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82 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-21-17 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Godkende dagsordenen.

Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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83 Østsjællands Demensrådgivnings – og Aktivitetscenter - Orientering
29.00.00-G01-2-17 – TineVNie
Resumé
Orientering om status på Østsjællands Demensrådgivnings – og Aktivitetscenter (ØDA). ØDA er et tværkommunalt demensprojekt mellem
Stevns, Køge og Faxe kommuner samt Alzheimerforeningen. Stevns
Kommune åbnede sin afdeling den 8. juni 2018 ved Hårlev Sundhedscenter.
Ældrerådet skal orienteres om projektet.
Indstilling
Sundhed og Omsorg indstiller til Ældrerådet, at:


Orienteringen af status tages til efterretning

Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Efter en præsentation gav Sandra Mundus en orientering om etableringen og åbningen af Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter (ØDA) samt det fremadrettede arbejde med at skabe netværk og
aktiviteter, også på tværs af kommunerne.
Hver måned bliver der lavet en aktivitetskalender. Aktiviteterne planlægges ud fra borgernes ønsker. Kalenderen kan fås ved at kontakte
ØDA og kan også findes på Stevns Kommunes hjemmeside under "Demens i familien".
For at udbrede kendskabet til ØDA har medarbejderne bl.a. kontaktet
faggrupper, hukommelsesklinikker og dagspressen.
Efter orienteringen, som Ældrerådet tog til efterretning, var der rundvisning i ØDA´s lokaler.
Sagsfremstilling
Stevns Kommune er, i samarbejde med Køge og Faxe Kommuner, blevet bevilget puljemidler fra Sundhedsministeriet til etableringen af Østsjællands Demensrådgivnings – og Aktivitetscenter (ØDA) for mennesker med demens og deres pårørende. Projektperioden løber fra den 1.
januar 2018 og indtil den 1. oktober 2019.
ØDA er et tværkommunalt center, der fysisk er blevet fordelt på tre afdelinger; afdeling Køge, afdeling Stevns og afdeling Faxe. Den officielle
åbning for Stevns Kommunes afdeling fandt sted den 8. juni på Sundhedscenteret i Hårlev med åbningstale fra Social – og Sundhedsudvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen.
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Formålet med ØDA er, at mennesker med demenssygdomme og deres
pårørende kan henvende sig anonymt og få kontakt med ligestillede
samt blive tilbudt støtte, rådgivning og aktivitetstilbud.
Projektets primære målgruppe er hjemmeboende borgere med demens
og deres pårørende. Borgerne i de tre kommuner er frit stillet til selv at
vælge, i hvilken af de tre kommuner de henvender sig til. Yderligere
bliver de inviteret ind til et dialogmøde for at belyse, hvilke behov og
ønsker de har til aktiviteter i deres hverdag, som vi i projektet skal arbejde på at efterkomme. Borgerne er ligeledes velkomne til at deltage i
aktiviteter i alle tre kommuner.
Vi er på nuværende tidspunkt allerede i gang med pårørendegrupper og
en gå-klub. Henover efteråret starter kor og dans også op. Det vil løbende i projektperioden startes diverse aktiviteter op, og hensigten er
også at inddrage frivillige, som kan være med til at udvide og udvikle
aktivitetstilbuddene i de tre kommuner.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget.
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84 Byvandringer - opfølgning
05.00.05-P15-1-18 – TineVNie
Resumé
Opfølgning på byvandringerne i Hårlev og Store Heddinge den 11. og
12. juli 2018.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Jacob Asbjørn Jacobsen orienterede om de tiltag der har været efter
byvandringerne med Ældrerådet i Hårlev, Store Heddinge og Strøby
Egede.
Der 23. august er der byvandring i Rødvig, og planen er også, at der
skal fastsættes en dato for byvandring i Strøby.
Jacob foreslog, at byvandringerne med Ældrerådet gentages én gang
årligt.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Den 11. og 12. juli 2018 var Ældrerådet på byvandring i henholdsvis
Hårlev og Store Heddinge med Jacob Asbjørn Jacobsen, leder af Vej &
Materielgård for at gennemgå og drøfte tilgængelighed.
Jacob har efterfølgende udarbejdet en liste over de ting, som blev påpeget og drøftet på disse ture. Listen, som er vedlagt sagen som bilag, vil
blive gennemgået på dette møde.
Økonomi
Gennemgangen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Byvandringer i Hårlev og Store Heddinge juli 2018
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85 Teleslynge på Sundhedscentret - orientering
82.12.00-G01-1-18 – TineVNie
Resumé
Orientering om teleslynge på Sundhedscentret i Hårlev v/Birgitte J.T.K.
Nielsen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Birgitte J.T.K. Nielsen orienterede om, at teleslyngen på Sundheds- og
Frivillighedscentret nu virker. Derudover er der teleslynge i Rådssalen på
Rådhuset og på Stevnshøj.
På Rådhuset tilslutter pedellen teleslyngen forud for møder. På Stevnshøj er der en udførlig instruktion.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Efter en del udfordringer fungerer teleslyngerne i mødelokale 16, 17
samt kantinen på Sundheds- og frivillighedscenteret. Til teleslyngen forefindes én håndholdt mikrofon og én mikrofon til at sætte på tøjet.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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86 Anlægsønske vedr. renovering af Rådhuspladsen - orientering
82.11.00-G00-1-17 – TineVNie
Resumé
Orientering om anlægsønske til budget 2019 vedrørende renovering af
p-plads ved Rådhuset i Store Heddinge v/centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Ældrerådet blev orienteret om anlægsønsket vedrørende renovering af
Rådhuspladsen, som er blevet til på baggrund af rådet´s indstilling.
Orienteringen blev taget til efterretning, og Ældrerådet afventer nu den
politiske behandling af sagen.
Sagsfremstilling
På ældrerådsmødet den 7. juni 2018 drøftede Ældrerådet belægningen
på Rådhuspladsen med centerchef for Teknik & Miljø Birgitte J.T.K. Nielsen. Ældrerådet indstillede efterfølgende til forvaltningen, at der afsættes midler til ny belægning i budget 2019.
Forvaltningen har udarbejdet et anlægsønske til budget 2019, som vil
indgå i de politiske drøftelser for anlægsbudgettet 2019.
Ældrerådet vil på dette møde blive orienteret om ovennævnte anlægsønske, som er vedhæftet sagen som bilag.
Økonomi
I fald man politisk imødekommer anlægsønsket ved budgetforhandlingerne i efteråret 2018, vil det komme til at indgå i det kommende budget for Stevns Kommune.



Bilag
Forslag til renovering af p-plads ved rådhuset i Store Heddinge
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87 Gennemgang af Plan, Miljø og Tekniks
dagsorden
00.01.00-I00-2-18 – TineVNie
Resumé
Gennemgang og drøftelse af PMT´s dagsorden til det kommende møde.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Birgitte J.T.K. Nielsen gennemgik PMT´s dagsorden til mødet den 21.
august – herunder:









Bypark i Klippinge - borgerforslag.
Helhedskystplan.
Forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter.
Kortlægning af naturen i Stevns Kommune.
Fælles løsning til genanvendelse af madaffald.
Nicolinelund – lokalplan.
Solcelledrift i kommunalt regi.
Kodeks for Kommunalbestyrelsen.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Gennemgang og drøftelse af PMT´s dagsorden til det kommende møde.
./.

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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88 Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Resumé
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Se punkt 89.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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89 Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Tina Mørk
00.01.00-I00-2-18 – TineVNie
Resumé
Gennemgang og drøftelse af SSU´s dagsorden til det kommende møde.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


SSU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Tina Mørk gennemgik SSU´s dagsorden til den 20. august - herunder:









Budgetopfølgning 2, hvor der er sket en voldsom stigning i forhold til hjemmehjælp/leverede timer. Hurtige udskrivninger medfører også et øget behov for hjemmesygepleje og hjælpemidler.
Budget 2019.
Værdighedspolitik - godkendelse.
Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp - godkendelse.
Ældrerådet blev orienteret om en rettelse i forhold til klippekortordningen.
Visitation til ældre- og plejeboliger, hvor der kigges meget på
borgerens funktionsniveau.
Indkøbsordning - ny principafgørelse.
Høring af tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Projekt færre (gen)indlæggelser - status.

Under ovennævnte gennemgang var der drøftelser vedrørende.:






Løsninger i forhold til rekrutteringssituationen og dermed en minimering i brug af vikarer – herunder muligheden for egne, faste
vikarer samt positive historier om branchen i dagspressen.
Begrundelser for afslag til ældreboliger samt mangel på udlejningsboliger til de borgere, som ikke kan få tildelt en ældrebolig.
Akutboliger.
Bisidderfunktion og et forslag om at bisidderen følger borgeren
på alle møder.
Aktiviteter for beboerne på plejecentrene – herunder budgetønske om flere ressourcer til aftenvagterne samt undervisning i
Blomstringsmodellen.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Gennemgang og drøftelse af SSU´s dagsorden til det kommende møde.
./.

Link til dagsordener og referater på Stevns Kommunes hjemmeside:
https://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater/dagsordenerreferater
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
16. august 2018
Side 99

90 Siden sidst
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af referat og tilmelding til Danske Ældreråd´s temadag.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Godkende referat fra den 7. juni 2018.
Beslutte hvem som deltager på Danske Ældreråd´s temadag den
25. september 2018.

Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Referatet fra den 7. juni blev godkendt.
Ældrerådet besluttede, at Hans, Anna, Britta, Bodil og Susanne deltager
på Danske Ældreråd´s temadag den 25. september.
Rådet´s sekretær tilmelder efter tilbagemelding fra formanden, som
opfordrede til samkørsel set i forhold til økonomi/budget.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:



Godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 7. juni 2018.
Beslutte hvem som deltager på Danske Ældreråd´s temadag den
25. september 2018.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgiften til deltagelse på Danske Ældreråds temadag finansieres via Ældrerådet´s budget.
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91 Anmodning om udtrædelse af Ældrerådet
27.69.40-G00-1-17 – TineVNie
Resumé
Behandling af Helmut Madsen´s udtrædelse af Ældrerådet.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet at godkende, at:



Helmut Madsen udtræder af Ældrerådet pr. 16. august 2018.
Første suppleant Peder Maimann Olsen indtræder i Ældrerådet
med start den 17. august 2018.

Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Ældrerådet godkendte, at:



Helmut Madsen udtræder af rådet pr. 16. august 2018.
Første suppleant Peder Maimann Olsen indtræder i rådet pr. 17.
august 2018.

Sagsfremstilling
Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §
32, stk. 2 skal personer, for at være valgbar til Ældrerådet, bl.a. have
fast bopæl i kommunen. Derudover står der i den gældende vejledning
om ældreråd udgivet den 19. maj 2011 under punkt 12, at et ældrerådsmedlem udtræder af Ældrerådet ved flytning til en anden kommune.
Ældrerådsmedlem Helmut Madsen fraflytter Stevns Kommune og har
derfor meddelt, at han udtræder af Ældrerådet pr. 16. august 2018.
I Vedtægt for Stevns Ældreråd § 4 stk. 2 fremgår det, at en stedfortræder bliver medlem af Ældrerådet, når et medlem udtræder. Første stedfortræder Peder Maimann Olsen indtræder i Ældrerådet i stedet for Helmut Madsen med start den 17. august 2018.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Vejledning om ældreråd
Ældrerådets vedtægter
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92 Kvalitetsstandard 2018 - godkendelse af
høringssvar
27.36.04-P23-1-16 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Ældrerådet´s høringssvar vedrørende Kvalitetsstandard
for personlig og praktisk hjælp 2018.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Godkende høringssvar vedrørende Kvalitetsstandard for personlig
og praktisk hjælp 2018.

Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Høringssvaret vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk
hjælp 2018 blev godkendt.
Sagsfremstilling
På et møde den 16. juli 2018 udarbejdede Ældrerådet et høringssvar
vedrørende Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp 2018. Høringssvaret, som er vedhæftet sagen som bilag, blev udarbejdet på baggrund af følgende materiale:





Referat af SSU´s møde den 15. juni 2018.
Kvalitetsstandard 2018.
Pixiudgave af Kvalitetsstandard.
Oversigt over plejepakker.

På dette møde skal Ældrerådet godkende høringssvaret, som vil indgå i
SSU´s viderebehandling af sagen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Ældrerådets høringssvar vedrørende kvalitetsstandard 2018 personlig og
praktisk hjælp
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93 Værdighedspolitik - godkendelse af høringssvar
29.09.00-P22-1-16 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Ældrerådet´s høringssvar vedrørende Stevns Kommunes
værdighedspolitik.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Godkende høringssvar vedrørende Stevns Kommunes værdighedspolitik.

Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Høringssvaret vedrørende Stevns Kommunes værdighedspolitik blev
godkendt.
Sagsfremstilling
På et møde den 16. juli 2018 udarbejdede Ældrerådet et høringssvar
vedrørende Stevns Kommunes værdighedspolitik. Høringssvaret, som er
vedhæftet sagen som bilag, blev udarbejdet på baggrund af følgende
materiale:





Referat af SSU møde den 9/4 2018.
Værdighedspolitik, ny version, marts 2018.
Elementer i en værdighedspolitik.
Tilsagnsskrivelser.

På dette møde skal Ældrerådet godkende høringssvaret, som vil indgå i
SSU´s viderebehandling af sagen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Ældrerådets høringssvar på Værdighedspolitik - revidering
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94 § 79 Ansøgningsproces 2019 - orientering
27.35.08-Ø40-3-18 – TineVNie
Resumé
Orientering om proces 2019 vedrørende tilskud til generelle tilbud med
aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens § 79.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Ældrerådet blev orienteret om:




Ansøgningsprocessen for § 79 - 2019, som starter den 7. september og slutter den 4. oktober 2018.
Processen for § 18 2019 som følger samme tidsplan.
At der i forhold til puljens størrelse og uddeling af §§ 18 og 79
midler, tages forbehold for den endelige politiske vedtagelse af
budget 2019.

Ældrerådets repræsentanter i indstillingsudvalgene vil blive indkaldt til
møde inden længe.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Primo september starter ansøgningsprocessen 2019 for tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter Servicelovens §
79.
I Stevns Kommune er det Ældrerådet og Handicaprådet, som er tildelt
kompetencen til at fordele § 79 midlerne. Handicaprådet uddeler 25 %
og Ældrerådet 75 % af puljen. Fælles annonce indrykkes i Stevnsbladet i
ugerne 37 og 39. Derudover vil der blive orienteret om processen på
kommunens hjemmeside, hvor man også vil kunne finde retningslinjer
og ansøgningsskema.
De gældende retningslinjer og ansøgningsskema blev første gang taget i
brug i forbindelse med proces 2018, efter en høringsproces i Ældreråd
og Handicapråd og endelig godkendelse i SSU den 23. august 2017.
Ansøgningsprocessen slutter primo oktober, hvorefter Handicaprådet´s
og Ældrerådet´s indstillinger til fordeling af midler vil blive forelagt SSU
til godkendelse den 3. december 2018.
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I 2018 er der i Ældrerådet´s regi blevet uddelt 124.000 kr. Hvor mange
midler der vil være til uddeling i 2019 vides først efter endelig godkendelse af budget 2019 senere på året.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.





Bilag
§ 79 annonce - proces 2019
Retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 79
§ 79 ansøgningsskema - proces 2019
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95 Diverse orienteringer
00.01.00-I00-1-18 – 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: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Hans orienterede om:



Møde i Stevns Ældreboligselskab den 21. juni.
Status i forhold til pressen og hvordan rådet får omtale i Stevnsbladet og Dagsbladet. Der blev fremsat et forslag om omtale på
SN.dk.

Anna orienterede om:


Afdelingsmøde den 12. september på Stevnshøj.

Bodil orienterede om:


Problematikken omkring lukning af demensdagcenter (Nichen)
ind over sommeren. Ældrerådet besluttede, at sende et brev til
centerchef Tina Mørk vedrørende dette.

Britta orienterede om:


Møde i Bruger- og Pårørenderådet på Egehaven den 22. august.

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)
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)
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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96 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: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Ældrerådet besluttede, at følgende emner skal omtales i pressen:




Udskiftning af medlem i rådet.
Byvandringer med Teknik og Miljø.
Høringer/høringssvar.

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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97 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-1-18 – TineVNie
Resumé
Status for Ældrerådets budget 2018.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Ældrerådet tog budgettet til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2018:
Ældrerådets budget 2018

119.000

Forbrug pr. 06.08.2018
Kontingent Danske Ældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv

25.713
1.032
16.685

Annoncering
Repræsentation
Restbudget

75.570

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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98 Eventuelt
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Jette Olsen og Lilly Meisner Pedersen.
Ældrerådet fremsatte et ønske om en opfølgning/orientering i forhold til
den gennemgang af brandsikkerheden på plejecentrene, der har været
med beredskabet. Rådets sekretær følger op på dette.
Dorete meldte afbud til næste ældrerådsmøde den 20. september.
Projekt "Digi-rehab": Ældrerådet vil blive orienteret, når der foreligger
en evaluering.
Introduktion til Sundhedscentret (generelt) samt Omsorgstandplejen vil
komme løbende.
Borgmesteren deltager på ældrerådsmødet den 8. november.
Høringsmateriale vedrørende leverandør af stomi-hjælpemidler blev omdelt på mødet. Høringen bliver sat på dagsordenen den 20. september.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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