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45 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-21-17 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Godkende dagsordenen.

Beslutning
Deltog ikke: Hans C. Bech og Jette Olsen.
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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46 Siden sidst
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Godkende referat fra den 1. marts 2018.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Hans C. Bech og Jette Olsen.
Referatet fra den 1. marts 2018 blev godkendt med følgende rettelse til
punkt 31 "Mødeplan 2018": Ældrerådsmødet i juni afholdes den 7. juni
og ikke den 9. juni.
Siden sidst - herunder:




Artikel om formand og næstformand i Dagbladet.
Introduktionsture - opsamling: Sættes på dagsordenen til ældrerådsmødet den 9. maj.
Ældreministeren kommer på besøg på Stevnshøj. Den foreløbige
dato er den 16. april kl. 9.30. Tema: En værdig død. Vågekonerne fra Røde Kors er inviteret.
Ældrerådet fremsatte i denne forbindelse et ønske om en øget
indsats, for at synliggøre vågetjenesten blandt både personale og
borgere.

Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:



Godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 1. marts 2018.
Status v/næstformand Helmut Madsen.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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47 Plejecenterplan - orientering og udpegning
03.01.04-A00-1-16 – TineVNie
Resumé
Orientering om plejecenterplanen og udpegning af repræsentanter til
arbejdsgrupper.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Orienteringen tages til efterretning.
Udpege repræsentanter til arbejdsgrupperne vedr.:
o Demensplejecenter Hotherhaven.
o Rehabiliteringscenter Stevnshøj.

Beslutning
Deltog ikke: Hans C. Bech og Jette Olsen.
Tina Mørk orienterede om forløb og proces, som blev påbegyndt i 2016.
Bevæggrundene var bl.a., at man ønskede at samle specialer og dermed
imødekomme det øgede behov for plejecenterpladser indenfor demensog rehabiliteringsområdet. Derudover ønskede man at reducerer plejecenterpladserne i forhold til behov og dermed undgå tomme boliger.
Fremadrettet vil der bl.a. være fokus på et større plejecenter i Store
Heddinge, da der vil være et behov for flere pladser i 2025. Derudover
er der lovning, både indenfor sygepleje og akutindsats, vi som kommune skal opfylde.
På SSU´s møde den 9. april skal der træffes beslutninger om planen,
hvorefter arbejdet kan fortsætte. SSU´s beslutning vil komme i høring i
Ældrerådet. Rådets høringssvar vil indgå i den efterfølgende behandling i
SSU og KB.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Ældrerådet valgte:



Bodil Nielsen som repræsentant til arbejdsgruppen vedr. demensplejecenter Hotherhaven.
Anna K. M. Hansen som repræsentant til arbejdsgruppen vedr.
rehabiliteringscenter Stevnshøj.

Sagsfremstilling
Ældrerådet vil på dette møde blive orienteret om processen omkring
plejecenterplanen samt status pt.
Derudover skal rådet vælge én repræsentant til hver af følgende arbejdsgrupper:
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Demensplejecenter Hotherhaven.
Efter at borgere fra Brohøj nu er tilflyttet Hotherhaven, og der
bygningsmæssigt er sket ændringer af Hotherhaven, således at
der er etableret i alt 35 demenspladser på Hotherhaven, skal arbejdsgruppen nu arbejde med, hvilke udviklingstiltag, der fremadrettet skal ske, for at leve op til de nationale anbefalinger til en
demens-plejehjems-indsats, herunder sikre, at Stevns kommune
fortsat ligger i spidsen med sin demens-indsats på plejecenterområdet. Det betyder, at arbejdsgruppen skal udarbejde et samlet katalog til forbedring af indhold og tilbud, herunder både de
fysiske rammer inde og ude, således at udviklingen af et demenscenter ikke stopper ved den fysiske flytning og afskærmning, men at tilbuddet til stadighed udvikles, også indholdsmæssigt og aktivitetsmæssigt. Der henstår at udarbejde forslag til
hensigtsmæssig indretning af udearealer.
Der er i forbindelse med plejecenterplanen foretaget en række
ændringer til de bygninger, hvor demensafsnittet er flyttet ind på
Hotherhaven. Arbejdsgruppen sikrer at de nye forhold bliver udnyttet optimalt, og vurderer om der er behov for justeringer til
nogle af ændringerne.



Rehabiliteringscenter Stevnshøj – ”RCS”.
Arbejdsgruppen arbejder videre med omdannelsen af Stevnshøj
til Rehabiliteringscenter, samt med indflytningen af dagcenteret
fra Hotherhaven til Stevnshøj. Der er sket en flytning af KAS fra
Hotherhaven til Stevnshøj og der er sket en række bygningsmæssige ændringer. Tilbage står for arbejdsgruppen at udarbejde en samlet anbefaling til, hvilke tilbud skal Rehabiliteringscenteret stå for i fremtiden, i forhold til samarbejde om akutindsatsen med de praktiserende læger, en egentlig døgnrehabilitering med henblik på at forbedre mestrings-evnen til at
kunne komme tilbage i eget hjem, midlertidig aflastning fra eget
hjem, og arbejdsgruppen skal også komme med anbefaling til en
egentlig palliativ indsats. Effektiv rehabilitering er målet, så længe muligheden for borgeren foreligger. Når dagcenteret flytter
ind forventeligt medio 2018, skal arbejdsgruppen være med til at
træffe beslutninger om indretning, processen for flytningen, og
samspillet mellem dagcenteret og pleje- og rehabiliteringscenteret.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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48 Hjemmeplejen og plejecentre 2017 - Tilsyn
29.09.20-G01-1-16 – TineVNie
Resumé
Orientering om det lovpligtige uanmeldte tilsyn med hjemmeplejen og
plejecentre 2017.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Hans C. Bech og Jette Olsen.
Ældrerådet drøftede oplevelser og erfaringer fra plejecentrene - herunder aktivitetsmedarbejdere og aktiviteter.
Overordnet mener Ældrerådet, at rapporter er fine. Men som altid er der
plads til forbedring.
På baggrund af tilsynsrapporterne vil "Blomstringsmodellen" blive implementeret på Stevnshøj, Plushøj og Hotherhaven. Blomstringsmodellen er et værktøj der bl.a. har fokus på samværet mellem personale og
borgere.
Ældrerådet tog rapporterne til efterretning.
Sagsfremstilling
De uanmeldte tilsyn med hjemmeplejen og plejecentre i 2017 var til
behandling i SSU den 5. marts 2018.
Tilsynene blev gennemført indenfor perioden september til december
2017, og er gennemført på de 5 plejecentre, samt i de to kommunale
hjemmepleje-enheder og i den private hjemmepleje-udbyder.
Ældrerådet vil på dette møde blive orienteret om resultatet af tilsynene,
og hvordan der vil blive fulgt op på rapporterne.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.





Bilag
Dagsordenspunkt: Hjemmeplejen og plejecentre 2017 - Tilsyn behandlet
på mødet 5. marts 2018 kl. 14:30 (Mødelokale 1) i Social og Sundhed
(2018).docx
Handleplan - uanmeldt kommunalt tilsyn 2018
Tværgående rapportering Stevns Kommune - 2017
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Hjemmeplejen Midt, Stevns Kommune, uanmeldt tilsyn - 221117,
Hjemmeplejen Nord, Stevns Kommune, uanmeldt tilsyn - 171117,
Stevnshøj, Stevns Kommune, uanmeldt tilsyn - 290917,
Plushøj, Stevns Kommune, uanmeldt tilsyn - 241017,
Brohøj, Stevns Kommune, uanmeldt tilsyn - 241017,
Egehaven, Stevns Kommune, uanmeldt tilsyn - 211117,
Hotherhaven, Stevns Kommune, uanmeldt tilsyn - 101217,
De Glade Vikarer, Stevns Kommune, uanmeldt tilsyn - 200917.
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49 Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Hans C. Bech og Jette Olsen.
Tina Mørk orienterede om:



Ny Sundhedspolitik og sundhedsprofil. Arbejdet med ny politik for
den kommende 4-årige periode er udsat, da der er mange opgaver i øjeblikket i forbindelse med plejecenterplanen.
Konflikt. Stevns Kommune er ikke udtaget til strejke.

Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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50 Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Tina Mørk
00.01.00-I00-2-18 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


SSU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Hans C. Bech og Jette Olsen.
Tina Mørk gennemgik følgende punkter fra SSU´s dagsorden til den 9.
april:









Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar som bl.a. viser, at der er en
udfordring i forbindelse med mange tidlige udskrivninger.
Plejecenterplan. Bilaget ”Notat Plejecenterplan beslutningsoplæg
26. marts 2018” blev gennemgået. I bilaget præsenteres bl.a.
forskellige scenarier vedr. Plushøj.
Botilbud Brohøj - godkendelse. Efter behandling i SSU skal sagen
godkendes i Socialtilsyn Øst.
Revidering af Værdighedspolitikken. Sundheds- og Ældreministeriet har bl.a. besluttet, at samarbejde med pårørende skal skrives ind i politikken. Inden den 15. november skal det besluttes,
hvad værdighedsmidlerne skal bruges til i 2019. Både politikken
og anvendelse af midler kommer til behandling i Ældrerådet senere på året.
Nyt omsorgssystem – Cura, er udsat til efteråret.
Privat leverandør – Det danske Madhus. Udover annoncering vil
alle nyvisiterede borgere modtage brochurer, både fra privat leverandør og vores eget Madservice.
Ny sundhedsaftale – ny bekendtgørelse og vejledning.

Udvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen og direktør Pernille
Kjeldgaard deltager på næste ældrerådsmøde den 9. maj.
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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51 Gennemgang af Plan, Miljø og Fritids dagsorden v/Tina Mørk
00.01.00-I00-2-18 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Hans C. Bech og Jette Olsen.
Ikke noget på dagsordenen af relevans for Ældrerådet.
Bjørn Voltzmann (Direktør for Teknik & Miljø) og Birgitte J.T.K. Nielsen
(Centerchef for Teknik & Miljø) deltager på ældrerådsmødet den 7. juni.
Ældrerådet blev opfordret til at fremsende emner og spørgsmål inden
mødet, så det er muligt at forberede hvilke områder, som ønskes drøftet.
Sagsfremstilling
Gennemgang og drøftelse af PMF´s dagsorden til det kommende møde.
./.

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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52 Afholdelse af ældrerådsvalg fremadrettet høring
84.12.00-P21-1-16 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af indstilling om at ældrerådsvalg fremadrettet skal afholdes i
andre lokaler end hvor Kommunal- og Regionsrådsvalg afholdes og formulering af høringssvar til ØU.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Drøfte indstillingen om at ældrerådsvalg fremadrettet skal afholdes i andre lokaler end hvor Kommunal- og Regionsrådsvalget
afholdes.
Formulere høringssvar til ØU´s viderebehandling af sagen.

Beslutning
Deltog ikke: Hans C. Bech og Jette Olsen.
Ældrerådet drøftede valgdagen. Rådet oplevede ikke de store problemer.
Dog ønsker man fremadrettet større synlighed omkring flere valg på
samme sted og begge valgkort på samme seddel.
Ældrerådet ønsker fortsat, at valget afholdes i samme lokale som Kommunal- og Regionsrådsvalget.
Helmut udarbejder et udkast til høringssvar, som sendes til medlemmernes godkendelse og derefter til viderebehandling i ØU.

Sagsfremstilling
ØU har den 13. marts behandlet evaluering og regnskab vedrørende
Kommunal- og Regionsrådsvalget den 21. november 2017. I den forbindelse indstillede Politik & Borger til ØU (KB), at ældrerådsvalg fremadrettet skal afholdes i andre lokaler end hvor Kommunal- og Regionsrådsvalget afholdes.
ØU valgte at udsætte beslutningen, da man ønskede at høre Ældrerådets mening om forslaget.
Ældrerådet skal på dette møde drøfte sagen og formulerer et høringssvar, som vil indgå i ØU´s viderebehandling af sagen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Bilag
Dagsordens punkt fra ØU den 13. marts 2018 - evaluering og regnskab
- valg 2017
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53 Diverse orienteringer
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Hans C. Bech og Jette Olsen.
Dorete orienterede om:



Repræsentation i S.K.Æ.P., som er sat i bero indtil revideret og
godkendt forretningsorden er modtaget.
Orientering fra møde i Trafiksikkerhedsrådet. Ældrerådet er
nævnt i forbindelse med annoncering af et arrangement vedr.
trafikplanen. Dette er en fejl, Ældrerådet er ikke involveret i dette arrangement.

Liste over Ældrerådets repræsentationer blev omdelt på mødet.
Sagsfremstilling
Orienteringer fra ældrerådets repræsentationer i diverse råd, udvalg
m.m.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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54 Nyheder i dagspressen
00.13.08-A50-1-18 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


drøfte eventuelle nyheder/emner, som ønskes omtalt i dagspressen.

Beslutning
Deltog ikke: Hans C. Bech og Jette Olsen.
Ældrerådet drøftede synlighed omkring rådets arbejde. Som inspiration
blev Ældrerådet på Bornholm fremhævet, da de er meget aktive og meget synlige i medierne.
Det blev besluttet, at Helmut udarbejder en presseomtale hvor følgende
emner skal indgå:






Rådets introduktionsrunde på plejecentrene.
Udpegning af kontaktpersoner på plejecentrene.
Udpegning af repræsentanter til arbejdsgrupperne vedr. plejecenterplanen.
Ældrerådsvalg fremadrettet - ønske om at det fortsat skal være i
samme lokale som Kommunal- og Regionsrådsvalget.
Tilsynsrapporter.

Sagsfremstilling
For at skabe større synlighed omkring Ældrerådet, blev det på ældrerådsmødet den 1. marts 2018 besluttet, at rådet ved hvert møde skal
drøfte, om der er nyheder/emner, som ønskes omtalt i Dagbladet
og/eller Stevnsbladet.
Dette punkt vil derfor fremadrettet være fast på dagsordenen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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55 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-1-18 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Hans C. Bech og Jette Olsen.
Et opdateret budget blev omdelt og taget til efterretning.
Ældrerådsmedlemmerne vil få godtgjort kørsel i forbindelse med de 2
introduktionsdage den 4. og den 11. april. Kørselsskema sendes til rådets sekretær.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2018.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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56 Eventuelt
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Hans C. Bech og Jette Olsen.
Der blev spurgt ind til rengøring hver 2. uge. Dette er sat i gang. Ældrerådet besluttede at kvalitetsstandarder for området sættes på dagsordenen til næste møde den 9. maj.
Sundhedspolitik og Demenspolitik blev omdelt på mødet, som forberedelse til kommende behandling af ny sundhedspolitik.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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