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Bemærkning:
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.
Lilly Meisner Pedersen deltog fra kl. 10.15 - 13.00.
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Forkortelser for politiske udvalg
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PMT = Plan, Miljø og Teknik BUL = Børn, Unge og Læring SSU = Social og Sundhed

Side

277 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-3-19 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende dagsordenen.

Beslutning
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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278 Orientering - Madservice
27.36.24-G00-1-17 – TineVNie
Resumé
Orientering om Madservice v/afsnitsleder Anne-Marie Thøgersen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.
Ældrerådet blev orienteret om:
•
•
•
•
•
•

Madservice – organisering
madlavning i de små køkkener
Spisekomsammen (onsdage) og søndagsspisning
personaleressourcer på Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS)
projekt "Styrket ernæringsindsats til hjemmeboende i risiko for
underernæring" - herunder kræseposer, som blev omdelt på dette møde
mad i kantiner og på kommunens plejecentre.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning og udtrykte står ros i forhold til ledelse og planlægning i Madservice.
Sagsfremstilling
Afsnitsleder Anne-Marie Thøgersen vil orientere Ældrerådet om Madservice.
Mødereferat og slides fra SSU´s tema om Madservice er vedhæftet som
bilag på denne sag.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•
•

Bilag
Dagsordenspunkt: Madservice - tema behandlet på mødet 11. november 2019 kl. 13:30
(Mødelokale 2) i Social og Sundhed (2019).docx
Madservice - slides
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279 Godkendelse - høringssvar vedr. reviderede kvalitetsstandarder for Madservice
27.36.04-P23-1-16 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Ældrerådet´s høringssvar vedrørende reviderede kvalitetsstandarder for Madservice.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende rådet´s høringssvar vedrørende reviderede kvalitetsstandarder for Madservice.

Beslutning
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.
Ældrerådet godkendte høringssvaret vedrørende reviderede kvalitetsstandarder for Madservice.
Sagsfremstilling
Den 8. januar blev reviderede kvalitetsstandarder for Madservice sendt i
skriftlig høring i Ældrerådet. Høringsfristen er den 26. januar 2020.
Ældrerådet skal godkende høringssvaret, som, når dette møde afholdes,
er videresendt til SSU´s genbehandling af sagen den 3. februar.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Ældrerådets høringssvar vedr. revideret kvalitetsstandard for madservice
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280 Godkendelse - Ældrerådets årsberetning
2019
27.69.40-K07-1-19 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Ældrerådet´s årsberetning 2019.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende årsberetningen for 2019.

Beslutning
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.
Ældrerådet godkendte årsberetningen for 2019.
Det blev besluttet at:
•
•

rådets sekretær opretter orienteringssag i KB, sender årsberetningen via mail til direktion og centerchefer og sørger for offentliggørelse på kommunens hjemmeside, når sagen har været i KB
formanden sender årsberetningen til Stevnsbladet.

Sagsfremstilling
Formanden har udarbejdet et udkast til årsberetning for 2019, som foreligges til endelig godkendelse i Ældrerådet.
Jf. Vedtægt for Stevns Ældreråd § 3, stk. 8 vil årsberetningen efterfølgende blive sendt til Kommunalbestyrelsen og offentliggjort på Stevns
Kommunes hjemmeside.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Ældrerådets årsberetning 2019
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281 Evaluering - Ældrerådets arbejde
27.69.40-K07-1-19 – TineVNie
Resumé
Midtvejsevaluering af Ældrerådet´s arbejde.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

evaluere rådet´s arbejde i 2018 og 2019.

Beslutning
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.
Med udgangspunkt i bilag som formanden omdelte på mødet, drøftede
Ældrerådet arbejdet indtil nu, og hvad rådet ønsker at arbejde med
fremadrettet.
Ældrerådet drøftede:
•
•
•
•
•
•
•

ordningen som kontaktperson på plejecentrene
hvordan rådgiver rådet KB, herunder høringssvar
hvordan formidler rådet synspunkter mellem borgerne og KB bl.a. muligheden for at rejse en sag i KB
mulighed for at afholde åbne møder - f.eks. tema/dialogmøder
evt. i samarbejde med andre
hvordan synliggøres Ældrerådet - herunder mulighed for læserbreve
Ældrerådets eget budget
muligheden for at hvert enkelt rådsmedlem har "specialer". Formanden opfordrede alle til at tænke over dette inden næste møde.

Der blev fremsat forslag om:
•
•

et aftenarrangement, hvor Ældrerådet orienterer om arbejdet de
første 2 år
en præsentation af rådets medlemmer i pressen. Formanden
kontakter Stevnsbladet om dette.

Ældrerådet ønsker, at inviterer lederen af dagcentret med til et kommende ældrerådsmøde, da rådet gerne vil vide mere om, hvordan dagcentret fungerer, f.eks. om der skal visiteres til dagcentret.
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Anna,
Jette, Peder og Bodil. Arbejdsgruppen vil på næste ældrerådsmøde
komme med et oplæg til afholdelse af et borgermøde vedrørende det
nye plejecenter.
Sagsfremstilling
Halvdelen af Ældrerådet´s valgperiode er gået, og formanden anmoder
derfor om en fælles midtvejsevaluering af rådsarbejdet indtil nu.
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Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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282 Nyt fra Sundhed & Omsorg
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Nyt fra Sundhed & Omsorg.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.
Ældrerådet blev orienteret om:
•
•
•

Sundhedspolitik - handleplaner til handleplankatalog
Demenspolitik - kommende dialogmøde
ny direktør for Sundhed & Omsorg.

Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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283 Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden
00.01.00-I00-2-19 – 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
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.
Ingen gennemgang af SSU´s dagsorden. Dog blev Ældrerådet opfordret
til at læse bilaget til dagsordenens punkt 131, hvor budgetproces og
tidsplan fremgår.
Det blev også fremhævet, at SSU skal tage stilling til ny mødedag for
resten af 2020. Rådets sekretær giver besked, når SSU´s kommende
møder er fastlagt.
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
Ikke relevant for sagen.
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284 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
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.
Ikke noget under dette punkt.
Sagsfremstilling
Gennemgang af sager til PMT.
./.

Link til dagsordener og referater: https://stevns.dk/omkommunen/dagsordner-referater/dagsordener-referater
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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285 Siden sidst
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Siden sidst - herunder godkendelse af referat.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende referat fra den 2. januar 2020.

Beslutning
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.
Referatet fra den 2. januar blev godkendt.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 2.
januar 2020.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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286 Diverse orienteringer
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Orienteringer fra Ældrerådets repræsentationer i diverse råd, udvalg
m.m.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.
Der var orienteringer om:
•
•

•
•
•
•
•

Regionsældreråd - næste møde den 24. marts
Plushøj - herunder:
o formand for bruger- og pårørenderåd stopper og 2
nye medlemmer er kommet til
o 2 elever kommer ud i sidste praktik
Stevnshøj - der arbejdes fortsat på at etablere et bruger- og pårørenderåd
Brohøj - spisekomsammen, som fungerer godt
Hotherhaven - bruger- og pårørenderådsmøde den 4. marts
styregruppen vedr. nyt plejecenter - herunder:
o konsulent og jurist er tilknyttet processen
o ekskursion med fokus på digitale løsninger
mandagscafé - god opbakning.

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)
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).
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Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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287 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-7-19 – TineVNie
Resumé
Status for Ældrerådets budget 2019 og budget 2020 samt drøftelse af
gaver i forbindelse med deltagelse ved receptioner osv.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•
•

tage budget 2019 og 2020 til efterretning
drøfte køb af gaver i forbindelse med deltagelse ved receptioner
osv.

Beslutning
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet og Lilly Meisner Pedersen.
Ældrerådet drøftede budgettet, herunder udbetaling af diæter og egenbetaling ved temadage osv.
Ældrerådet tog budgetterne for 2019 og 2020 til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2019 og 2020.
Derudover skal Ældrerådet drøfte køb af gaver i forbindelse med receptioner osv.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
Ældrerådet afholder udgifterne indenfor den afsatte budgetramme.
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288 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
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet og Lilly Meisner Pedersen.
Formanden kontakter Stevnsbladet om et møde med Ældrerådet.
Sagsfremstilling
Drøftelse af hvilke nyheder/emner Ældrerådet ønsker omtalt i Dagbladet
og/eller Stevnsbladet.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
eventuelle udgifter afholdes indenfor Ældrerådet´s egen budgetramme.
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289 Eventuelt
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet og Lilly Meisner Pedersen.
Repræsentantskabsmøde og konference - deltagelse aftales via mail.
Henvendelse vedrørende klippekortordning.
Nicolinelund - tilgængelighed for dårligt gående og handicappede.
Forslag til emner til kommende ældrerådsmøder: Serviceloven samt
demensstrategi.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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