Referat
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Pkt.

Indholdsfortegnelse

311

Siden sidst

327

312

Tilskud til aktiverende foranstaltninger - Servicelovens § 79 - ældreforeninger

328

313

Mødeplan 2017

330

314

Ældrerådsvalg 2017

331

315

Budget 2017 - orientering

332

316

Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk

333

317

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Tina Mørk

334

318

Gennemgang af PTU´s dagsorden v/Tina Mørk

335

319

Ældrerådets budget

336

320

Eventuelt

337

Forkortelser for politiske udvalg
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Side

311 Siden sidst
00.01.00-I00-8-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Godkende referatet fra den 31. oktober 2016.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl, Marianne Jensen og Helmut Madsen.
Referat fra ældrerådsmødet den 31. oktober 2016 blev godkendt.
Orientering v/Birthe Høfler:


Til forebyggelse af social ensomhed er der i Stevns Kommune,
via værdighedsmidlerne, afsat kr. 150.000 til fælles spisning. Birthe har i denne forbindelse skrevet til Thor Grønbæk, formand for
SSU, med et forslag om en anden måde at bruge midlerne på. I
stedet for et stort årligt arrangement foreslås det, at beløbet opdeles i puljer, som deles ud til landsbyråd og ældreforeninger,
som derefter selv arrangerer fællesspisninger i lokalområderne.

Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:



Godkendelse af referat fra Ældrerådsmødet den 31. oktober
2016.
Status v/formand Birthe Høfler.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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312 Tilskud til aktiverende foranstaltninger Servicelovens § 79 - ældreforeninger
27.35.08-Ø40-2-16 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af § 79 indstillinger - ældreforeninger 2017.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Godkende forslag til fordeling af tilskud efter Servicelovens § 79 ældreområdet 2017.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl, Marianne Jensen og Helmut Madsen.
Lilly Meisner orienterede om forløbet siden sidste møde i Ældrerådet.
Forløbet, herunder håndtering af det overførte beløb fra Handicaprådet,
de nye indstillinger og de nye kriterier blev drøftet.
De nye kriterier indeholder et afsnit om, hvad der normalt ikke gives
tilskud til - herunder bl.a. transport og busleje samt daglig drift f.eks.
husleje og løn. Ældrerådet finder dette problematisk i forhold til f.eks.
små foreninger, som vil få det rigtig svært.
Ældrerådet fremsatte et ønske om, at hele forløbet med ny fordeling af
§ 79 midler mellem Ældreråd og Handicapråd samt nye kriterier evalueres sammen med SSU i starten af 2017.
§ 79 indstillingerne blev godkendt, hvorefter sagen sendes til godkendelse i SSU den 30. november 2016.
Sagsfremstilling
Handicaprådet havde møde den 3. november 2016, hvor de skulle godkende indstillinger til § 79 tilskud indenfor deres område.
Det endte ud i, at der var kr. 36.500,00 tilbage, som ikke blev fordelt,
og der var enighed i Handicaprådet om, at de resterende penge skulle
overføres til Ældrerådet, hvis dette var muligt.
Sagen blev derfor sendt videre til SSU, som på deres møde den 9. november 2016 besluttede, at de 36.500,00 skulle overføres fra Handicaprådet til Ældrerådet. SSU lagde samtidig op til, at det overførte beløb
skulle bruges til at hæve bundniveauet blandt Ældrerådets ansøgere til §
79.
Administrationen har efterfølgende udarbejdet et forslag til, hvordan det
overførte beløb kan fordeles. Dette forslag vil blive drøftet i Indstillings-
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udvalget, bestående af Helmut Madsen, Marianne Jensen og Lilly
Meisner holder, den 17. november 2016.
Ældrerådet skal på dette møde godkende Indstillingsudvalgets nye forslag til fordeling af § 79 tilskud, hvorefter indstillingerne sendes til endelig godkendelse i SSU den 30. november og i KB den 22. december
2016.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 79
§ 79 indstillinger - ældreområdet - 2017 NY
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313 Mødeplan 2017
00.01.00-A00-8-16 – TineVNie
Resumé
Mødeplan 2017.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Godkende mødeplan for ældrerådsmøder i 2017.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl, Marianne Jensen og Helmut Madsen.
Ældrerådet drøftede mødeplanen - herunder fordele og ulemper i forhold
til mødedag.
Da der er ældrerådsvalg i november 2017, blev det besluttet også at
afholde et møde den 9. oktober. De øvrige mødedatoer blev godkendt.
Sagsfremstilling
Ældrerådet skal godkende mødeplan for 2017.
Ældrerådets møder er i 2016 afholdt mandage i samme uge som SSU´s
møder.
Med udgangspunkt i Stevns Kommune´s politiske mødeplan for 2017,
foreslår administrationen, derfor at ældrerådsmøderne i 2017 afholdes
på følgende datoer:











9. januar
6. februar
13. marts
10. april
15. maj
12. juni
21. august
25. september
13. november
4. december

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne holdes indenfor Ældrerådet´s budgetramme for 2017.



Bilag
Politisk mødekalender 2017
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314 Ældrerådsvalg 2017
84.12.00-P21-1-16 – TineVNie
Resumé
Forberedelse af ældrerådsvalg 2017.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Påbegynde planlægningen af ældrerådsvalget 2017 - herunder:
o Gennemgang af evaluering fra ældrerådsvalget 2013.
o Gennemgang af drejebog fra ældrerådsvalget 2013.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl, Marianne Jensen og Helmut Madsen.
Planlægning af ældrerådsvalget 2017 sættes i gang i starten af det nye
år. Rådets sekretær gav en kort orientering om tidsplanen.
På spørgsmålet omkring hvordan der skaffes kandidater, orienterede
Birthe Høfler om, at der skal laves en folder, som sendes ud. Derudover
skal der afholdes en række borgermøder i 2017. Begge dele for at gøre
opmærksom på valget og muligheden for at stille op til Ældrerådet.
Ældreråds arbejdet blev drøftet - herunder vigtigheden i det gode samarbejde med forvaltning og udvalg, samt hvornår det giver mening at gå
til pressen og formuleringer af disse pressemeddelelser.
Ældrerådsvalget sættes på dagsorden til februar, hvor Ældrerådet skal
beslutte, hvilke anbefalinger der skal sendes til politisk behandling.
Sagsfremstilling
På ældrerådsmødet den 31. oktober 2016 blev det besluttet, at dette
punkt sættes fast på dagsordenen frem mod ældrerådsvalget i 2017.
På dette møde vil Ældrerådet gennemgå evaluering samt drejebog fra
valget i 2013.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne holdes inden for den afsatte budgetramme for ældrerådsvalg
2017.




Bilag
Ældrerådsvalg 2013 - tidsplan
Evaluering Ældrerådsvalg

Stevns Kommune
Ældreråd
28. november 2016
Side 331

315 Budget 2017 - orientering
00.30.00-Ø00-4-16 – TineVNie
Resumé
Orientering om budget 2017 v/Tina Mørk.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl, Marianne Jensen og Helmut Madsen.
Punktet blev udsat til næste møde.
Sagsfremstilling
På Ældrerådet´s møde den 31. oktober 2016 blev det besluttet, at sætte
budget 2017 på til orientering på førstkommende møde, da der var en
del spørgsmål i forbindelse med omrokeringer blandt KB´s medlemmer
og vedtagelsen af budget 2017 den 13. oktober 2016.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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316 Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk
00.01.00-I00-8-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl, Marianne Jensen og Helmut Madsen.
Punktet blev udsat til næste møde.
Det blev besluttet, at Ældrerådet informeres via mail, hvis der er orienteringer, som ikke kan udsættes til 12. december 2016.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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317 Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Tina Mørk
00.01.00-I00-9-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


SSU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl, Marianne Jensen og Helmut Madsen.
Dagsordenen til SSU´s møde den 30. november 2016 blev gennemgået i
overskrifter.
Ældrerådet drøftede, om indstillingerne til §§ 18 og 79 skal være synligt
tilgængelige i dagsordenen på kommunens hjemmeside, eller om det
ikke burde behandles som et lukket punkt.
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.

Stevns Kommune
Ældreråd
28. november 2016
Side 334

318 Gennemgang af PTU´s dagsorden v/Tina
Mørk
00.01.00-I00-9-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl, og Helmut Madsen. Marianne Jensen.
PTU´s dagsorden til den 29. november 2016 blev gennemgået i overskrifter.
Sagsfremstilling
Efter aftale med 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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319 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-3-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl, Marianne Jensen og Helmut Madsen.
Ældrerådet blev orienteret om følgende tidsfrister i forhold til budget
2016:



Kørsel og diæter - den 15. december 2016.
Øvrige udlæg/udgifter - den 18. januar 2017.

Danske Ældreråd har i en nyhedsmail informeret om muligheden for
forudbetaling af en række udgifter i 2017. Ældrerådet drøftede denne
mulighed og blev enige om, at et eventuelt overskud på budget 2016
bruges til indbetaling af kontingent til Danske Ældreråd og Regionsældreråd samt årskonferencen på Nyborg Strand i alt ca. kr. 17.000,00.
Den 12. december vil rådet beslutte, hvem som deltager på årskonferencen til næste år.
Budgettet blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2016:
Ældrerådets budget 2016

118.000

Forbrug 2016 pr. 15.11.2016
Kontingent Danske Ældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv

3.341
43.753
1.426
20.530

Annoncering
Repræsentation
Restbudget

48.950

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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320 Eventuelt
00.01.00-I00-8-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl, Marianne Jensen og Helmut Madsen.
Ældrerådet drøftede årets julefrokost.
Det blev besluttet, at julefrokosten afholdes i forlængelse af ældrerådsmødet den 12. december 2016, og at både møde og julefrokost afholdes
på Sundheds- og Frivillighedscentret.
Sagsfremstilling
Eventuelt - herunder planlægning af julefrokost.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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