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128 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-21-17 – 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.

Stevns Kommune
Ældreråd
29. november 2018
Side 142

129 Samarbejde mellem sygehus, hjemmepleje og visitation - orientering
29.30.00-G00-2-18 – TineVNie
Resumé
Orientering om samarbejdet mellem sygehus, hjemmepleje og visitationen v/Karina Bernth.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Efter en præsentation orienterede Karina om hendes baggrund og nuværende ansvarsområder i Stevns Kommune. Derefter orienterede hun
om:






Sundhedsaftale.
Journalsystem – herunder indlæggelsesrapporter, som her i
kommunen opdateres manuelt.
Plejeforløbsplaner, hvor sygehuset informere kommunen.
Udskrivningsrapport, som sygehusene sender, når borgeren udskrives.
Egen læge, som senest 3 dage efter udskrivelse skal orienteres
om forløbet.

Der var drøftelser om:









Medicinering – herunder rapportering af utilsigtede hændelser.
Udskrivelser af borgere som ikke i forvejen er kendte i kommunen.
Rehabiliteringspladser og akutstue samt aflastningspladser.
Aftaler og snitflader mellem regioner og kommuner.
Samarbejde med praktiserende læger.
Visitation, rehabilitering – herunder Digi-rehab og hjemmetræning.
Telefonkæder.
Fakta og indhold til Ældrerådet´s brochure.

Materiale vedrørende kommunikationsflow og sundhedsaftale blev omdelt på mødet.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Ældrerådet har efterspurgt en orientering om Stevns Kommunes praksis
i forbindelse med, at borgere i eget hjem bliver indlagt på og udskrevet
fra sygehus.
Karina Bernth, afsnitsleder i Myndighed, vil orientere om samarbejdet
mellem sygehus, hjemmepleje og visitationen.
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Ældrerådet´s medlemmer er blevet opfordret til at fremsende eventuelle
spørgsmål til emnet, forud for dette møde.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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130 Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Resumé
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Ældrerådet blev orienteret om:




Status over ventelister til ældreboliger og tomme boliger, samt
visitation til ældreboligerne.
Ny direktør, som starter den 1. december.
Opstart af det nye omsorgssystem – Cura.

Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk - herunder:


Ældreboliger - status over tomme boliger og ventelister.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Tildeling af ældre-, handicap- og plejeboliger - regler og procedure
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131 Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Tina Mørk
00.01.00-I00-2-18 – TineVNie
Resumé
Gennemgang og drøftelse af SSU´s dagsorden til det kommende møde.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


SSU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Følgende punkter fra SSU´s dagsorden blev gennemgået:








§§ 18 og 79 - godkendelse af indstillinger.
Digi-rehab.
Nedlægning af klippekortordning.
Budgetproces – evaluering.
Brohøj Botilbud og Psykiatricenter - projektbeskrivelser.
Brugertilfredshed Madservice.
Lukket punkt.

Det blev besluttet, at:



Der vil blive planlagt en demonstration omkring Digi-rehab for
Ældrerådet til foråret.
Undersøgelsen af Madservice sættes på dagsordenen til et kommende ældrerådsmøde.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Gennemgang og drøftelse af SSU´s dagsorden til det kommende møde.
./.

Link til dagsordener og referater på Stevns Kommunes hjemmeside:
https://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater/dagsordenerreferater
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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132 Gennemgang af sager til Plan, Miljø og
Teknik v/Birgitte J.T.K. Nielsen
00.01.00-I00-2-18 – TineVNie
Resumé
Gennemgang af sager til PMT v/Birgitte J.T.K. Nielsen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Følgende punkter fra dagsordenen, som bliver frigivet senere i dag - den
29. november, blev gennemgået:








Rottehandlingsplan.
Rågeregulativ.
Miljøtilsynsplan.
Rødvig veststrand.
Lokalplan – oversigt.
Flexboliger.
Udviklingsplan i Strøby Egede.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Gennemgang af sager til PMT v/Birgitte J.T.K. Nielsen.
./.

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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133 Ny affaldsordning – orientering
07.18.00-G00-5-16 – TineVNie
Resumé
Orientering om ny affaldsordning v/Birgitte J.T.K. Nielsen.
Indstilling
Teknik & Miljø indstiller til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orientering om og drøftelse vedrørende ny affaldsordning, som bl.a.
indebærer at der vil komme 3 nye beholdere pr. husstand.
Sagen er til endelig godkendelse i KB i dag den 29. november 2018.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Den 1. maj 2020 træder der en ny affaldsordning i kraft i Stevns Kommune.
Plan, Miljø & Teknik blev på mødet den 21. august præsenteret for beregnede forventelige merpriser for de udvalgte scenarier for fremtidige
ordninger, og den 27. september blev der afholdt borgermøde efter diverse spændende oplæg fra 7. - 8. klasser fra Hotherskolen og Store
Heddinge skole.
PMT har anbefalet at:
1. der pr. 1. maj 2020 indføres afhentning af madaffald: ved parcelog sommerhuse i 240 l dobbeltbeholder sammen med restaffald,
og i etagebebyggelser o.l. ved at omdøbe nogle af de nuværende
660 l beholdere til restaffald til beholdere for madaffald
2. beholdere til mad- og restaffald pr. 1. maj 2020 generelt tømmes
hver 14. dag,
3. beholdere til mad- og restaffald i de tre sommermåneder juni, juli og august tømmes hver uge,
4. forsøgsordning med kuber til indsamling af plast- og metalaffald
ophører pr. 1. maj 2020, og
5. der pr. 1. maj 2020 indføres indsamling af plast- og metalaffald:
ved parcel- og sommerhuse i 240 l dobbeltbeholder, og i etagebebyggelser o.l. i 660 l beholdere, som alle tømmes hver 6. uge
6. indsamling af papir og glas i nuværende beholdere og kuber ophører pr. 1. maj 2020, og
7. der pr. 1. maj 2020 ændres på indsamling af papir og glas: ved
parcel- og sommerhuse i 240 l dobbeltbeholder til papir og glas,
og i etagebebyggelser o.l. ved at supplere de eksisterende 660 l
beholdere til papir med 660 l beholdere til glas, som alle tømmes
hver 6. uge,

Stevns Kommune
Ældreråd
29. november 2018
Side 148

8. forvaltningen bemyndiges til at igangsætte forarbejder samt udbud for henholdsvis indkøb af nye beholdere og nye indsamlingsordninger.
Økonomi
Orienteringen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.




Bilag
Ny affaldsordning - tidsplan og oversigt
Ny affaldsordning - sagsfremstilling
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134 Siden sidst
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af referat.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Godkende referatet fra den 8. november 2018.

Beslutning
Referatet fra den 8. november blev godkendt.
På grund af ny dato for afholdelse af SSU´s juni møde i 2019 blev det
besluttet, at flytte det planlagte ældrerådsmøde den 6. juni til den 13.
juni 2019.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:


Godkendelse af referatet fra ældrerådsmødet den 8. november
2018.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
29. november 2018
Side 150

135 Ældrerådet´s brochure
24.14.05-P27-1-18 – TineVNie
Resumé
Status vedrørende Ældrerådet´s brochure.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Redaktionsudvalget orienterede om:




Liste over mulige annoncører. Listen vil blive sendt til forvaltningen og blive journaliseret på sagen.
Breve til mulige annoncører sendes ud i december.
Samlet overblik over antallet af annoncører og dermed antal sider i brochuren forventes klar til januar.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
På ældrerådsmødet den 8. november besluttede Ældrerådet, at dette
punkt skal være fast punkt på dagsordenen, indtil rådet´s brochure er
færdigproduceret. Ældrerådet gav samtidig Redaktionsudvalget fuldmagt
til at arbejde videre med brochuren, i samarbejde med firmaet AD Media.
Status over arbejdet med Ældrerådet´s brochure v/Redaktionsudvalget.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da finansiering sker via salg af annoncer.
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136 Diverse orienteringer
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Resumé
Orienteringer fra Ældrerådets repræsentationer i diverse råd, udvalg
m.m.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringer fra:














Regionsældreråd – herunder bl.a.:
o Betaling på akutpladser.
o Puljemidler som overgår til bloktilskud.
o Valg til Regionsældreråd.
Plushøj – ny leder og positiv stemning.
Stevnshøj – herunder bl.a.:
o Juletræsfest.
o Bedre kontakt og samarbejde mellem plejeboliger og
rehabiliteringpladser.
o Stolegymnastik.
Brohøj – spise-kom-sammen.
Hotherhaven – herunder:
o Møde i Bruger/pårørenderåd den 21. november.
o Plan om event til foråret omkring frivillighed og etablering af Bruger/pårørenderåd.
Egehaven. Ældrerådet drøftede aktiviteter på plejecentret og
manglende repræsentanter, i forhold til etablering af et Bruger/pårørenderåd.
§ 18 – møde i Indstillingsudvalg.
S.K.Æ.P. (Stevns Kommunes kommunalt ejede almene ældre- og
plejeboliger). Ældrerådet afventer de nye vedtægter.
Omsorgsbestyrelsen.
Pressen – omtale vedr. borgmesterbesøg.

Ældrerådet drøftede mulighederne omkring yderligere synliggørelse af
rådet´s arbejde, bl.a. et forslag om at inviterer pressen til et ældrerådsmøde.
Det blev besluttet, at formand og næstformand laver et udkast til Ældrerådet´s årsberetning, som efter godkendelse i Ældrerådet vil blive offentliggjort på Stevns Kommunes hjemmeside.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Orienteringer fra:


Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
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Plejecentrene:
o Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
o Stevnshøj (Anna K.M. Hansen)
o Brohøj (Jette Olsen)
o Hotherhaven (Bodil Nielsen)
o Egehaven (Britta Jensen-Terpet)
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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137 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
Ikke noget fra dette møde i 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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138 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-1-18 – TineVNie
Resumé
Status for Ældrerådets budget 2018.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Et budget blev omdelt på mødet.
Ældrerådet drøftede budget og mulighed for forudbetalinger for 2019.
Budgettet blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2018.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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139 Eventuelt
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Beslutning
Kommende ældrerådsmøder:



Den 20. december - efterfølgende julefrokost.
Den 31. januar - orientering om akutfunktionen v/Lone Petersen
(Leder af sygeplejen).

Høring vedrørende udbud på genbrugshjælpemidler.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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