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Side

113 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-21-17 – 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
Ældreråd
8. november 2018
Side 126

114 Besøg af borgmester
27.69.40-P00-1-18 – TineVNie
Resumé
Besøg af borgmester.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Drøfte relation og samarbejde med borgmesteren.

Beslutning
Efter en præsentation gav formanden en orientering om Ældrerådet´s
arbejde det første år af rådet´s 4 årige periode.
Ældrerådet fremsatte et ønske om, at rådet fremadrettet modtager en
tilbagemelding på deres høringssvar.
Borgmesteren præsenterede sig og orienterede Ældrerådet om det politiske arbejde og de opgaver, der er fokus på i øjeblikket. Derudover orienterede hun om nogle af de udvalg, hun er repræsenteret i.
Borgmesteren deltager gerne på møder eller andre arrangementer i
Ældrerådet´s regi fremover.
Der var efterfølgende drøftelser om:






Strøbyhjemmet´s fremtid.
Frivillighed - samarbejde og dialog samt påskønnelse af de frivillige.
Boligbyggeri og ældreboligsituation i forhold til mangel på leje
boliger, ét plans boliger og små boliger til enlige.
Plejecenterplan og vedligeholdelse af plejecentrene.
Spise-kom-sammen.

Sagsfremstilling
Ældrerådet har inviteret borgmesteren til dette møde for at drøfte relation og samarbejde.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 127

115 Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Resumé
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Tina orienterede om:




Arbejdsgrupperne vedr. Stevnshøj og Hotherhaven.
Brohøj.
Overgang til nyt omsorgsystem – Cura.

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

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 128

116 Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Tina Mørk
00.01.00-I00-2-18 – TineVNie
Resumé
Gennemgang og drøftelse af SSU´s dagsorden til det kommende møde.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


SSU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Følgende punkter fra SSU´s dagsorden blev gennemgået:











Stevns Frivillighedscenter – årligt dialogmøde.
Sundhedspolitik.
Budgetopfølgning 3.
Puljemidler til bedre bemanding i ældreplejen.
Budget 2019 – udmøntning.
Café Stevnen.
Voksen handicap – sagsbehandlingsressourcer.
Mødestedet – samles under bibliotekerne.
Sundheds- og Frivillighedscentret – opsigelse af lejemål.
Demens temamøde.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
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.

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 129

117 Gennemgang af Plan, Miljø og Tekniks
dagsorden
00.01.00-I00-2-18 – TineVNie
Resumé
Gennemgang og drøftelse af PMT´s dagsorden til det kommende møde.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


PMT´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Ikke noget under dette punkt.
Sagsfremstilling
Gennemgang og drøftelse af PMT´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.

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 130

118 Servicelovens § 79 2019 - godkendelse af
indstillinger
27.35.08-Ø40-3-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af indstillingsudvalgets forslag til fordeling af § 79 tilskud
2019 - ældreområdet.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Godkende indstillingsudvalgets forslag til fordeling af tilskud efter
Servicelovens § 79 2019 - ældreområdet.

Beslutning
Ældrerådet godkendte indstillingsudvalget forslag til fordeling af § 79
tilskud 2019.
Indstillingen sendes til viderebehandling i SSU den 3. december.
Sagsfremstilling
Én gang årligt uddeles tilskud til aktiverende og forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens § 79. Det er Ældrerådet og Handicaprådet der er tildelt kompetencen til fordeling af midlerne. Ældrerådet står
for at uddele 75 % af puljen. Budgetsummen for Servicelovens § 79
2019 til ældreområdet udgør i alt kr. 124.800,00.
På grund af en fejl i det elektroniske ansøgningssystem blev vedhæftede
annonce indrykket i Stevnsbladet i uge 39. Problematikken blev også
beskrevet på kommunens hjemmeside, og Ældrerådet blev opfordret til
at videreformidle informationen. Efter ansøgningsfristen kontaktede forvaltningen alle tidligere kendte ansøgere, som der endnu ikke var modtaget ansøgning fra. Ved ansøgningsfristen den 4. oktober 2018 var der
modtaget 22 ansøgninger til puljen i Ældrerådet´s regi.
Den 30. oktober er der møde i indstillingsudvalget bestående af: Lilly
Meisner Pedersen, Jette Olsen og Anna K. M. Hansen. Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af puljen vil efterfølgende blive sendt til Ældrerådet´s medlemmer til godkendelse på dette møde.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne forventes at kunne holdes indenfor den afsatte budgetramme for
Servicelovens § 79 tilskud.



Bilag
§ 79 annonce - proces 2019 - version 2

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 131

119 Værdighedsmidler 2019 - godkendelse af
høringssvar
29.09.00-P22-1-16 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Ældrerådet´s høringssvar vedrørende anvendelse af
værdighedsmidler 2019.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Godkende rådet´s høringssvar vedr. anvendelse af værdighedsmidler 2019.

Beslutning
Høringssvaret blev godkendt.
Sagsfremstilling
Den 20. september drøftede Ældrerådet forslag til anvendelse af værdighedsmidler 2019. Formanden formulerede efterfølgende Ældrerådet´s høringssvar, som blev videresendt til SSU´s behandling af sagen
den 24. september.
Ældrerådet skal på dette møde godkende høringssvaret.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Ældrerådets høringssvar vedr. anvendelse af værdighedsmidler 2019

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 132

120 Høringssvar vedr. budgetforslag 2019 godkendelse
00.30.00-Ø00-4-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Ældrerådet´s 2. høringssvar til budget 2019.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Godkende Ældrerådet´s 2. høringssvar til budget 2019.

Beslutning
Høringssvaret blev godkendt.
Sagsfremstilling
Den 2. oktober blev flertalsgruppens budgetforslag for 2019 sendt i
skriftlig høring i Ældrerådet. Ældrerådet formulerede efterfølgende et
høringssvar, som indgik i KB´s 2. behandling af budgettet den 11. oktober.
Ældrerådet skal på dette møde godkende rådet´s 2. høringssvar til budget 2019.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Ældrerådets 2. høringssvar til budget 2019

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 133

121 Mødeplan 2019
00.01.00-A00-8-16 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet´s mødeplan for 2019.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Godkende mødeplan for ældrerådsmøder i 2019.

Beslutning
Mødeplanen for 2019 blev godkendt.
Da SSU´s første møde i 2019 er den 3. januar, besluttede Ældrerådet at
afholde et ældrerådsmøde den 20. december 2018.
Sagsfremstilling
Ældrerådet skal godkende mødeplan for 2019.
I 2018 er møderne startet kl. 10.15 og er afholdt torsdage i ugen før
SSU´s møder.
SSU´s første møde i 2019 afholdes den 3. januar. Ældrerådet skal derfor beslutte, om der er behov for et ældrerådsmøde i december 2018.
Derudover foreslår forvaltningen, på baggrund af Stevns Kommune´s
politiske mødeplan, at ældrerådsmøderne i 2019 afholdes på følgende
datoer:










31. januar
7. marts
4. april
2. maj
6. juni
15. august
19. september
7. november
28. november.

Ældrerådet´s formand har desuden foreslået, at den 29. august og 26.
september reserveres rådet´s behandling af budget 2020, og at møderne aflyses, hvis det ikke er aktuelt i forhold til budgettet.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne holdes indenfor Ældrerådet´s budgetramme for 2019.



Bilag
Politisk mødeplan 2019

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 134

122 Ældrerådet´s brochure
24.14.05-P27-1-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af indholdet i Ældrerådet´s brochure samt valg af firma,
som skal producere brochuren.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Godkende indhold i rådets brochure.
Vælge det firma, som skal producere brochuren.

Beslutning
Redaktionsudvalget begrundede udvalgets anbefaling om valg af firma.
Derudover var der en gennemgang af samarbejdsaftalen og det brev,
som sendes ud for at skaffe annoncører.
Udformning af brochuren blev gennemgået, hvorefter redaktionsudvalget kom med deres anbefaling.
Ældrerådet godkendte:



AD Media som leverandør.
Redaktionsudvalgets forslag til udformning af brochure.

Redaktionsudvalget arbejder, med fuldmagt fra Ældrerådet, videre med
brochuren i samarbejde med AD Media.
Ældrerådet besluttede, at punktet fremadrettet sættes på som fast
punkt på dagsordenen, indtil brochuren er færdig.
Sagsfremstilling
På ældrerådsmødet den 20. september orienterede redaktionsudvalget
om arbejdet med Ældrerådet´s brochure.
Redaktionsudvalget havde en række spørgsmål vedrørende udformning
af brochuren, derfor blev der efterfølgende etableret kontakt mellem
udvalg og firma. På baggrund af dette blev godkendelse af indhold samt
valg af firma, som skal producere brochuren, udsat til dette møde.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da finansiering sker via salg af annoncer.

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 135

123 Siden sidst
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af referater og fastlæggelse af procedurer/retningslinjer for
tilmeldinger til temadage, konferencer m.m.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Godkende referaterne fra den 20. september 2018.
Fastlægge procedurer/retningslinjer for tilmeldinger til temadage,
konferencer m.m.

Beslutning
Referaterne fra den 20. september blev godkendt.
Ældrerådet´s medlemmer havde forud for dette møde fået tilsendt formanden´s forslag til procedure for tilmeldinger til temadage m.m. Forslaget blev godkendt.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:



Godkendelse af referaterne fra ældrerådsmødet den 20. september 2018.
Fastlæggelse af procedurer/retningslinjer for hvordan der fremadrettet foretages tilmeldinger til temadage, konferencer m.m.,
samt hvordan der prioriteres blandt medlemmerne ved begrænset deltagerantal.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 136

124 Diverse orienteringer
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Resumé
Orienteringer fra Ældrerådets repræsentationer i diverse råd, udvalg
m.m.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Der blev givet orientering fra:











Regionsældreråd – møde den 7. november.
Trafiksikkerhedsråd – møde den 11. oktober.
Plushøj – 25 års jubilæum.
Stevnshøj – herunder:
o Arbejdsgruppe.
o Bruger- og pårørenderåd.
Brohøj.
Hotherhaven – herunder:
o Arbejdsgruppe.
o Rekruttering af leder.
Egehaven.
§ 18 - møde i Indstillingsudvalget den 7. november.
Stevns Ældreboligselskab:
o Møde den 12. september
o Bestyrelsesmøde.
Omtale i Stevnsbladet og Dagbladet vedr. ny næstformand i Ældrerådet.

Orienteringen blev taget 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)
Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
Pressen (Hans C. Bech)

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 137

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 138

125 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
Ældrerådet besluttede, at følgende emner sendes til pressen:



Dialogmøde med borgmesteren.
Ældrerådet´s 2. høringssvar i forbindelse med budget 2019.

Sagsfremstilling
Drøftelse af hvilke nyheder/emner Ældrerådet ønsker omtalt i Dagbladet
og/eller Stevnsbladet.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 139

126 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-1-18 – TineVNie
Resumé
Status for Ældrerådets budget 2018.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Ældrerådet besluttede at afholde julefrokost efter mødet den 20. december.
Budgettet blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2018:
Ældrerådets budget 2018

119.000

Forbrug pr. 29.10.2018
Kontingent Danske Ældreråd
Kontingent Regionsældreråd 2018
Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv

1.000
41.279
1.500
21.785

Annoncering
Repræsentation
Restbudget

220
53.216

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 140

127 Eventuelt
00.01.00-I00-1-18 – TineVNie
Beslutning
Punkter til næste møde den 29. november:




Indlæggelser af borgere i eget hjem og udskrivninger fra sygehus
- orientering v/Karina Bernth (afsnitsleder Myndighed).
Ældrerådet blev opfordret til at fremsende nogle spørgsmål forud
for mødet.
Ældreboliger - status over tomme boliger og ventelister.

Ældrerådet fremsatte et ønske om en orientering vedrørende akutfunktionen, så rådet er ”klædt på” forud for SSU´s behandling af området i
2019.
Derudover var der opfølgning på spørgsmål og emner fra tidligere
ældrerådsmøder - herunder:



Brandsikkerhed på plejecentrene.
Kørsel med skolebus - som ikke længere er gratis for pensionister.

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

Stevns Kommune
Ældreråd
8. november 2018
Side 141

