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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

Siden sidst
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at



Godkende referatet fra den 30. november 2015.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl.


Referat fra sidste Ældrerådsmøde den 30. november 2015 blev
godkendt.



I forbindelse med problematikken omkring demente borgeres
bortgang fra Brohøj, spurgte Birthe Høfler ind til personaleresurcerne/bemandingen på Brohøj, da dagcenteret for demente borgere flytter dertil. Tina Mørk undersøger dette og melder tilbage
til Ældrerådet hurtigst muligt.

Ældrerådet drøftede deltagelse ved nytårskuren på Sundheds- og Frivillighedscentret den 11. januar 2016. Rådet aftalte at Helmut Madsen,
Karsten P. Smith og Lilly Meisner tager med.
Birthe Høfler orienterede om en invitation til Diakoniens Dag den 7. februar 2016. Ingen fra Ældrerådet deltager.
Den 6. januar 2016 er der planlagt møde i koordinationsudvalget mellem Ældresagen og Ældrerådet. Rådet drøftede hvordan et evt. samarbejde med Ældresagen kan være, herunder hvilke emner man kan samarbejde om. Birthe Høfler, Helmut Madsen, Oda Petersen og Frank R.
Taarup deltager på dette møde.

Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:



Godkendelse af referat fra sidste møde den 30. november 2015.
Status v/formand Birthe Høfler.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Side 233

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: Flemming Pihl.
Tina Mørk gennemgik dagsordenen til SSU´s møde den 6. januar 2016,
herunder punkterne :








”Temadrøftelse – Demensstrategi”. Her fik Ældrerådet en orientering om Stevns Kommunes deltagelse i demensalliancen samt
hvilke tiltag man gør brug af, for at forhindre demente borgeres
bortgang fra Brohøj og andre plejecentre.
”Ledsagerudgifter” Ferieledsagelse til borgere med betydeligt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt udarbejdelse af
kvalitetsstandarder inden for dette område.
”Dialogmøder 2016” Der fremlægges forslag om at afholde dialogmøde med Ældreråd, Handicapråd og Bruger- og Pårørende
råd den 23. juni 2016 kl. 15.00 på Rådhuset i St Heddinge.
Godkendelse af indstillinger omkring §§ 18 og 79.

Ældrerådet ønskede information om en ny tilbygning på Brohøj. Dette
kommer med på det kommende møde i SSU i februar 2016, derfor ikke
nogen information om dette .

Sagsfremstilling
Efter aftale i Ældrerådet, drøftes SSU´s dagsorden til det kommende
møde.
Link til kommende dagsordner 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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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 Flemming Pihl og Helmut Madsen.
Tina Mørk gennemgik dagsordenen til PTU´s møde den 5. januar 2016,
herunder:



Valg af ny formand.
Flygtningecenteret på Mandehoved.
Flygtningeområdet flyttes i 2016 til Center for Beskæftigelse.



Nye Busplaner 2016.
Birthe Høfler læste i denne forbindelse op af et brev fra en bor
ger. Borgeren beskriver ud fra sin synsvinkel en problematik omkring brug af den offentlige transport på Stevns.
Ældrerådet – som er enig i denne borgers kritik –besluttede at
sende en udtalelse om sagen til KB

Sagsfremstilling
Efter aftale i Ældrerådet, drøftes PTU´s dagsorden til det kommende
møde.
Link til kommende dagsordner 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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Nyt fra Social, Sundhed og Ældre v/Tina Mørk
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl og Helmut Madsen.
I Finanslovsaftalen for 2016 blev det vedtaget, at alle kommuner skal
formulere en værdighedspolitik indenfor ældreplejen.
Til udbredelse og implementering af denne værdighedspolitik har Stevns
Kommune fået tildelt 4,6 millioner. Den første værdighedspolitik skal
offentliggøres af KB senest d. 1. juli 2016.
Brev fra Sundheds- og Ældreministeren fremsendes til Ældrerådet sammen med referatet.
Sagsfremstilling
Orientering v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Pensionistdag
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Resumé
På Ældrerådets møde den 9. november 2015 blev medlemmerne enige
om, at de gerne vil deltage i planlægningen af Pensionistdagen. Man
aftalte derfor at sætte punktet på dagsordenen igen ved det første møde
i 2016.
Formålet med Pensionistdagen er, at forbygge ensomhed blandt ældre.

Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Udarbejde en handleplan for Pensionistdagen.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl og Helmut Madsen.
Ældrerådet drøftede Pensionistdagen og hele forløbet indtil nu. Samtidig
talte Rådet også om, hvordan man bliver bedre til at få kontakt til ensomme borgere.
I forhold til Pensionistdagen besluttede Ældrerådet at afvente et udspil
fra Frivillighedskoordinator Lena Bjerrum Bach, hvorefter man igen vil
drøfte, om og hvad Ældrerådet ønsker at bidrage med.
Birthe Høfler skriver til Lena Bjerrum Bach om denne beslutning.

Sagsfremstilling
Ældrerådet skal lave en konkret handleplan for Pensionistdagen - herunder bl.a.:
 Hvad dagen skal indeholde.
 Hvor arrangementet skal afholdes.
 Hvornår arrangementet skal afholdes.

Økonomi
Budgetrammen for Pensionistdagen er kr. 25.000.
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Ældrerådsmøder 2016
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Resumé
På Ældrerådsmødet den 30. november 2015 besluttede Ældrerådet hvilke datoer, de ordinærer Ældrerådsmøder skulle holdes.
I mellemtiden er der kommet invitation til Repræsentansskabsmøde i
Nyborg Strand den 2. maj 2016.
Samtidig har SSU - efter den netop overståede budgetproces 2016 udtrykt ønske om, at Ældrerådsmøderne den 6. juni og den 15. august
flyttes til henholdsvis ultimo juni og ultimo august 2016, da det giver
Ældrerådet tid til at afgive høring i næste proces.
Derfor er dette punkt på dagsordenen igen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Planligge og godkende den endelige møderække for 2016.

Beslutning
Deltog ikke: Flemming Pihl og Helmut Madsen.
Følgende ændringer i Ældrerådets mødeplan 2016 blev besluttet:
Den 2. maj 2016 flyttes til den 9. maj 2016
Den 6. juni 2016 flyttes til den 27. juni 2016
Den 15. august 2016 flyttes til den 29. august 2016.
Om deltagelse i andre møder – se under eventuelt.
Sagsfremstilling
Ældrerådet skal planligge nye datoer for følgende møder:



Den 2. maj - flyttes grundet Representantsskabsmøde på Nyborg
Strand samme dag.
Den 6. juni - flyttes til slut juni og den 15. august flyttes til slut
august, da Ældrerådet hermed får bedre mulighed for at kommentere revurderingen af budgetforslagene.

Formand Birthe Høfler har fremsat ønske om, at Ældrerådet skal debattere hvilke møder Rådet ønsker at afholde/deltage i i 2016 - ud over de
ordinære Ældrerådsmøder.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da det
forventes, at alle møder holdes indenfor Ældrerådets budgetramme for
2016.
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Ældrerådets brochure
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Resumé
På Ældrerådsmødet den 30. november 2015 drøftede medlemmerne
udformningen af en ny brochure. Man besluttede, at medlemmerne hver
især skulle tænke over, hvad der skal ændres i forhold til den allerede
eksisterende brochure - og derefter tage punktet op igen - ved det første møde i 2016.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Beslutte hvilke ændringer der skal laves i forhold til den eksisterende brochure.

Beslutning
Deltog ikke Flemming Pihl og Helmut Madsen.
Ældrerådet drøftede hvilke ændringer, tilrettelser og tilføjelser de ønskede i forhold til den nuværende brochure.
Birthe Høfler og Frank R. Taarup tager dette med til mødet med firmaet,
som skal lave den nye brochure. Mødet afholdes den 9. marts 2016.
Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i Ældrerådets nuværende brochure, skal Rådet beslutte, hvilke ændringer de ønsker foretaget, når den nye brochure sættes i produktion.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da brochuren er financieret via annoncer, og derfor er omkostningsfri for Ældrerådet.
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Ældrerådets vedtægter
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Resumé
På Ældrerådsmødet den 30. november 2015 fik medlemmerne udleveret
kopier af vedtægter - godkendt i Ældrerådet henholdsvis 15. februar
2010 samt den 14. marts 2014, samt kopi af dagsordenspunkt omkring
vedtægtsændringer, hvoraf SSU og KB´s beslutninger fremgår. Disse
beslutninger er dateret henholdsvis den 15. april (SSU) og den 30. april
2015 (KB).
Da der mangler en renskrevet/opdateret version af Ældrerådets vedtægter, blev det besluttet at tage punktet op på dagsordenen ved første
møde i 2016.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at
 SSU´s beslutning fra den 15. april 2015 og KB´s beslutning fra
den 30. april 2015 tages til efterretning.
Beslutning
Deltog ikke Flemming Pihl.
Ældrerådet rejste kritik af sagsgangen omkring deres vedtægter,
Ældrerådets vedtægter var på dagsordenen i SSU den 15. april 2015 og
i KB den 30. april 2015. Efterfølgende har dette ikke været taget op på
et Ældrerådsmøde, og medlemmerne har derfor ikke haft mulighed for
en evaluering af dette. Renskrivning af de nye vedtægter - er derfor
ikke kommet videre.
Det blev besluttet, at Tina Mørk skal undersøge sagsgangen og komme
med en uddybende orientering om sagen på næste møde den 1. februar
2016.
Sagsfremstilling
Punktet "Ældreråd - vedtægtsændringer" var på dagsordenen i SSU den
15. april 2015 og i KB den 30. april 2015.
Efterfølgende har punktet ikke været op til orientering/evaluering i Ældrerådet og er derfor ikke blevet renskrevet.
Ældrerådet bedes tage SSU´s og KB´s beslutninger fra ovennævnte
møder til efterretning, så arbejdet omkring renskrivning af vedtægter
kan sættes igang.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Ældrerådets budget
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke Flemming Pihl og Helmut Madsen.
Budgettet blev taget til efterretning.
Frank R. Taarup orienterede om, at en undersøgelse, som afdækker
hvad andre Ældreråd får tildelt til deres arbejde i andre kommuner, er
under udarbejdelse.
Sagsfremstilling
Status på Ældrerådets budget 2015:
Ældrerådets budget 2015

87.000

Forbrug 2015 pr. 21.12.2015
Kontingent Danske Ældreråd

3.264

Diæter og kørselsgodtgørelse

75.448

Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv
Annoncering
Repræsentation

Restbudget

4.356
16.123
1.925
258
-14.374

Status på Ældrerådets budget 2016:
Ældrerådets budget 2016

118.000

Forbrug 2016 pr. 21.12.2015
Kontingent Danske Ældreråd

3.341

Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv
Annoncering
Repræsentation

Restbudget

114.659

Stevns Kommune
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Eventuelt
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke Flemming Pihl og Helmut Madsen.
Danske Ældreråd opfordrer til, at man allerede nu tilmelder sig Representantskabsmøde og konference den 2. og 3. maj 2016.
Den 2. marts 2016 er der møde i Danske Ældreråd. Marianne Jensen,
Frank R. Taarup, Bodil Nielsen og Birthe Høfler deltager.
Regionsældrerådet afholder to temamøder i 2016:


Den 10. maj – temaet er traffik/flekstur.

 Den 14. september – temaet er frivillighed.
Derudover vil der i løbet af året blive arrangereret en udflugt til DRByen.
I starten af 2017 begynder forberedelse af det kommende valg til Ældrerådet.
Ældrerådet drøftede problematikken omkring vand ved bl.a. Tingvej og
nogle af S.K.Æ.P.´s ældreboliger i Hårlev. Birthe Høfler sender et brev
til PTU omkring dette.
Ældrerådet drøftede udformningen af et møde, som medlemmerne ønsker at afholde med pensionistforeninger på Stevns senere på året, Her
deltager bl.a. politiet med et oplæg omkring forebyggelse af tyveri.
Sagsfremstilling
Formand Birthe Høfler efterspørger navn og adresser på diverse pensionistforeninger på Stevns.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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