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228 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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229 Byvandringer
05.00.05-P15-1-18 – TineVNie
Resumé
Planlægning af byvandringer.
Lars Ellegaard Jørgensen og Thomas Bahnsen Jensen fra Teknik og Miljø
deltager under dette punkt.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

planlægge byvandringer med Teknik & Miljø

Beslutning
Der var drøftelser om:
•
•
•

afstribninger på veje
tryghed kontra trafiksikkerhed
offentlig/privat vej - hvem vedligeholder og kan der gives påbud
om, at ejere af private veje vedligeholder?

Status over byvandringerne sidste år i Rødvig, Strøby, Hårlev og Store
Heddinge.
Teknik & Miljø er i øjeblikket i gang med at registrere tilstanden på alle
fortove.
Ældrerådet tager kontakt til Thomas, når rådet finder det aktuelt at foretage byvandringer igen.
Alle blev opfordret til, at indberette via ”Giv et praj” på kommunens
hjemmeside.
Sagsfremstilling
I 2018 gennemførte Ældrerådet en række byvandringer sammen med
lederen af Vej & Materielgård, hvor tilgængeligheden blev gennemgået
og drøftet. Det blev efterfølgende besluttet at gentage disse byvandringer i 2019.
Lars Ellegaard Jørgensen og Thomas Bahnsen Jensen fra Teknik og Miljø
er derfor inviteret til dette møde, så årets byvandringer kan blive planlagt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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230 Gennemgang af sager til Plan, Miljø og
Teknik
00.01.00-I00-2-19 – TineVNie
Resumé
Gennemgang af sager til PMT.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Birgitte J.T.K. Nielsen deltog på mødet og orienterede om:
•
•

•
•
•

lokalplaner og høringssvar vedrørende Flexboliger og udviklingsplan for Strøby Egede
lokalplan vedrørende:
o Åstræde i Strøby Egede
o Stevnshallen - supplerende høring
o sauna i Rødvig
spildevandsplan
Bredeløkkevej ændret stiforløb
Renovering af maj- og flagstænger – udviklingspulje til landsbyer

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Gennemgang af sager til PMT.
./.

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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231 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
Direktør Kasper Sonne stopper ved udgangen med september. Ansættelsesproces sættes i gang snarest muligt. Kommunaldirektøren varetager området Sundhed & Omsorg, indtil ny direktør er ansat i det nye år.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Dorthe Kapler Holmboe.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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232 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
Der var orientering om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

psykiatri/misbrug – tema. Forslag om at oplægget sættes på
dagsordenen til ældrerådsmødet den 28. november
Budget 2020 - 2. behandling medio oktober og sidste behandling
den 5. november
Psykiatricenter Brohøj – frigivelse af midler
nyt IT hjælpemiddelssystem - frigivelse af midler
Værdighedspolitik - godkendelse
BPA Kvalitetsstandard og vejledning – godkendelse
Demenspolitik - se punkt 233
Sundhedspolitik samt tids- og procesplan – godkendelse
psykiatrikoordinator/sagsbehandler – evaluering
sygepleje/udvikling – evaluering
2 sager vedrørende midlertidige stillinger i visitation og hjælpemidler – evaluering
vikarforbrug og rekruttering – handleplan
ældreboliger – alle blev opfordret til at læse bilag til sagen
§ 85 støtte
ankestatistik
nyt plejecenter beslutning om ejerkonstruktion, hvor der også
holdes KB temamøde den 23. september
nyt aktivitetshus i Strøby Egede. Ældrerådet forholder sig undrende over estimatet på 15.000 kr. til istandsættelse af Acacievej, da rådet´s vurdering er, at det bliver væsentligt dyrere

Ældrerådet spurgte ind til ordningen omkring fasttilknyttede plejecenterlæger: Ordningen fortsætter fremadrettet i Stevns Kommune.
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
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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233 Ny demenspolitik - orientering
29.30.04-G00-1-18 – TineVNie
Resumé
Orientering om procesplan vedrørende ny demenspolitik.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Demenskoordinator Line Henriksen deltog under dette punkt og orienterede om:
•
•
•

den nuværende Demenspolitik fra 2008, som blev revideret i
2012
SSU´s behandling af sagen den 23. september. Relevante parter
vil efter SSU´s møde blive inddraget i processen i forhold til,
hvad den nye demenspolitik skal indeholde
forventet godkendelse i 4. kvartal 2020

Der var drøftelser om Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter (ØDA), projekter og hvad kommunen får ud af det.
Ældrerådet blev opfordret til at komme med input om, hvordan de ønskes inddraget i processen, og det blev besluttet at Line deltager på ældrerådsmødet den 7. november. Her vil hun komme med et oplæg om
hvilke tilbud der findes i forvejen. Derudover skal der være en drøftelse
om, hvilke udfordringer Stevns Kommune står over for i de kommende
år.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Orientering om procesplan vedrørende ny demenspolitik.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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234 Høringssvar vedr. budget 2020 - godkendelse
00.30.00-Ø00-4-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Ældrerådet´s høringssvar vedrørende budget 2020.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende rådet´s høringssvar vedrørende budget 2020

Beslutning
Høringssvaret blev godkendt.
Sagsfremstilling
Ældrerådet har udarbejdet et høringssvar vedrørende budget 2020, som
skal godkendes på dette møde.
Høringsfristen er den 13. september 2019.
Økonomi
Godkendelse af høringssvaret har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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235 Høringssvar vedr. Værdighedspolitik godkendelse
29.09.00-P22-1-16 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Ældrerådet´s høringssvar vedrørende revidering af
Stevns Kommunes Værdighedspolitik.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende rådet´s høringssvar vedrørende revidering af Stevns
Kommunes Værdighedspolitik

Beslutning
Høringssvaret blev godkendt.
Sagsfremstilling
Den 5. september har Ældrerådet afgivet et høringssvar vedrørende revidering af Stevns Kommunes Værdighedspolitik. Høringssvaret vil indgå
i SSU´s behandling af sagen den 23. september 2019.
Ældrerådet skal godkende høringssvaret, som er vedhæftet denne sag.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•

Bilag
Ældrerådets høringssvar vedr. revidering af værdighedspolitik.
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236 Høringssvar vedr. nyt aktivitetshus - godkendelse
02.03.00-A00-1-19 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Ældrerådet´s høringssvar vedrørende nyt aktivitetshus i
Strøby Egede.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende rådet´s høringssvar vedrørende nyt aktivitetshus i
Strøby Egede

Beslutning
Høringssvaret blev godkendt.
Sagsfremstilling
Den 4. september blev høringsmateriale vedrørende nyt aktivitetshus i
Strøby Egede sendt i høring i Ældrerådet. Høringsfristen er den 13. september 2019.
Ældrerådet skal på dette møde godkende rådet´s høringssvar.
Økonomi
Godkendelse af høringssvaret har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•

Bilag
Ældrerådets høringssvar vedr. aktivitetshus i Strøby Egede og salg af Strøbyhjemmet
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237 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 15. august 2019

Beslutning
Referatet fra den 15. august 2019 blev godkendt.
Borgerhenvendelse vedrørende gratis offentlig transport til pensionister.
Danske Ældreråd´s tilbagemelding er sendt til borgeren.
Opfølgning på spørgsmål vedr. betaling af brandsikring via husleje –
ønske om besøg frafaldes.
Dialogmøde med SSU.
Ældrerådets brochure – status.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den
15. august 2019.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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238 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 fra:
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Regionsældreråd – herunder:
o temamøde – Det nære sundhedsvæsen
o næste ordinære møde til november
Plushøj – bustur
Stevnshøj - herunder:
o plejecenterbussen, som bliver brugt flittigt
o ny leder
o 2 sangeftermiddage i løbet af efteråret
o Morten´s aften arrangement
Brohøj – spise-kom-sammen
Hotherhaven – herunder:
o Bruger- og pårørenderådsmøde den 18. september
o De små gryder
o planlægning af tur med plejecenterbus
o Morten´s aften, hvor borgmesteren kommer på besøg
Egehaven – herunder:
o plejecenterbus – tur til Bøgeskoven
o koncert med Stevnskoret
o filmvisning
o gudstjenester
Styregruppe vedrørende nyt plejecenter – afventer beslutning om
ejerstruktur
Omsorgsbestyrelsen – sang arrangement
Stevns Ældreboligselskab - herunder:
o møde den 19. september
o 2 afdelingsmøder
Pressen – høringssvar vedrørende aktivitetshus til Stevnsbladet

Orienteringen 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)
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•
•
•
•
•
•
•

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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239 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
Budgettet blev omdelt på mødet og status blev taget til efterretning.
Det blev besluttet at aflyse ældrerådsmødet den 26. september.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2019.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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240 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
Høringssvar vedrørende aktivitetshus i Strøby Egede er sendt til Stevnsbladet, og Ældrerådet besluttede også at indsende høringssvar vedrørende budget 2020 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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241 Mødeplan 2019 og 2020
00.01.00-A00-8-16 – TineVNie
Resumé
Fastlæggelse af Ældrerådet´s mødeplan for resten af 2019 og 2020.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

fastlægge mødeplan for ældrerådsmøder i resten af 2019 og for
2020

Beslutning
Udsat til næste ordinære møde den 7. november 2019.
Sagsfremstilling
Ældrerådet skal fastlægge mødeplan for resten af 2019 og for 2020, jf.
politisk mødeplan behandlet i de politiske udvalg i august måned.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•

Bilag
Endelig politisk mødeklaneder for 2020
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242 Eventuelt
00.01.00-I00-1-19 – TineVNie
Beslutning
Drøftelse om apotekerne på Stevns.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
19. september 2019
Side 274

