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Oda Petersen gik kl. 11.20.
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Side

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



Godkende referatet fra den 10. april 2017.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen, Marianne Jensen, Jens Kierkegaard, Flemming Pihl og Oda Petersen.
Referat fra ældrerådsmødet den 10. april 2017 blev godkendt med følgende rettelse til punkt 355 "Siden sidst": Valg af medlemmer i Danske
Ældreråd - ingen suppleanter fra vores region.
Orientering om:






Fællesmøde med Ældrerådene i Fakse, Solrød, Ringsted og Køge.
Repræsentantskabsmøde og konference på Nyborg Strand, hvor
der havde været forskellige foredrag og seminarer, bl.a. om køkkener på plejecentre.
Seminar ”Værdig omsorg for ældre – Hvordan kan vi gøre de rigtige ting rigtigt?”.
Temadag i Regionsældreråd – hvor Mænds Mødesteder deltog
Sundhedskonference 2017 – Mit Sundhedsvæsen - på Køge Handelsskole. Pointen på konferencen var, at kommuner og læger
skal samarbejde om at få sundhedsvæsenet til at fungere bedst
muligt. Derudover var der uddeling af Sundhedsprisen 2017.

Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:



Godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 10. april 2017.
Status v/formand Birthe Høfler - herunder:
o Referat fra møde med ældrerådene fra Fakse, Solrød og
Køge.
o Referat fra repræsentantskabsmøde og konference på Nyborg Strand.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
16. maj 2017
Side 392

366 Tilskud til aktiverende foranstaltninger Serviceloven § 79
27.35.08-Ø40-2-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Drøfte forløbet omkring ansøgning og udbetaling af tilskud via
Servicelovens § 79 i 2017.

Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen, Marianne Jensen, Jens Kierkegaard og Flemming Pihl.
Ældrerådet havde indkaldt Thor Grønbæk til dette møde for at drøfte
forløbet og de nye kriterier for § 79 tilskud, herunder:




Aflæggelse af regnskab.
At midlerne iflg. kriterierne ikke må bruges til busleje.
Besparelse på puljen for 2017.

Især for de små foreninger har ovennævnte punkter været problematiske.
Der var også en drøftelse omkring muligheden for at kigge på de enkelte
foreningers formål, kontra hvilke aktiviteter tilskuddene tildeles til.
SSU vil kigge på muligheden for eventuelle lempelser og forenkling af
kriterierne, så forløbet fremover gøres mere hensigtsmæssigt. I forhold
til puljens størrelse ligger det under de kommende budgetforhandlinger.
Der blev fremsat et forslag om at invitere formændene fra de enkelte
foreninger til et orienteringsmøde, når kriterier er på plads. Idéen med
mødet er, at give en orientering om kriterierne og hvad der forventes af
foreningerne i forbindelse med ansøgning og udbetaling af tilskud. Derudover kunne foreningerne også blive gjort opmærksom på muligheden
i, at de kan få hjælp på Frivillighedscentret.
Sagsfremstilling
Thor Grønbæk er inviteret med til dette møde, da Ældrerådet ønsker at
drøfte forløbet vedr. ansøgning og udbetaling af tilskud via Servicelovens § 79 i 2017 - herunder de nye kriterier og regnskabsark.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
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Side 393

367 Ny pleje- og rehabiliteringsstruktur
03.01.04-A00-1-16 – TineVNie
Resumé
Orientering om ny pleje- og rehabiliteringsstruktur.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen, Marianne Jensen, Jens Kierkegaard og Flemming Pihl.
Thor Grønbæk orienterede om den nye politiske behandling af plejecenterplanen i SSU og KB i april, som endte med følgende:






Egehaven - udbygning udsættes indtil videre.
Der skal kigges på muligheden for at etablere et plejecenter i
Store Heddinge.
Plushøj - ingen ændring.
Brohøj. Arbejdsgruppen skal kigge på anvendelse af stedet. En
mulighed kunne være lejligheder for handicappede.
Hotherhaven bliver demensplejecenter.

Efterfølgende var der en drøftelse om:







KAS, hvor der er møde i arbejdsgruppen den 17. maj. Ældrerådet
drøftede fremtidens plejebehov – herunder tidlig udskrivelse fra
hospitaler og nye generationers ønsker til alderdommen og anderledes boligformer. Dette er emner, som politikkerne, iflg. Thor
Grønbæk, er bevidste om og jævnligt har drøftelser omkring.
Demenslandsby – udviklingen i Faxe Kommune samt vigtigheden
i mere information om demens til befolkningen.
Håndtering af sagen om plejecenterplanen - herunder udtalelser i
pressen. Plejecenterplanen blev sendt til skriftlig høring i Ældrerådet. Birthe Høfler og Tina Mørk havde efterfølgende en telefonsamtale om, at det er en justering af planen. Derfor blev konklusionen, at det ikke var nødvendigt med et høringssvar.
Budget 2018 og de kommende budgetforhandlingerne - herunder
besparelser i de enkelte centre. SSU´s område var sidste år
hårdt ramt af besparelser, hvilket bl.a. også førte til besparelser
på ledelsesplan.

Sagsfremstilling
Den 15. marts 2017 bad SSU administrationen om at komme med et
justeret forslag til Ny Plejecenterplan. Plejecenterplanen blev oprindeligt
vedtaget i SSU den 8. juni 2016, og i KB den 8. september 2016.
Administrationen har derfor udarbejdet et nyt forslag på baggrund af de
løbende drøftelser i SSU samt på baggrund af temadrøftelse i KB den 2.

Stevns Kommune
Ældreråd
16. maj 2017
Side 394

marts 2017. Dette forslag er blevet behandlet i SSU den 18. april og i
KB den 27. april 2017.
Thor Grønbæk vil på dette møde orientere Ældrerådet om den politiske
behandling af forslaget.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.






Bilag
Dagsordenspunkt: Ny pleje- og rehabiliteringscenter struktur - beslutning behandlet på mødet 27. april 2017 kl. 16:30 (Frøslev Forsamlingshus, Frøslev Bygade 8, 4660 Store Heddinge) i Kommunalbes.docx
Forslag til tidsplan
Kapacitetsudvikling plejecenterpladser
Sagsfremstilling plejecenterstruktur SSU 17 august
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368 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
Deltog ikke: Bodil Nielsen, Marianne Jensen, Jens Kierkegaard, Flemming Pihl og Oda Petersen.
Punktet blev udsat til næste ældrerådsmøde den 12. juni 2017.
Sagsfremstilling
Orientering om normeringen på plejecentrene og i hjemmeplejen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
16. maj 2017
Side 396

369 Ældrerådsvalg 2017
84.12.00-P21-1-16 – TineVNie
Resumé
Status vedr. ældrerådsvalg, godkendelse af tidsplan og annonce samt
udvælgelse til valgbestyrelse.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:




Godkende endelig tidsplan og annonce.
Vælge 2 personer til valgbestyrelsen.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen, Marianne Jensen, Jens Kierkegaard, Flemming Pihl og Oda Pedersen.
Tids- og handleplan samt udkastet til annonce vedr. ældrerådsvalget
blev godkendt.
Det blev besluttet, at annoncen indrykkes i Stevnsbladet i juni måned
inden sommerferien.
Valg af medlemmer til valgbestyrelsen blev udsat til næste ældrerådsmøde den 12. juni pga. lav deltagelse på dette møde.
Rådet´s sekretær informerede om:



Udarbejdelsen af tids- og handleplan samt udkast til annonce,
som er lavet med udgangspunkt i materialet fra 2013.
Arbejdet med at færdiggøre budget for valget - herunder:
o 3 forskellige muligheder i forhold til digitale/ikke digitale løsninger
o Tilbud vedr. tryk af stemmesedler.
o Optælling af inventar.
o Annoncering - herunder forslag om at undlade annoncering i Dagbladet, da det er dyrt i forhold til antallet
af læsere.

Sagsfremstilling
Orientering om afholdelse af ældrerådsvalg 2017 har været på dagsordenen i DIR og SSU den 18. april, ØU den 19. april og i KB den 27. april.
SSU valgte på deres møde, at anbefale Inge Milbrat og Jan Jespersen til
valgbestyrelsen for afvikling af ældrerådsvalget.
Ældrerådet skal på dette møde:



Godkende udkast til den endelige tidsplan samt annonce med
orientering om ældrerådsvalget.
Vælge 2 personer til valgbestyrelsen.

Stevns Kommune
Ældreråd
16. maj 2017
Side 397

Der ud over vil der blive orienteret om det nye tilbud fra KMD, som gør
det muligt at afholde valget 100 % digitalt.

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.





Bilag
Tids- og handleplan for afvikling af ældrerådsvalg 2017 (udkast)
Udkast til annonce til Stevnsbladet - juni 2017
Dagsordenspunkt: Ældrerådsvalg 2017 behandlet på mødet 27. april
2017 kl. 16:30 (Frøslev Forsamlingshus, Frøslev Bygade 8, 4660 Store
Heddinge) i Kommunalbestyrelsen (2017).docx
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370 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
Deltog ikke: Bodil Nielsen, Marianne Jensen, Jens Kierkegaard, Flemming Pihl og Oda Petersen.
Tina Mørk fortalte, at der har været en justering i organisationen i
Sundhed og Omsorg. I Myndighed vil der fremadrettet være 2 ledere,
som skal stå for den daglige ledelse af henholdsvis visitation, ældre og
hjælpemidler samt voksen/handicap. Begge ledere refererer direkte til
Tina.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
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16. maj 2017
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371 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: Bodil Nielsen, Marianne Jensen, Jens Kierkegaard, Flemming Pihl og Oda Petersen.
Det blev besluttet, at følgende punkter fra SSU´s dagsorden sættes på
som selvstændige punkter til ældrerådsmødet den 12. juni:




Rehabilitering i døgnplejen - temadrøftelse.
Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp 2017.
Årsrapport over utilsigtede hændelser 2016.

Budgetforslag 2018, hvor høringsmateriale sendes ud hurtigst muligt
efter SSU´s møde den 17. maj. Materialet gennemgås på dialogmødet
den 29. maj, og høringsfristen er den 7. juni 2017.
Ældrerådet ønsker et møde med Henriette Wrietsch den 30. maj kl.
13.30. Rådet´s sekretær inviterer Henriette og booker mødelokale.
Tina Mørk orienterede om:



Borger som har stillet en bus til rådighed for plejecentrene.
Lukkede punkter.

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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372 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: Bodil Nielsen, Marianne Jensen, Jens Kierkegaard, Flemming Pihl og Oda Petersen.
Orientering om Strøbyhjemmet.
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.

Stevns Kommune
Ældreråd
16. maj 2017
Side 401

373 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-6-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Drøfte budgetforslag med noter for 2018.
Budgettet for 2017 tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen, Marianne Jensen, Jens Kierkegaard, Flemming Pihl og Oda Petersen.
Budget 2017 blev godkendt.
Budgetforslag 2018 samt noter blev godkendt. Ældrerådets budgetforslag for 2018 sendes nu til SSU.

Sagsfremstilling
Ældrerådet skal på dette møde gennemgå og drøfte budgetforslag for
2018.
Status for Ældrerådets budget 2017:
Ældrerådets budget 2017

119.000

Forbrug pr. 03.05.2017
Kontingent Danske Ældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv
Annoncering

18.203
2.208
13.385
1.075

Repræsentation
Restbudget

84.129

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Ældreråd - Budgetforslag 2018
Ældreråd - Noter til budget 2018
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374 Eventuelt
00.01.00-I00-18-16 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen, Marianne Jensen, Jens Kierkegaard, Flemming Pihl og Oda Petersen.
Orientering om at det nu er Marianne Thomasen, som er leder på
Stevnshøj.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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