Referat

Ældreråd
Mødelokale 2
9. januar 2017
Kl. 10:15
Medlemmer
Flemming Pihl
Marianne Jensen
Lilly Meisner Pedersen
Birthe Høfler
Bodil Nielsen
Helmut Madsen
Karsten P. Smith
Oda Petersen
Jens Kierkegaard

Bemærkning:
Afbud fra Oda Petersen og Jens Kierkegaard.
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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

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



Godkende referatet fra den 12. december 2016.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Oda Petersen og Jens Kierkegaard
Referatet fra den 12. december 2016 blev godkendt.
Siden sidst - herunder:




Invitation til nytårskur på Sundheds- og Frivillighedscentret den
30. januar 2017.
Invitation til Diakoniens dag den 5. februar 2017.
Referat fra Bruger- og pårørenderådet på Plushøj.

Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:



Godkendelse af referat fra Ældrerådsmødet den 12. december
2016.
Status v/formand Birthe Høfler.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
9. januar 2017
Side 347

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


Drøfte folder vedr. ældrerådsvalg.

Beslutning
Deltog ikke: Oda Petersen og Jens Kierkegaard.
Ældrerådet ønsker at lave en folder i forbindelse med ældrerådsvalget
den 21. november 2017.
Rådet drøftede indholdet i folderen - herunder at:



Folderen ikke bliver for omfattende, så budskabet forsvinder i
tekst.
Datoer for borgermøderne skal med.

Pris og mulighed for elektroniske valglister er ved at blive undersøgt.
Punktet tages op igen på næste ældrerådsmøde den 6. februar.
Sagsfremstilling
I forbindelse med ældrerådsvalget i 2017 ønsker Ældrerådet at lave en
folder om valget.
På dette møde skal medlemmerne drøfte udformning af folderen, samt
hvilke oplysninger folderen skal indeholde.

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
9. januar 2017
Side 348

331 Movias rejsehold - nye takster
13.05.14-I00-1-16 – TineVNie
Resumé
Henvendelse fra Movia med tilbud om hjælp af rejsehold til de nye takster.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Drøfte Movias henvendelse med tilbud om hjælp til de nye takster.

Beslutning
Deltog ikke: Oda Petersen og Jens Kierkegaard.
Henvendelsen fra Movia med tilbud om hjælp til de nye takster blev
drøftet - herunder:


Om Ældrerådet skal holde informationsmøde, da Ældresagen allerede har arrangeret lignende møder.




Tidspunkt for mødet.
Muligheden for at slå borgermøderne om ældrerådsvalg sammen
med Movia informationsmøder.

Ældrerådet besluttede, at der skal afholdes et informationsmøde på
Sundheds- og Frivillighedscentret. Birthe Høfler kontakter Movia med et
forslag om afholdelse af informationsmøde den 9. eller den 16. februar
2017.
Sagsfremstilling
Movia har den 15. december udsendt information til kommunerne og
regionerne på Sjælland, hvor de tilbyder hjælp af Movias rejsehold til de
nye takster.
Ældrerådet skal på dette møde drøfte Movias tilbud.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.



Bilag
Få hjælp af Movias rejsehold til de nye takster

Stevns Kommune
Ældreråd
9. januar 2017
Side 349

332 Plejepakker - orientering
27.36.00-G00-2-16 – TineVNie
Resumé
Orientering om plejepakker og visitering til disse.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Oda Petersen og Jens Kierkegaard.
Ældrerådet har, efter udsendelsen af denne dagsorden, fået tilsendt
nogle statistikker.
Tina Mørk havde følgende uddybende kommentarer:




Tøjvask – som ellers er overgået til privat leverandør. De borgere
- som fremgår af statistikken - er borgere, som ikke selv kan bestille tøjvask via privat leverandør.
Når en borger bliver meget plejekrævende, laves der en individuel vurdering af behovet for hjælp. Der er p.t. ingen i denne kategori.
De Glade Vikarer, er på dagsordenen til SSU´s møde den 11. januar. Ældrerådet vil efterfølgende få tilsendt tal på området.

I forbindelse med reglerne om frit valg er Det danske Madhus blevet
godkendt til privat leverandør i Stevns Kommune. Firmaet er valgt efter
godkendelsesmodellen.
Ældrerådet havde en drøftelse om tilfredsheden af maden i Stevns
Kommunes madservice. I forbindelse med søndagsspisning er der positive tilbagemeldinger. Ældrerådet fremsatte et ønske om, at der bliver
lavet en tilfredshedsundersøgelser på området. Samtidig blev der fremsat ønske om, at der på bestillingslisterne bliver indsat afkrydsningsmulighed for at bestille f.eks. ekstra grøntsager.
Sagsfremstilling
Ældrerådet har fremsat et ønske om en orientering om plejepakker og
visitering til disse - med fokus på de meget plejekrævende borgere. Rådet vil gerne vide, hvordan og om de seneste besparelser har ramt dette
område.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
9. januar 2017
Side 350

333 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: Oda Petersen og Jens Kierkegaard.
Tina Mørk orienterede om, at regnskab for 2016 ser ud til at ende bedre
end først forventet. Der arbejdes i øjeblikket med at færdiggøre regnskabet.
Ældrerådet udtrykker fortsat bekymring omkring normeringen på
Hotherhaven. I denne forbindelse blev vikarordning drøftet. Iflg. Tina
Mørk er det lederne på de enkelte plejecentre, som træffer beslutning
om, hvornår der skal indkaldes en vikar.
Danske Ældreråd afholder temadag "Tilsyn i Ældreplejen" i Næstved den
3. marts. Birthe Høfler og Helmut Madsen deltager. Marianne Jensen
melder tilbage om deltagelse et senere tidspunkt.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
9. januar 2017
Side 351

334 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: Oda Petersen og Jens Kierkegaard.
Gennemgang af SSU´s dagsorden til den 11. januar 2017:









Temadrøftelser. Hvad skal udvalget have fokus på i 2017? Forvaltningen har udarbejdet nogle forslag. Et temamøde mellem
SSU og Ældrerådet kunne omhandle demens. Dette er Ældrerådet positive omkring.
Dialogmøder 2017 – hvor der bl.a. er forslag om dialogmøde med
Ældreråd, Handicapråd og Bruger- og Pårørenderåd den 20. juni
2017.
Flertalsgruppen har foreslået, at budget 2018 skal være færdigt
inden sommerferien. Derfor afventes den overordnede plan herunder høringsprocessen - i forhold til budget 2018 fortsat.
Retningslinjer omkring borgere i akut bolignød.
Fremtidens rehabiliterings og plejecenterstruktur – organisering
af arbejdsgrupper. Når dette er godkendt skal Ældrerådet finde
repræsentanter til disse grupper.
Kvalitetsstandard – den kommunale akutfunktion.
Lukket punkt - anvendelse af Strøbyhjemmet.

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
9. januar 2017
Side 352

335 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: Oda Petersen og Jens Kierkegaard.
Ældrerådet undrede sig over, at de ikke er blevet hørt i forbindelse med
evaluering af busplan 2016. Geografisk oversigt over hovedbyerne eftersendes til rådets medlemmer. Det bliver undersøgt, om der findes et
geografisk kort inddelt i aldersgrupper, eller om det kan laves.
Drøftelse af belægningen på Rådhuspladsen og adgangsforhold til Rådhuset for gangbesværede og kørestolsbrugere – herunder skiltning om
elevator. Tina Mørk bringer dette videre til PTU.
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
9. januar 2017
Side 353

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


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Oda Petersen og Jens Kierkegaard.
Alle blev opfordret til at tjekke lønsedler i forhold til kørsel og diæter.
Budgettet blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2016:
Ældrerådets budget 2016

118.000

Forbrug pr. 22.12.2016
Kontingent Danske Ældreråd og Regionsældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv

7.743
61.583
1.546
19.530

Annoncering
Repræsentation
Restbudget

27.598

Status for Ældrerådet budget 2017:
Ældrerådets budget 2017

119.000

Forbrug 2016 pr. 21.12.2015
Kontingent Danske Ældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv
Annoncering
Repræsentation
Restbudget

119.000

Stevns Kommune
Ældreråd
9. januar 2017
Side 354

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
9. januar 2017
Side 355

337 Eventuelt
00.01.00-I00-18-16 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Oda Petersen og Jens Kierkegaard.
Orientering fra traffiksikkerhedsrådet - herunder drøftelse af planerne
om en tunnel ved Bakkegårdsvej i Strøby Egede.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
9. januar 2017
Side 356

