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Forkortelser for politiske udvalg
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget AET = Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
PMT = Plan, Miljø og Teknik BUL = Børn, Unge og Læring SSU = Social og Sundhed

Side

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

godkende dagsordenen

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
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7. november 2019
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244 Ny demenspolitik
29.30.04-G00-1-18 – TineVNie
Resumé
Oplæg v/demenskoordinator Line Henriksen og efterfølgende drøftelse
vedrørende ny demenspolitik.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•
•

orienteringen tages til efterretning
drøfte ny demenspolitik

Beslutning
Ældrerådet blev orienteret om:
•
•
•
•
•
•

indsatsområder i den gamle demenspolitik
Stevns Kommunes nuværende tilbud
erfaringer fra Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter (ØDA)
”Krystalkuglen” – ønsker til kommende fokusområder
pårørendes ønsker og bekymringer
processen fremadrettet.

Der var efterfølgende drøftelser om:
•
•

overgang fra egen bolig til plejecenter og dermed manglende
mulighed for at deltage i vante tilbud og aktiviteter
ønske om mere fokus på demente borgere og deres behov på
plejecentrene.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
På ældrerådsmødet den 19. september deltog demenskoordinator Line
Henriksen, hvor hun orienterede Ældrerådet om procesplanen vedrørende den nye demenspolitik.
På ovennævnte møde blev det besluttet, at Line skulle deltage igen på
dette møde med et oplæg om, hvilke tilbud Stevns Kommune har i forvejen. Efterfølgende vil Ældrerådet have mulighed for at drøfte, hvilke
udfordringer Stevns Kommune står over for i de kommende år og dermed komme med input til proces og forslag til, hvad den nye demenspolitik skal indeholde.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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245 Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Dorthe Kapler Holmboe
00.01.00-I00-1-19 – TineVNie
Resumé
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Dorthe Kapler Holmboe.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Ældrerådet blev orienteret om:
•
•
•
•

nyt plejecenter – status vedrørende udbud og lokalplan
ansættelse af ny afsnitsleder for Myndighed
indvielse af Brohøj den 10. december kl. 15 – 17
aktivitetshus i Strøby Egede – status i forhold til rokade.

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

SSU´s dagsorden tages til efterretning

Beslutning
Ældrerådet blev orienteret om følgende punkter fra SSU´s dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madservice – temamøde
ældre-, familie og handicapboliger – status
budgetopfølgning 3
Brohøj – takster
bedre bemanding i ældreplejen - anvendelse af puljemidler
§§ 83 og 86 kvalitetsstandarder, som sendes i høring i Ældrerådet efter SSU´s møde
digi-rehab – evaluering
ny sundhedsaftale
kronikerrehabilitering.

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

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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247 Budget 2020 - orientering
00.30.00-Ø00-2-19 – TineVNie
Resumé
Orientering om budget 2020 som bliver vedtaget i KB den 5. november
2019 v/Dorthe Kapler Holmboe, Birgitte J.T.K. Nielsen og Lars Ellegaard
Jørgensen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Gennemgang af budget 2020 for Sundhed & Omsorg - herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 stillinger i visitation og hjælpemidler
værdighedsmidler
forøgelse af bufferpuljen
faglig leder psykiatrien
drift optimering i forhold til bl.a. vagtplanlægning og køreruter
øget normering på plejecentrene
ny sagsbehandler til Voksen handicap
kompetenceudvikling i plejesektoren
lær og tackle kurser
akutfunktion – koordinering
styrket praktikvejlederfunktion
uddannelsespulje
reduktion i lønsum
Sund by netværk – opsigelse af aftale

Gennemgang af budget 2020 for Teknik & Miljø - herunder:
•
•
•

ekstra byggesagsbehandler
projektansættelse af ”grøn medarbejder” – naturpark i Tryggevælde å
Rådhuspladsen – renovering.

Ældrerådet tog orientering til efterretning.
Sagsfremstilling
Flertalsgruppen bestående af Det Radikale Venstre, Det Konservative
Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre indgik den 22. oktober forlig
om budget 2020, og KB 2. behandler næste års budget den 5. november.
Under dette punkt vil der blive orienteret om budgetvedtagelsens betydning for Ældrerådet´s områder.
Økonomi
Orienteringen på dette møde har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
7. november 2019
Side 279

•

Bilag
Budgetforlig 2020 - 2023
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248 Gennemgang af sager til Plan, Miljø og
Teknik v/Birgitte J.T.K. Nielsen
00.01.00-I00-2-19 – TineVNie
Resumé
Gennemgang af sager til PMT v/Birgitte J.T.K. Nielsen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Følgende punkter fra PMT´s dagsorden blev gennemgået:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frigivelse af midler til landsbypulje
landsbyforum – fælles IT-platform
frigivelse af naturpuljen 2019 - herunder renovering af Skørpinge
gadekær og forsøg med mikroorganismer i gadekær
ny affaldsordning - udbud og fastsættelse af takster
administrationsgrundlag for sager vedrørende kystbeskyttelse
rottebekæmpelse – orienteringssag
græsklipning – evaluering
rabatklipning – evaluering
Movia – takst regulering
Østbanen
udviklingsplan for Strøby Egede
Stevnshallen – vedtagelse af lokalplan
Valløby – lokalplan og kommuneplantillæg.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Gennemgang af sager til PMT v/Birgitte J.T.K. Nielsen.
./.

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

godkende referat fra den 19. september 2019

Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen.
Referatet fra den 19. september 2019 blev godkendt.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den
19. september 2019.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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250 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: Bodil Nielsen.
Orientering fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plushøj – mange gode aktiviteter
Stevnshøj – godt samarbejde med personale i forhold til aktiviteter
Brohøj – spise-kom-sammen
Egehaven herunder ny ordning med besøgshund
Styregruppen vedrørende nyt plejecenter
Trafiksikkerhedsråd – møde inden jul
S.K.Æ.P. (Stevns kommunes ældre- og plejeboliger)
§§ 18 og 79 – indstillingsmøder den 12. og 13. november
Omsorgsbestyrelsen – opfølgning i forhold til buskørsel jf. budgetvedtagelsen i KB den 5. november
Stevns Ældreboligselskab – ordinært afdelingsmøde den 11. september og bestyrelsesmøde den 19. september
pressen – omtale i Dagbladet vedrørende aktivitetshus i Strøby
Egede.

Ældrerådet tog orientering 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)
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)
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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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251 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: Bodil Nielsen.
Ældrerådet drøftede udgifter i rådet´s regi resten af 2019.
Når budgettet er opdateret i forhold til ovennævnte, tager rådet stilling
til, hvem og hvor mange der skal tilmeldes konferencen i Vejle den 26.
november.
Budgettet blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2019.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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252 Mødeplan 2019 og 2020
00.01.00-A00-8-16 – TineVNie
Resumé
Fastlæggelse af Ældrerådet´s mødeplan for resten af 2019 og 2020.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

fastlægge mødeplan for ældrerådsmøder i resten af 2019 og for
2020

Ældreråd, 19. september 2019, pkt. 241:
Udsat til næste ordinære møde den 7. november 2019.
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen.
Ældrerådet besluttede at rådsmøderne i 2020 afholdes den:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. januar
30. januar
5. marts
8. april
7. maj
28. maj
13. august
24. september
5. november
26. november

Derudover besluttede rådet at afsætte den 27. august til et møde forbeholdt budget 2021.
Alle møder starter kl. 10.15.
Sagsfremstilling
Ældrerådet skal fastlægge mødeplan for resten af 2019 og for 2020, jf.
politisk mødeplan pr. 25. september 2019.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•

Bilag
Endelig politisk mødeklaneder for 2020
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253 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: Bodil Nielsen.
Ældrerådet vil formulere en pressemeddelelse vedrørende renovering af
Rådhuspladsen.
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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254 Eventuelt
00.01.00-I00-1-19 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen.
Status i forhold til Ældrerådet´s brochure.
Næste møde den 28. november:
•
•

Psykiatri/misbrug - orientering v/Tinamaria Götz
§ 79 - godkende indstillinger.

Kommende møder:
•

Madservice - tema.

Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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