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166 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: Susanne Kierch.
Godkendt med følgende ændringer:



Punkt 171: Udsættes.
Punkt 174: Drøfte Danske Ældreråds Hæderspris.

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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167 Omsorgstandpleje - orientering
29.15.12-G00-1-19 – TineVNie
Resumé
Orientering om Omsorgstandplejen v/Kasper Østergreen og Birthe Binderup.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Susanne Kierch.
Med udgangspunkt i Ældrerådet´s spørgsmål var der orientering om:






Personlig hjælp til mundhygiejne i hjemmeplejen, hvor personalet bliver undervist på både teoretisk og klinisk niveau.
Opsøgende arbejde og risikoprofil.
Hvilke behandlinger Omsorgstandplejen foretager og egenbetaling på området.
Omsorgstandplejen følger de nationale retningslinjer og udfører
opgaver, når der er konstateret sygdom/diagnose.
Der visiteres til Omsorgstandplejen og der er i øjeblikket tilknyttet 117 borgere.

Ældrerådet blev opfordret til at læse mere på Omsorgstandplejen´s
hjemmeside https://stevns.omsorgstandpleje.org/
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Kasper Østergreen og Birthe Binderup fra Stevns kommunale tandpleje
vil orienterer om Omsorgstandplejen.
Forud for dette møde har Ældrerådet formuleret en række spørgsmål,
som er vedhæftet sagen som bilag.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Ældrerådets spørgsmål til Omsorgstandplejen
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168 Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Kasper Sonne
00.01.00-I00-1-19 – TineVNie
Resumé
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Kasper Sonne.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Susanne Kierch.
Orientering om:





Kasper fungerer i øjeblikket, som centerchef for Sundhed & Omsorg og afsnitsleder for Udfører.
Centerchef stilling er slået op og forventes besat 1. maj 2019.
Afsnitslederstilling til Udfører slås op, når ny centerchef er tiltrådt.
Fokus de næste måneder vil ligge på driften.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Kasper Sonne.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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169 Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Kasper Sonne
00.01.00-I00-2-19 – TineVNie
Resumé
Gennemgang og drøftelse af SSU´s dagsorden til det kommende møde
v/Kasper Sonne.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


SSU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Susanne Kierch.
Følgende punkter fra SSU´s dagsorden til den 11. marts blev gennemgået:










Godkendelse af Udsatteråd.
Sundhedspolitikken – er på alle fagudvalg i marts. Målet er, at
den nye Sundhedspolitik bliver godkendt inden sommerferien.
Budgetopfølgning 2019.
Regnskab 2018.
Uanmeldte tilsyn – sættes på som selvstændigt punkt på næste
ældrerådsmøde.
Café Stevnen – samarbejdsaftale.
Implementering af Cura omsorgssystem.
Nyt plejecenterbyggeri i Store Heddinge, hvor der skal nedsættes
en styregruppe.
Handicaprådets årsberetning.

I forbindelse med ovennævnte var der drøftelser om:



Udlicitering af rengøring.
Hurtige udskrivninger og større pres på kommunerne.

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

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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170 Modgående foranstaltninger 2019 og
budget 2020
00.30.00-Ø00-2-19 – TineVNie
Resumé
Orientering om SSU´s behandling af budgetprognose 2019 samt oplæg
til katalog 2019 og 2020 med efterfølgende drøftelse af den økonomiske
situation som helhed og budget 2020.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Orienteringen tages til efterretning.
Drøfte den økonomiske situation, både set i forhold til SSU´s beslutninger på mødet den 4. februar og fremadrettet.

Beslutning
Deltog ikke: Susanne Kierch.
SSU skal forholde sig til høringssvarene den 11. marts.
Ældrerådet ønsker at afgive følgende høringssvar til de modgående foranstaltninger i 2019:







Forslag 1 - Indefrysning af bevilling til øget aftennormering: Rekruttering af personale er meget vigtig. Ældrerådet opfordrer til,
at personalet selv kan vælge mellem hver 2. eller hver 3. weekend. Ældrerådet kan være bekymrede for, at vikarforbruget øges.
Ældrerådet finder økonomien omkring forslaget uigennemskueligt.
Forslag 2 - Tilpasning af serviceniveauet på rengøring - forslag
om differentieret rengøring: Ældrerådet finder det bekymrende,
at ordningen rulles tilbage til hver 3. uge, men kan gå ind for differentieret rengøring.
Forslag 3 - Forlængelse af sagsbehandlingstider: Ældrerådet kan
godt anbefale dette.
Forslag 5 - Salg af pladser til andre kommuner: Ældrerådet kan
anbefale dette.

Sagsfremstilling
Den 4. februar behandlede SSU budgetprognose 2019, herunder et oplæg til katalog for 2019 og 2020.
På grund af en forventet overskridelse af budget 2019, besluttede SSU
at der allerede nu iværksættes 4 modgående foranstaltninger:





Indefrysning af bevilling til øget aftennormering - forslag 1 i katalog.
Tilpasning af serviceniveauet på rengøring - forslag om differentieret rengøring - forslag 2 i katalog.
Forlængelse af sagsbehandlingstider - forslag 3 i katalog.
Salg af pladser til andre kommuner - forslag 5 i katalog.
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Ældrerådet vil på dette møde få en orientering om SSU´s behandling af
sagen, herunder de modgående foranstaltninger som iværksættes for at
opnå økonomisk effekt allerede i 2019. Derudover vil der være mulighed
for drøftelse af den økonomiske situation og budget 2020.
Økonomi
Orienteringen og drøftelsen på dette møde har ingen konsekvenser for
Stevns Kommunes budget.




Bilag
Dagsordenspunkt: Budgetprognose 2019 behandlet på mødet 4. februar
2019 kl. 09:00 (Mødelokale 1) i Social og Sundhed (2019).docx
Oplæg til katalog for 2019 og 2020 version 3 - med rettelser
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171 Anvendelse af værdighedsmidler - høring
29.09.00-P22-1-16 – TineVNie
Resumé
Høring vedrørende forslag til anvendelse af værdighedsmidler til bekæmpelse af ensomhed.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Afgive høringssvar vedrørende forslag til anvendelse af værdighedsmidler til bekæmpelse af ensomhed.

Beslutning
Deltog ikke: Susanne Kierch.
Punktet udgår og vil blive sendt i høring efter politisk behandling.
Sagsfremstilling
Sundheds- og Ældreministeriet har den 30. januar 2019 meddelt, at der
pr. 1. februar 2019 træder en ny bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen i kraft. Bekendtgørelsen udvider således anvendelsen af værdighedsmidlerne med et 7. fokusområde, nemlig Bekæmpelse
af ensomhed.
Partierne bag Finansloven for 2019 har afsat 100 mio.kr. til denne indsats i kommunerne. For Stevns kommune vil det betyde en yderligere
tilførsel til værdighedsmidlerne på ca. 396.000 kr. Kommunalbestyrelsen
skal senest den 31. december 2019 vedtage en ny Værdighedspolitik,
hvor fokusområdet Bekæmpelse af ensomhed er beskrevet.
Bekæmpelse af ensomhed indenfor ældreplejen kan i særlig grad iværksættes i tilknytning til de aktiviteter, som i forvejen tilbydes ældre borgere på Stevns, det vil sige aktiviteter i tilknytning til Dagcentret på
Hotherhaven, aktiviteter i relation til de forebyggende hjemmebesøg, og
ledsagelse til aktiviteter, idet en del borgere ønsker at deltage i de forskellige spise-arrangementer, gå-arrangementer samt at kunne komme
frem til aktiviteter, men har brug for ledsagelse derhen.
Sundhed & Omsorg indstiller til at midlerne i 2019 anvendes til:




Flere timer til Dagcenter Hotherhaven
Flere timer til forebyggende hjemmebesøg
Flere timer til at hjemmeplejen kan ledsage ældre borgere til aktiviteter i området.

Det foreslås derfor at disse aktiviteter planlægges hurtigst muligt, idet
midlerne således kan finde anvendelse i 2019.
Forslaget understøtter, at der igen iværksættes flere aktiviteter omkring
ældre samt forebyggelse af ensomhed blandt ældre, idet Klippekortord-
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ning forsvandt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019. I samme
forbindelse blev der indført en besparelse på Dagcentret samt en forebyggende medarbejder.
Den 11. marts skal SSU behandle sagen og iværksætte, at den nuværende Værdighedspolitik, som blev vedtaget i efteråret 2018, yderligere
suppleres med en beskrivelse af en indsats indenfor området Bekæmpelse af ensomhed. Ældrerådet´s høringssvar vil indgå i SSU´s behandling af sagen.
Økonomi
Der tilføres yderligere ca. 396.000 kr. til værdighedsmidlerne i 2019
jævnfør afsatte midler på Finansloven.




Bilag
Orienteringsbrev ændring af værdighedsbekendtgørelsen - ensomhed
som nyt tema
Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen af 29. januar
2019
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172 Høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023
- godkendelse
29.30.08-P27-1-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Ældrerådet´s høringssvar vedrørende Sundhedsaftale
2019 - 2023.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Godkende rådet´s høringssvar til Sundhedsaftale 2019 - 2023.

Beslutning
Deltog ikke: Susanne Kierch.
Ældrerådet godkendte høringssvaret til Sundhedsaftalen 2019-2023.
Sagsfremstilling
På ældrerådsmødet den 31. januar blev Ældrerådet opfordret til at afgive et høringssvar til udkast til sundhedsaftale for 2019 - 2023.
Ældrerådet har efterfølgende fremsendt et høringssvar, som vil indgå i
KB´s viderebehandling af sagen den 28. februar.
Ovennævnte høringssvar, som er vedhæftet denne sag som bilag, skal
godkendes af Ældrerådet på dette møde.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Ældrerådets høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2019-2023
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173 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: Susanne Kierch.
Følgende punkter kommer på PMT´s dagsorden til den 12. marts:






Miljøgodkendelse af den kommende Genbrugsplads i Hårlev.
Borgerforslag om etablering af et hundeluftsområde ved Solgårdsparken.
Godkendelse af kommissoriet for § 17 stk. 4 udvalg.
Lokalplan 192 for Rødvig Lystbådehavn og lokalplan 189 for
overførelse af sommerhusområde i Strøby Egede.
Plejecenterbyggeri i Store Heddinge.

Derudover var der orientering om:



Movia - status over udfasning og genopsætning af papir rutebeskrivelser.
Mulighed for afgørelse af høringssvar vedrørende Strøby Egede
udviklingsplan.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Gennemgang af sager til PMT.
./.

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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174 Siden sidst
00.01.00-I00-1-19 – TineVNie
Resumé
Siden sidst - godkendelse af referat.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Godkende referatet fra den 31. januar 2019.

Beslutning
Deltog ikke: Susanne Kierch.
Referatet fra den 31. januar blev godkendt.
Ældrerådet drøftede Danske Ældreråds Hæderspris 2019, og besluttede
at indstille Erik Stagsted. Ældrerådets formand sender indstillingen.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:


Godkendelse af referatet fra ældrerådsmødet den 31. januar
2019.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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175 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
Deltog ikke: Susanne Kierch.
Status over Ældrerådet´s brochure:



Fotograf kommer i dag.
Tekstmateriale er sendt videre til tekstforfatter. Råskitse vil efterfølgende blive sendt til gennemlæsning.

Ældrerådet drøftede receptionen i forbindelse med udgivelse af brochuren.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
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. Derudover besluttede Ældrerådet den
31. januar 2019, at afsætte 10.000 kr. fra rådets eget budget for at tilkøbe ekstra sider til brochuren.
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176 Diverse orienteringer
00.01.00-I00-1-19 – 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: Susanne Kierch.
Orientering om:












Regionsældreråd – næste møde er den 25. marts.
Plushøj – bekymring over øget vikarforbrug og udfordringer i
Bruger- og pårørenderådet.
Stevnshøj – sangeftermiddag.
Brohøj – onsdagsspisning.
Hotherhaven – herunder:
o Event den 10. april – alle er velkomne.
o Ny leder i demensafsnittet er startet den 1. marts.
o Bekymring om hvem der kan følge beboere på sygehus.
Egehaven – cykeltur med beboer en gang om ugen. God stemning på centret.
Stevns Ældreboligselskab - gennemgang af punkter fra møde den
6. februar - herunder besigtigelsestur, som skal planlægges.
Pressen – omtale vedrørende ældrerådet´s årsberetning.
Årsmøde i Ældresagen.
Traffiksikkerhedsråd – møde den 10. april.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
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)
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)
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Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
Pressen (Hans C. Bech)

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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177 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: Susanne Kierch.
Ældrerådet besluttede, at sende orientering vedrørende høringssvar til
modgående foranstaltninger i 2019 videre til Stevnsbladet.
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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178 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-2-19 – TineVNie
Resumé
Status for Ældrerådets budget 2019.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Susanne Kierch.
Et opdateret budget blev omdelt på mødet.
Ældrerådet tog budgettet til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2019.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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179 Eventuelt
00.01.00-I00-1-19 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Susanne Kierch.
Movia – drøftelse vedrørende udfasning af papirkøreplaner og hvorfor
pensionister ikke kan benytte skolebusserne.
Strøbyhjemmet – der er planlagt møde med formanden.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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