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272 Trafikbestillinger/planlægning
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
På en temadag i Regionældrerådet tidligere på året var der et oplæg
omkring trafikplanlægning/trafikbestillinger i Holbæk Kommune. I Holbæk høres Ældreråd og Handicapråd i disse sager hvert efterår.
Anette Mortensen var inviteret med på dette møde, for at fortælle hvordan planlægning/bestilling af trafik foregår i Stevns Kommune. Følgende
indgik i orienteringen:







Det er en proces, som har været i gang i flere år.
Der har været afholdt 2 borgermøder omkring busdriften i Stevns
Kommune.
Stevns Kommune har haft flere møder med Movia. Næste møde
er den 28. juni 2016, hvor store takststigninger og regnefejl i tilbud er på dagsordenen.
Problematik omkring lange perioder hvor vi afventer Movia, og
efterfølgende har meget kort beslutnings-/svarfrist på Movia´s
tilbud.
For at enderne kan nå sammen i forhold til busdriften, skal der
fremadrettet findes flere penge til Movia, eller også skal der ændres i vores ønsker.
Movia´s kontrakter med Stevns Kommune udløber i december
2017 og juni 2018, med mulighed for forlængelse i op til henholdsvis 4 og 6 år.

Ældrerådet drøftede priser kontra hvilken busdrift Movia leverer, mangel
på andre udbydere, busdrift i landsbyerne og sene afgange. Samtidig
opfordrede Ældrerådet til en øget opmærksomhed i forhold til samkørsel
i Flextrafik.
Holbæk´s ”årskalender” giver et rigtig fint overblik og kan godt - iflg.
Anette Mortensen - overføres hertil. Ældrerådet fremsatte forslag om, at
Stevns Kommunes ny pleje- og rehabiliteringsstruktur sættes på årskalenderen.
Fremadrettet ønsker Ældrerådet at blive involveret mere i processen. De
nye ruter træder i kraft i august 2016, og Anette Mortensen noterede, at
Ældrerådet høres i oktober 2016.
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Sagsfremstilling
På en temadag i Regionældrerådet deltog en ingeniør med et oplæg
vedr. planlægning af trafikbestillinger i Holbæk Kommune. I Holbæk
foregik denne planlægning ved hjælp af en "årskalender" i samarbejde
med Ældreråd og Handicapråd.
Ældrerådet har inviteret Anette Mortensen - formand for PTU - med til
dette møde, hvor hun vil give en orientering om, hvordan trafikplanlægning og bestillinger foregår i Stevns Kommune.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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273 Siden sidst
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Godkende referaterne fra Ældrerådsmøderne den 25. april 2016
og den 10. maj 2016.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke Helmut Madsen.





Referaterne fra den 25. april og 10. maj 2016 blev godkendt.
Ved Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i Nyborg Strand
den 2. og 3. maj 2016 deltog Sundheds- og ældreminister Sophie
Løhde. Enkelte savnede spørgetid efter indlægget.
Temadag i Regionældrerådet i Sorø den 9. maj 2016 - se punkt
272.
Frank R. Taarup orienterede om, at han stopper i Ældrerådet, da
han flytter til en anden kommune. Derfor skal der findes en ny
næstformand.

Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:





Godkendelse af referaterne fra Ældrerådsmøderne den 25. april
2016 og den 10. maj 2016.
Status v/formand Birthe Høfler.
Referat fra Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i Nyborg
Strand den 2. og 3. maj 2016.
Referat fra Temadag i Regionældrerådet i Sorø den 9. maj 2016.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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274 Budgetforslag 2017 - version 1 i høring
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet skal høres om Budgetforslag 2017.
Første version af budgetforslaget har været behandlet i fagudvalgene i
juni måned og Ældrerådet får nu mulighed for at kommentere budgetforslaget.
Budgetforslag 2017 fremsendes til høring.
Beslutning
Deltog ikke Helmut Madsen.
Orientering v/Henriette Wrietsch – herunder:




Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Endnu vides ikke om
midlerne tilbagebetales til specifikke områder, eller om kommunerne selv kan fordele midlerne.
Gennemgang af balancekatalog med SSU´s anbefalinger.

Efterfølgende var der en drøftelse af it-baseret hjemmehjælp og robotstøvsugere.
Ældrerådet vil udarbejde deres høringssvar, som skal afleveres senest
uge 31, hvis det skal med på SSU´s møde den 17. august 2016.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte den 20. april 2016 den økonomiske politik
og budgetproces 2017.
Den økonomiske politik
Den økonomiske politik for 2017-2020 indeholder følgende målepunkter:
1. En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt.
2. Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til anlæg og som "stødpude" til likviditeten.
3. Niveau for anlægsrammen fastsættes under hensyntagen til et
realistisk ambitionsniveau, kommunens økonomi, samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring.
4. Likviditeten anbefales på minimum gns. 80 mio. kr. opgjort efter
kassekreditreglen.
5. Gældens størrelse og låneoptagelse vurderes i forbindelse med
budgettet.
Der udarbejdes Balancekatalog til budget 2017-2020. Balancekataloget
skal indeholde budgetforbedringer/spareforslag for omprioriteringsbidrag
(2017-2019) på ialt ca. 30 mio. kr. med fuld udmøntning i 2019.
Budgetproces

Stevns Kommune
Ældreråd
27. juni 2016
Side 274

Ifølge tidsplanen skal fagudvalgene fremsende budgetforslag for 2017
og overslagsårene 2018-2020 til Økonomiudvalget. Budgetforslaget indgår derefter i en samlet version 1, som omdeles medio juli 2016 og
præsenteres for KB ultimo august 2016.
Budgetforslaget revurderes i august måned på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2016, Økonomiaftalen mellem KL og regeringen
sam lov- og cirkulæreprogrammet.
Følgende ændringer indarbejdes i version 1:




Overførselsudgifter
Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

Følgende ændringer indarbejdes ikke i version 1, men synliggøres til
brug for prioriteringer:





Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
Afledt drift til nye anlæg
Balancekatalog
Ønsker til nye anlæg

MED-udvalg, Handicapråd og Ældreråd orienteres om det foreliggende
Budgetforslag 2017 og Balancekatalog i juni måned 2016.
Økonomi
Kommunalbestyrelsen skal godkende budgettet for det kommende år
senest 15. oktober 2016.




Bilag
Anlæg - opdateret til SSU den 20. juni 2016
Balancekatalog - opdateret til SSU den 20. juni 2016
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275 Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Tina Mørk
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


SSU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke Helmut Madsen.
Det næste møde i SSU er den 17. august 2016, og der er endnu ikke en
endelig dagsorden til mødet. Tina Mørk gennemgik derfor dagsordenen
fra mødet den 20. juni 2016:






Servicelovens § 79 - forslag til ændring af retningslinjer/kriterier.
Nye medlemmer i Handicaprådet.
Indkøbsordning – principafgørelse fra ankestyrelsen. Hvis borgeren selv kan bestille varer til levering via nettet eller telefon, er
borgeren selvhjulpen og dette er derfor ikke en kommunal opgave. Ældrerådet havde en drøftelse omkring indkøbsordningen,
bl.a. om idéen i at alle ligestilles, og dermed selv skal betale for
udbringning.
Sygeplejeydelser - hvor der er udarbejdet materiale, som viser,
hvad der reelt bruges af tid på de forskellige ydelser. Fremadrettet arbejdes der mod at ensrette tidsforbruget af sygeplejerskernes opgaver, så det bliver ens i alle kommunens områder.

Sagsfremstilling
Efter aftale i Ældrerådet drøftes SSU´s dagsorden til det kommende
møde.
Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: http://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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276 Ny pleje- og rehabiliteringscenter struktur
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Resumé
På SSU´s møde den 8. juni 2016 godkendte udvalget 7 forslag til brug
for videre politisk behandling omkring ny pleje- og rehabiliteringscenter
struktur.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke Helmut Madsen.
På dialogmødet med SSU den 22. juni 2016 blev der givet en orientering
om planerne for den nye pleje- og rehabiliteringscenter struktur.
Tina Mørk havde følgende punkter som opfølgning på ovennævnte møde:





Næste skridt er, at der udarbejdes analyser og beregninger på
området, som skal foreligges i SSU.
Der vil blive afholdt 2 borgermøde, som bl.a. vil blive annonceret
via dagspressen.:
o Den 24. august 2016 på Sundheds- og Frivillighedscentret i Hårlev
o Den 25. august 2016 på Rådhuset.
Først når forslagene er endelig godkendt i SSU, vil planerne blive
sat i gang og andre udvalg, grupper og samarbejdspartnere
(f.eks. Movia) blive inddraget.

Ældrerådet spurgte ind til:



Overvejelser/fremtidsplaner i forhold til Strøbyhjemmet. Iflg. Tina Mørk er der endnu ikke nogen endelige planer.
Anlægsbudgetter på området. Tina fortalte, at en medarbejder
fra Teknik & Miljø er involveret i processen.

Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i en analyserapport udarbejdet af forvaltningen,
godkendte SSU på mødet den 8. juni 2016 7 anbefalinger til ændringer
af anvendelsen af de eksisterende plejecentre og etablering af rehabiliteringscenter.
Sundhed & Omsorg indstillede til, at der arbejdes videre med konkretisering og konsekvenser af de 7 anbefalinger. Indholdet lægges ud til
åben debat, hvorefter der indledes en dialog og høringsproces omkring
indholdet.
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Ældrerådet vil på dette møde blive orienteret om processen, og har derefter mulighed for at drøfte sagen.
Økonomi
Der er endnu ikke beregnet økonomiske effekter af de enkelte forslag.







Bilag
Dagsordenspunkt: Ny pleje- og rehabiliteringscenter struktur - oplæg
behandlet på mødet 8. juni 2016 kl. 15:00 (mødelokale 1) i Social- og
Sundhedsudvalget (2016).docx
Pleje- og rehabiliteringscentre - overvejelser juni 2016
Bilag 1 til analyserapport Matrikelkort
Bilag 2 til analyserapport Dækningsgrader
Bilag 3 til analyserapport Tilgængelighedsanalyse
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277 Gennemgang af PTU´s dagsorden v/Tina
Mørk
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


PTU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke Helmut Madsen.
Følgende punkter fra PTU´s møde den 6. juni 2016 blev nævnt:



Takstharmonisering – Movia.
Flextrafik - ændringer.

Ældrerådets sekretær er op til dette møde blevet kontaktet af Bjørn
Voltzmann, som fortalte at rådet gerne må kontakte ham, hvis de har
brug for orientering omkring nogle sager i forbindelse med deres møder.
Sagsfremstilling
Efter aftale i Ældrerådet drøftes PTU´s dagsorden til det kommende møde.
Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: http://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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278 Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke Helmut Madsen.
Budget 2017 og den nye pleje- og rehabiliteringscenter struktur er iflg.
Tina Mørk de områder, der arbejdes på i Center for Sundhed & Omsorg i
øjeblikket.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
27. juni 2016
Side 280

279 Ældrerådets budget
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke Helmut Madsen og Bodil Nielsen.
Budgettet blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2016:
Ældrerådets budget 2016

118.000

Forbrug 2016 pr. 13.06.2016
Kontingent Danske Ældreråd

3.341

Diæter og kørselsgodtgørelse

25.499

Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv

742
16.180

Annoncering
Repræsentation

Restbudget

72.238

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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280 Eventuelt
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen og Bodil Nielsen.


Danske Ældreråd har udsendt invitation til Temadag med fokus
på næste års ældrerådsvalg. Temadagen afholdes den 12. oktober 2016 i Næstved. Ældrerådet fremsatte ønske om, at Stevns
Kommune vælger en repræsentant, som samtidig kan være ansvarlig i forhold til valget og de opgaver, som kommunen skal stå
for.



Formands-/næstformandsmøde den 30. august 2016 i Næstved.
I denne forbindelse skulle der vælges ny næstformand, da Frank
R. Taarup stopper i Ældrerådet. Rådet var enige om, at Karsten
P. Smith skulle være ny næstformand. Karsten indtræder samtidig som repræsentant i Regionældrerådet.
Frank R. Taarup takkede Ældrerådet for godt samarbejde.



SSU godkendte på deres møde den 20. juni 2016 en række forslag til ændringer af retningslinjer/kriterier for tildeling af midler
efter Servicelovens § 79. Sagen er efterfølgende sendt til høring i
Ældrerådet.
Tina Mørk gav en kort orientering om sagen og fortalte, at målgruppe inden for serviceloven er voksne med handicap og ældre.
Ældrerådet havde en drøftelse omkring den ny fordeling af midlerne - 50/50 - mellem ældreråd og handicapråd og tildeling af
midler fremadrettet.
Birthe Høfler og Karsten P. Smith vil, med udgangspunkt i denne
drøftelse, skrive Ældrerådets høringssvar. Høringsfrist: Den 31.
juli 2016.

Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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