommunens hjemmeside den 6. september
2. slutter den 3. oktober
3. annoncering i Stevnsbladet i uge 37 og 39. I annoncen
vil der blive taget forbehold for det endelige budget
2020
4. møde i Indstillingsudvalget forventes afholdt i uge 41
eller 42
5. indstillingsforslag sendes til godkendelse i Ældrerådet
den 7. november
6. endelig godkendelse i SSU den 2. december
7. svar til foreninger januar 2020
• tidspunkterne for punkt 4 - 6 er meget usikre og bliver højst
sandsynligt udsat ca. 1 måned, på grund af den forsinkede
budgetproces
• § 18 ansøgningsproces kommer til at følge samme tidsplan
som § 79
•

Ny organisering i Sundhed & Omsorg, hvor formålet er at
skabe større nærledelse og flere "hænder" til at tage fat i forbindelse med for eksempel implementering af nye tiltag. Nyt
organisationsdiagram blev omdelt på mødet og vil også blive
sendt ud sammen med dette referat

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Dorthe Kapler Holmboe - herunder også
orientering om § 79 ansøgningsproces for 2020.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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221 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
Deltog ikke: Lilly Meisner Pedersen, Anna K. M. Hansen, Bodil Nielsen og
Jette Olsen.
Følgende punkter blev gennemgået:
•
•
•
•
•
•

•
•

Budget 2020 og budgetseminar den 14. august. Alle afventer nyt
fra regeringen i forhold til Stevns Kommunes indtægter
BDO Forvaltningsrevision 2018, hvor der arbejdes på opfølgning i
forhold til borgere i botilbud og ordning for borgerstyret personlig
assistance - også kaldt BPA-ordning
BPA Kvalitetsstandard og vejledning - godkendelse
Tværgående velfærdsprogram – status på projekt. Et projekt
hvor Sundhed & Omsorg, Børn & Læring og Arbejdsmarked arbejder på tværs omkring borgerne.
Ledige ældre- og plejeboliger – status. Ældrerådet fremsatte et
forslag om, at Stevns Kommune annoncerer om ledige boliger i
Stevnsbladet
Tilsynsrapport i Sygeplejen. Styrelsen for patientsikkerhed har
givet et påbud. Der er efterfølgende lavet en handleplan, som er
sat i gang den 12. august. Der forventes at være rettet op på
manglerne i uge 42
Politisk mødeplan for 2020. Ældrerådet´s mødeplan sættes på
dagsordenen til rådet´s kommende møde den 19. september
Revidering af Værdighedspolitik, hvor der skal tilføjes et punkt
vedrørende forebyggelse af ensomhed. Værdighedspolitikken
sendes i høring i Ældrerådet hurtigst muligt efter SSU´s møde
den 19. august

Derudover var der orientering om:
•
•

Stevns Kommunes demenspolitk, hvor der lige nu kigges på om
politikken skal revideres
Forslag fra dialogmødet den 12. august om en folder over hvad
Borgerservice kan hjælpe med. Dette bliver der ikke lavet, men
der opfordres til at borgeren kigger på hjemmesiden eller kontakter deres sagsbehandler

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
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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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222 Høringssvar vedr. udbud af brystproteser
- godkendelse
88.00.00-G01-2-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Ældrerådet´s høringssvar vedrørende udbud af brystproteser.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende rådet´s høringssvar vedrørende udbud af brystproteser.

Beslutning
Deltog ikke: Lilly Meisner Pedersen, Anna K. M. Hansen, Bodil Nielsen og
Jette Olsen.
Ældrerådet godkendte høringssvaret vedrørende udbud af brystproteser.
Sagsfremstilling
Den 18. juni blev høringsmateriale vedrørende udbud af brystproteser
sendt i skriftlig høring. På trods af en meget kort frist fik Ældrerådet
afgivet høringssvar, som forvaltningen sendte til viderebehandling i udbudsprocessen.
Ældrerådet skal på dette møde godkende ovennævnte høringssvar.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•

Bilag
Ældrerådets høringssvar vedr. udbud af brystproteser
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223 Siden sidst
00.01.00-I00-1-19 – TineVNie
Resumé
Siden sidst - herunder godkendelse af referat og diverse drøftelser
nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
1. godkende referat fra den 13. juni 2019 og drøfte:
2. svar på spørgsmål til formand/næstformandsmøde den 17. september
3. mødeplan for kommende ældrerådsmøder, jf. ny politisk mødeplan/revideret budgetproces
4. henvendelse vedr. Plustur
Beslutning
Deltog ikke: Lilly Meisner Pedersen, Anna K. M. Hansen, Bodil Nielsen og
Jette Olsen.
Referatet fra den 13. juni 2019 blev godkendt.
Formand og næstformandsmøde den 17. september:
•
•

Spørgsmål 1 - Ældrerådet besluttede, at følgende områder bringes videre: Mangel på små et plans lejeboliger, økonomien – flere penge ud i kommunerne samt mangel på uddannet personale
Spørgsmål 2 - Ældrerådet har ingen emner, som rådet vil gå videre med, men drøftede i forbindelse med dette spørgsmål samarbejde med andre råd og mulighed for, at en repræsentant fra
rådet deltager på temamøder i KB

Mødeplan for ældrerådsmøder i 2020 sættes på dagsordenen til ældrerådsmødet den 19. september, hvor rådet også vil tage en status over
mødeplanen for resten af 2019.
Siden sidste møde den 13. juni har Ældrerådet:
•
•

behandlet en borgerhenvendelse vedrørende Plustur
deltaget i SSU´s dialogmøde den 12. august

Ældrerådet drøftede, om beboere i plejeboliger selv skal betale for
brandsikring via husleje. Rådet´s sekretær følger op.
Status over Ældrerådet´s brochure og behov for yderligere uddeling.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:
1. godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 13. juni 2019
samt drøftelser vedrørende:
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2. svar på spørgsmål til formand/næstformandsmøde den 17. september, jf. invitation, hvor der står at: "alle formænd/næstformænd bedes forberede et kort indlæg med udgangspunkt i følgende spørgsmål:
• hvad er de to største udfordringer på ældreområdet i jeres kommune og hvad kan Danske Ældreråd gøre for at sætte dem på
dagsordenen hos centrale samarbejdspartnere?
• oplever I i jeres kommune samarbejdsudfordringer og barrierer
for indflydelse på ældrepolitikken, og hvad kan Danske Ældreråd
gøre for bedre at understøtte ældrerådene i deres lokale virke?"
3. mødeplan for kommende ældrerådsmøder, jf. ny politisk mødeplan/revideret budgetproces
4. henvendelse vedr. Plustur
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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224 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
Deltog ikke: Lilly Meisner Pedersen, Anna K. M. Hansen, Bodil Nielsen og
Jette Olsen.
Der var orienteringer om:
•
•
•
•

Regions Ældreråd - næste møde den 7. november
Stevns ældreboligselskab - herunder:
o etablering af varmepumper
o repræsentantskabsmøde
Pressen – omtale af Ældrerådet´s brochure i Dagbladet
Egehaven – nye aktiviteter, blandt andet højtlæsning

Orienteringerne blev taget 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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225 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
Deltog ikke: Lilly Meisner Pedersen, Anna K. M. Hansen, Bodil Nielsen og
Jette Olsen.
Et opdateret budget blev omdelt på mødet, og budgettet blev taget til
efterretning.
Ældrerådet drøftede, om rådet skal lave sit eget budgetforslag.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2019.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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226 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
Deltog ikke: Lilly Meisner Pedersen, Anna K. M. Hansen, Bodil Nielsen og
Jette Olsen.
Ingen emner til pressen.
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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227 Eventuelt
00.01.00-I00-1-19 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Lilly Meisner Pedersen, Anna K. M. Hansen, Bodil Nielsen og
Jette Olsen.
Ældresagen afholder debatmøde om kommunens økonomi den 1. oktober kl. 19 – 21 på Mødestedet i Hårlev.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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