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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

338 Siden sidst
00.01.00-I00-18-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Godkende referatet fra den 9. januar 2017.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
Referat fra den 9. januar 2017 blev godkendt.
Orientering v/Birthe Høfler:







Henvendelse vedr. planlægning af Astrid Krag´s besøg i nogle af
landets kommuner - herunder Stevns Kommune, hvor hun skal
tale med borgmestrene. I henvendelsen bedes Ældrerådet komme med emner til drøftelse ved besøget. Der blev fremsat forslag
om lægebetjening/adgang til læge i Stevns Kommune. Rådet aftalte, at forslag til mulige emner sendes til Birthe.
Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd er aflyst, da der ikke er
nogen modkandidater.
Temadag i Næstved den 2. marts 2017. Birthe Høfler, Helmut
Madsen og Marianne Jensen deltager.
Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference den 24. og
25. april 2017. Birthe Høfler, Karsten P. Smith, Helmut Madsen
og Lilly Meisner Pedersen deltager.
Ældrerådets Roll-up, som stod på SFC, er forsvundet. Der sendes
besked til Sundheds- og Frivillighedscentret om at sætte en eftersøgning i gang, da den skal bruges den 9. februar.

Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:



Godkendelse af referat fra Ældrerådsmødet den 9. januar 2017.
Status v/formand Birthe Høfler - herunder:
o Tilmeldinger til Danske Ældreråds Temadag den 2. marts.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
6. februar 2017
Side 357

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


Drøfte borgermøder og folder.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen
Ved ældrerådsvalget i 2013 var der arrangeret 2 borgermøder, som
begge blev aflyst grundet manglende tilmelding. På baggrund af dette
drøftede Ældrerådet, om der skal afholdes borgermøder op til dette års
ældrerådsvalg.
Da en stor del af ældrerådets medlemmer ikke genopstiller, er det vigtigt at finde nye kandidater.
Det blev besluttet, at der ikke skal afholdes borgermøder. I stedet annonceres der i pressen om, at alle med interesse i at stille op til ældrerådet, kan rette henvendelse, hvorefter der vil blive afholdt et orienterings/opstillingsmøde.
Denne proces gennemføres 2 gange.
Sagsfremstilling
Ældrerådet ønsker at lave en folder i forbindelse med ældrerådsvalget
den 21. november 2017.
På dette møde skal rådet drøfte, hvornår der skal afholdes borgermøder
samt fortsætte arbejdet omkring udformning af folder.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne holdes inden for den afsatte budgetramme for afvikling af ældrerådsvalg i 2017 på kr. 135.000.

Stevns Kommune
Ældreråd
6. februar 2017
Side 358

340 Informationsmøde - Movia
13.05.14-I00-1-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
Borgermøde med Movia afholdes den 9. februar 2017 kl. 14 - 16 på
Sundhedscentret. Mødet har været annonceret i Stevnsbladet, og der er
tilmeldingsfrist den 7. februar.
Indtil nu er der 6 tilmeldte. Alle blev opfordret til at udbrede budskabet
om mødet via deres netværk.
Sagsfremstilling
På ældrerådsmødet den 9. januar 2017 blev det besluttet, at der skal
afholdes et informationsmøde på Sundheds- og Frivillighedscentret, hvor
Movia´s rejsehold kommer og orienterer om de nye takster.
Birthe Høfler ville efterfølgende kontakte Movia, med et forslag om at
holde et informationsmøde den 9. eller den. 16. februar 2017.
På dette møde orienteres om nyt i sagen.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
6. februar 2017
Side 359

341 Henvendelse vedr. § 79
27.35.08-Ø40-2-16 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af henvendelse vedr. § 79.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Drøfte henvendelsen fra Vallø Seniorforening vedr. § 79.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
Med udgangspunkt i henvendelsen fra Vallø Seniorforening drøftede
Ældrerådet hele forløbet omkring § 79 - herunder nye tildelingskriterier,
ny fordeling mellem Ældreråd og Handicapråd samt regnskabsark.
Følgende emner blev drøftet:




Vigtigheden i at tilskuddet styrker det sociale samvær.
Krav i forbindelse med foreningernes regnskaber - herunder også
at Ældrerådet på et tidligere tidspunkt ønskede en opstramning i
forhold til regnskaber, og hvad midlerne bliver brugt til.
Problematikken i at midler ikke kan søges til foreningernes drift
og kørsel.

Det blev pointeret, at regnskabet kan aflægges på flere måder. Det nye
regnskabsark er én mulighed og tænkt som en hjælp, hvis nogle foreninger ikke er vant til at lave regnskaber. Dog er det fortsat muligt at
indsende foreningens eget regnskab, efter at dette er godkendt på deres
generalforsamling.
Der blev fremsat forslag om, at der afholdes orienteringsmøder om
hvordan foreningerne aflægger regnskab i forbindelse med udbetaling af
tilskud.
Tina Mørk pointerede også, at det er vigtigt at skelne imellem § 18 og §
79. I forhold til § 79 er det beskrevet i Serviceloven, hvad midlerne skal
bruges til. Formålet med midlerne er, at de skal anvendes til aktiviteter
og/eller sociale indsatser. Nu drejer det sig om at finde den rette form.
Det blev besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Jens Kierkegaard og Marianne Jensen. Arbejdsgruppen skal komme med input til, hvad der er vigtigt i forhold til
kriterierne.
Sagsfremstilling
Vallø Seniorforening har sendt en mail vedr. § 79 forløbet 2017 til ældreforeninger, frivillighedskoordinator, formanden for SSU og Ældrerådet.

Stevns Kommune
Ældreråd
6. februar 2017
Side 360

På dette møde drøftes denne henvendelse og hele forløbet - herunder
også de nye kriterier, ansøgningsskema og regnskabsark.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
6. februar 2017
Side 361

342 Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk
00.01.00-I00-18-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
Orientering v/Tina Mørk:





Puljemidler til spiseprojekt. Formålet er at forebygge ensomhed.
Planen er at borgere, som får hjemmehjælp, også inddrages i
dette.
Puljemidler til demensvenlig indretning på Hotherhaven.
Uddannelse af personalet på Hotherhaven er i gang.
Nedsættelse af arbejdsgrupper i forbindelse med ny plejecenterplan. Ældrerådet kan begynde at sætte navne på deltagerne.
Sundhedsprofil - hvor undersøgelse er sat i gang. Der forventes
et færdigt resultat af undersøgelsen sidst på året. Sundhedsprofilen kan bl.a. bruges, når der skal besluttes nye politikker på området.

Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
6. februar 2017
Side 362

343 Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Tina Mørk
00.01.00-I00-19-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


SSU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
Det kommende møde i SSU den 8. februar afholdes på Sundheds- og
Frivillighedscentret, hvor der vil være fokus på træning, og hvordan
centret bruges pt.
Følgende punkter på dagsordenen blev gennemgået:





Godkendelse af kvalitetstandard 2017 for genoptræning og vedligeholdelsestræning, som er uændret i forhold til sidst år. Der
skelnes mellem udskrivning fra sygehus og henvisning fra egen
læge.
Orientering om træningsrapport. Der er fortsat en voldsom stigning i antallet af genoptræningsplaner.
Orientering om rapport vedrørende genoptræningsplaner på
hjerneskadeområdet - herunder koordineringsteamets arbejde
med at tage sig af henvendelser og planlægge behandlingsforløbene.

Sagsfremstilling
Efter aftale i Ældrerådet drøftes SSU´s dagsorden til det kommende
møde.
./.

Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: https://stevns.dk/om-kommunen/dagsordnerreferater/dagsordener-referater
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
6. februar 2017
Side 363

344 Gennemgang af PTU´s dagsorden v/Tina
Mørk
00.01.00-I00-19-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
Følgende punkt blev nævnt:


Traffiksikkerhed i Strøby Egede Syd – opfølgning på borgermøde.

Derudover blev en sag fra dagspressen om affaldssortering i Hårlev
drøftet. Her blev det vendt, at det jo ikke er besluttet endnu, men at der
ved egentlig affaldssortering bør skelnes mellem, om det foregår ude
eller inde, i forhold til hvad hjemmeplejen kan være behjælpelig med.
Sagsfremstilling
Efter aftale med Ældrerådet drøftes PTU´s dagsorden til det kommende
møde.
./.

Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: https://stevns.dk/om-kommunen/dagsordnerreferater/dagsordener-referater
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
6. februar 2017
Side 364

345 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-6-16 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
Budgettet blev godkendt.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2016:
Ældrerådets budget 2016

118.000

Forbrug pr. 24.01.2017
Kontingent Danske Ældreråd og Regionsældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv

7.743
61.583
2.746
19.530

Annoncering
Repræsentation
Restbudget

26.398

Status for Ældrerådets budget 2017:
Ældrerådets budget 2017

119.000

Forbrug pr. 24.01.2017
Kontingent Danske Ældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse

4.463

Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv
Annoncering
Repræsentation
Restbudget

114.537

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
6. februar 2017
Side 365

346 Eventuelt
00.01.00-I00-18-16 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
Ikke noget under eventuelt.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
6. februar 2017
Side 366

