Referat

Ældreråd
Mødelokale 2
25. september 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: Jens Kierkegaard og Helmut Madsen.
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Forkortelser for politiske udvalg
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget
NFK = Natur-, Fritids- og Kulturudvalget BU = Børneudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget

Side

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



Godkende referat fra den 21. august 2017.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jens Kierkegaard og Helmut Madsen.
Referatet fra den 21. august 2017 blev godkendt.
Ældrepolitisk konference den 24. oktober 2017. Karsten og Bodil deltager.
Karsten orienterede om Køge Seniorråd´s rigtig gode arrangement med
skuespil om demens.
Køge Kommune´s brochure om værdighedspolitik blev omdelt til inspiration.

Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:



Godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 21. august 2017.
Status v/formand Birthe Høfler - herunder:
o Tilmelding til ældrepolitisk konference den 24. oktober i
Vejle.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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396 Movia
13.05.00-G00-1-17 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jens Kierkegaard og Helmut Madsen.
Steen S. Hansen udeblev og punktet blev derfor udsat.
Sagsfremstilling
Ældrerådet har inviteret Steen S. Hansen til dette møde, da rådet har en
række spørgsmål vedrørende Movia og planlægning af fremtidig busdrift
i kommunen.
Steen har forud for mødet fået fremsendt en række spørgsmål via mail.
Spørgsmålene er vedhæftet denne sag.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Ældrerådet´s spørgsmål vedr. Movia
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397 Ældrerådsvalg 2017
84.12.00-P21-1-16 – TineVNie
Resumé
Status over ældrerådsvalget 2017.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Godkende annonce vedrørende brevafstemning.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jens Kierkegaard og Helmut Madsen.
Ældrerådet godkendte annonce vedr. brevafstemning, som indrykkes i
Stevnsbladet medio oktober.
Ældrerådet afholdte orienteringsmøde på Sundheds- og Frivillighedscentret den 5. september. Der var stor spørgelyst, og mødet resulterede
i flere interesserede kandidater.
Efterfølgende var der en gennemgang af de 14 kandidater og lodtrækning om kandidaternes rækkefølge på stemmesedlerne.
Orientering om forløb fremadrettet - herunder:




Breve som sendes til kandidaterne tirsdag den 26. september.
Fotografering til annonce og plakater på valgstederne.
Undervisning af valgtilforordnede - både valghandling og elektronisk valgsystem.

Sagsfremstilling
Status over forberedelse af ældrerådsvalget 2017 - herunder:





Godkendelse af annonce vedrørende brevafstemning.
Referat fra orienteringsmøde den 5. september.
Status over kandidatanmeldelser.
Orientering fra valgbestyrelsen:
o Stemmesedler - rækkefølge.
o Præsentation af kandidater i dagspressen og på valgstederne.

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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398 Diæter
27.15.04-G01-1-17 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jens Kierkegaard og Helmut Madsen.
Ældrerådet blev orienteret om svar fra direktionssekretariatet, hvor det
er besluttet, at ældrerådet´s medlemmer ikke modtager diæter ved deltagelse i arbejdsgrupperne i forbindelse med plejecenterplanen. Beslutningen er truffet ud fra "Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse". I svaret præciseres det, at der gives diæter for møder i Ældrerådet og Regionsældreråd samt til uddannelse i forbindelse med at klare
hvervet som Ældrerådsmedlem.
Sagsfremstilling
Administrationen er blevet spurgt, om medlemmer af ældrerådet modtager diæt for møder i arbejdsgrupperne i forbindelse med plejecenterplanen. Spørgsmålet blev sendt videre til direktionssekretariatet, som
har undersøgt sagen.
Ældrerådet vil på dette møde blive orienteret om beslutning og rammer
for udbetaling af diæter.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.





Bilag
Ældrerådet´s forretningsorden
Bilag til Ældrerådets forretningsorden
Diætregulativ pr 1 januar 2017
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399 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: Jens Kierkegaard og Helmut Madsen.
Tina Mørk orienterede om:


Justering af organisationen i Sundhed og Omsorg, hvor:
Karina Bernth bliver afsnitsleder for Myndighed.
Lederstilling til voksen/handicap området – herunder nyt botilbud, vil blive opslået meget snart.
I denne forbindelse var der en drøftelse om planerne for Brohøj –
hvor arbejdsgruppen er sat i gang. Målgruppen bliver voksne med
udviklingshæmning og socialpsykiatri. Fokus vil være på beboernes
adfærd og behov.
o
o




Puljer, hvor vi har fået afslag på ansøgning om midler til udenoms
arealerne på Hotherhaven og kompetenceudvikling af personale indenfor demensområdet.
Ny direktør starter mandag den 2. oktober 2017.

Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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400 Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagorden 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: Jens Kierkegaard og Helmut Madsen.
Følgende punkter blev gennemgået:










Temadrøftelse om demensområdet, hvor Lilly, Bodil og Birthe
deltager. I drøftelsen vil målene i den nationale handlingsplan
blive sat op i forhold til demensstrategi og demensalliance.
Ansøgning om fortsat medlemskab i demensalliancen.
Rådgivningscenter på demensområdet med mulighed for anonym
rådgivning. Vi er gået sammen med Køge og Faxe kommuner om
dette.
Danmark spiser sammen – ansøgning vedr. 2018. SSU skal drøfte, om dette skal være et særskilt tilskud, eller om der skal ansøges om § 79 midler.
Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp med høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd.
Rammeaftale - det specialiserede social- og undervisningsområdet.
KORA analyse - det specialiserede socialområde.
Projekt udvidet opbyggende forebyggende hjemmebesøg – evaluering.
Lukket punkt.

Der blev spurgt ind til møder med pårørende på Nichen. Møderne har
været afholdt en gang om måneden, hvilket de ikke gør mere. Tina Mørk
undersøger nærmere.
Orientering om budget 2018 hvor flertalsgruppens forslag nu skal i ØU
og KB. Der er bl.a. forslag om:


Fremskudt visitation, hvor visitator er med ved udskrivninger og i
tættere samarbejde med lægerne.
 Rengøring hver 14. dag.
 10 minutter ekstra til hjemmeplejen - til hver rute.
 Flere ansatte og dermed begrænse brug af vikarer.
 Besparelse - generelt - på 2 mio. kr. samt ved indlæggelser og
én administrativ stilling.
Ovennævnte er forslag, og vi afventer nu den politiske proces, hvor
Ældrerådet efterfølgende vil blive orienteret.
Drøftelse om De Glade Vikarer.
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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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401 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: Jens Kierkegaard og Helmut Madsen.
Ikke noget af relevans for Ældrerådet.
Sagsfremstilling
Efter aftale i 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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402 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-6-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet for 2017 tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Jens Kierkegaard og Helmut Madsen.
Budgettet blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2017:
Ældrerådets budget 2017

119.000

Forbrug pr. 13.09.2017
Kontingent Danske Ældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage m.v.
Annoncering
Repræsentation
Restbudget

38.795
2.760
13.385
1.075
319
62.666

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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403 Eventuelt
00.01.00-I00-18-16 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Jens Kierkegaard og Helmut Madsen.
I forbindelse med orientering om modtagelse af en mail drøftede Ældrerådet situationen om lægernes lukning for tilgang af patienter og den ny
Regionsklinik i Store Heddinge. Ældrerådet besluttede, at der ikke gøres
mere ved sagen.
Ældrerådet drøftede møder og mangler i forbindelse med arbejdsgrupperne vedrørende plejecenterplanen. Ældrerådet efterlyser modtagelse
af referater i god tid, så alle kan nå at forberede sig. Desuden opleves
usikkerhed om hvorvidt hver enkelt inviteres til alle aktuelle møder. Tina
Mørk orienterede om et møde vedrørende arbejdsgrupperne for plejecenterplanen. I forbindelse med dette møde er der formuleret en svarskrivelse, som sendes ud sammen med referatet fra dette møde.
Der blev fremsat et spørgsmål om formulering i et brev vedr. visitation
af hjemmehjælp. Tina Mørk følger op på dette.
Næste møde i Ældrerådet bliver den 13. november. Det planlagte møde
den 9. oktober aflyses på grund af efterårsferie.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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