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Side

290 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
Ikke relevant for sagen.
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291 Dagcenter - orientering
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Orientering om Stevns Kommunes dagcenter.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning.

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

borgerne skal visiteres til dagcentret
ca. 12 personer kommer dagligt. Nogle kommer flere dage, andre
kun en enkelt dag om ugen
borgerne kan have begyndende demens. Ved sværere grader af
demens henvises borgerne til Nichen
aktiviteter planlægges ud fra borgernes behov og interesse. Eksempler på aktiviteter: spil, gåture, højtlæsning, banko og let
træning.
der er 3 ansatte
brugerbetaling på materialer, som anvendes i forbindelse med
aktiviteter og på kørsel
dagcentret har åbent alle hverdag.

Der var drøftelser om:
•
•
•
•
•
•

mulighed for frivillige hjælpere
kriterier for visitation til dagcentret
hvad skal der ske, hvis borgeren bliver bedre og dermed ikke
længere har behov for at være på dagcentret
borgere på plejecentrene, som ikke kan visiteres til dagcentret
lukning på helligdage, hvilket kan være en stor udfordring for
borgere og deres pårørende
vigtigheden i at udbrede viden i forhold til hjælp og støtte, herunder muligheden for at søge hjælp hos kommunens demenskoordinatorer.
Ældrerådet påpegede, at juridisk hjælp i forbindelse med fuldmagter og værgemål også er vigtigt.

Orienteringen blev taget til efterretning.
Ældrerådet blev inviteret til dialogmøde vedrørende den nye demenspolitik den 1. april kl. 17 – 20. Invitation sendes ud inden længe.
Sagsfremstilling
På ældrerådsmødet den 30. januar havde Ældrerådet en række spørgsmål vedrørende Stevns Kommunes dagcenter.
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Afsnitslederen for plejecentrene deltager på dette møde og vil give en
orientering om dagcentret.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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292 Nyt fra Sundhed & Omsorg
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Nyt fra Sundhed & Omsorg.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Coronavirus - Stevns Kommune følger udviklingen tæt og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Kommunens hjemmeside bliver løbende
opdateret.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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293 Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden
00.01.00-I00-2-19 – 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
Ældrerådets årsberetning for 2019 bliver offentliggjort på kommunens
hjemmeside umiddelbart efter orienteringen i KB den 26. marts.
Formanden forventer, at alle holder sig orienteret om SSU´s dagsordener og referater, men fremhævede punkt 145 "Regnskab 2019 - SSU".
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
Ikke relevant for sagen.
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294 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
Ældrerådet blev orienteret om følgende punkter fra PMT´s dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sambovig – udvidelse med nye boliger – lokalplan
Bolunden – flere boliger – anmodning om ny lokalplan
boliger syd for Valløby – lokalplan og kommuneplantillæg – ny
anmodning
Kystvejen – tillæg til lokalplan
Besøgscenter Boesdal – lokalplaner og dato for borgermøde
Mandehoved – lokalplan
Borgermøde vedrørende kystbeskyttelsesprojekt – evaluering
Miljøstyrelsens undersøgelse af pesticider
Semiseparerede kloakeringer
Status på spildevandsindsats – gældende spildevandsplan.

Derudover var der orientering om:
•
•
•

trappen ved hovedindgangen, som er blevet renoveret
renovering af Rådhuspladsen, som snart sættes i gang
genbrugspladsen i Hårlev.

Den nye affaldsordning blev drøftet.
Ældrerådet efterspurgte status vedrørende Acaciebo. Status sendes til
Ældrerådet via mail, sammen med referatet fra dette møde.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Gennemgang af sager til PMT v/centerchefen for Teknik & Miljø.
./.

Link til dagsordener og referater: https://stevns.dk/omkommunen/dagsordner-referater/dagsordener-referater
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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295 Mødeplan 2020 - godkendelse
00.01.00-A00-8-16 – TineVNie
Resumé
På baggrund af ny politisk mødeplan pr. 6. februar 2020, skal Ældrerådet godkende mødeplan for ældrerådsmøder resten af 2020.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende mødeplan for ældrerådsmøder resten af 2020.

Beslutning
Ældrerådet godkendte mødeplanen. Derudover reserverede Ældrerådet
den 27. august til et ekstraordinært møde til behandling af budget.
I forlængelse af et kommende ældrerådsmøde skal rådet besøge Café
Stevnen. Der blev fremsat forslag om den 2. juni.
Sagsfremstilling
På baggrund af ny politisk mødeplan pr. 6. februar skal Ældrerådet godkende mødeplan for ældrerådsmøder resten af 2020. Den politiske mødeplan er vedhæftet som bilag til denne sag.
Følgende forslag til nye mødedatoer blev sendt til Ældrerådet den 4.
februar via mail:
•
•
•
•
•
•
•
•

9. marts
8. april
11. maj
2. juni
17. august
28. september
9. november
30. november

Alle møder starter kl. 10.15 og afholdes på Rådhuset.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
udgifter til ældrerådsmøderne afholdes indenfor Ældrerådets egen budgetramme.

•

Bilag
Politisk mødeplan 2020
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296 Evaluering af Ældrerådets arbejde - opfølgning
27.69.40-K07-1-19 – TineVNie
Resumé
Sagen er en genoptagelse fra ældrerådsmødet den 30. januar, hvor
Ældrerådet havde en midtvejsevalueringen af rådets arbejde.
På mødet blev der fremsat forslag om henholdsvis et aftenarrangement
og et pressemøde med Stevnsbladet. Ældrerådet skal på dette møde
drøfte, om og hvordan disse arrangementer iværksættes.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

drøfte forslag fremsat den 30. januar vedrørende aftenarrangement og pressemøde med Stevnsbladet.

Ældreråd, 30. januar 2020, pkt. 281:
Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.
Med udgangspunkt i bilag som formanden omdelte på mødet, drøftede
Ældrerådet arbejdet indtil nu, og hvad rådet ønsker at arbejde med
fremadrettet.
Ældrerådet drøftede:
•
•
•
•
•
•
•

ordningen som kontaktperson på plejecentrene
hvordan rådgiver rådet KB, herunder høringssvar
hvordan formidler rådet synspunkter mellem borgerne og KB bl.a. muligheden for at rejse en sag i KB
mulighed for at afholde åbne møder - f.eks. tema/dialogmøder
evt. i samarbejde med andre
hvordan synliggøres Ældrerådet - herunder mulighed for læserbreve
Ældrerådets eget budget
muligheden for at hvert enkelt rådsmedlem har "specialer". Formanden opfordrede alle til at tænke over dette inden næste møde.

Der blev fremsat forslag om:
•
•

et aftenarrangement, hvor Ældrerådet orienterer om arbejdet de
første 2 år
en præsentation af rådets medlemmer i pressen. Formanden
kontakter Stevnsbladet om dette.

Ældrerådet ønsker, at inviterer lederen af dagcentret med til et kommende ældrerådsmøde, da rådet gerne vil vide mere om, hvordan dagcentret fungerer, f.eks. om der skal visiteres til dagcentret.
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Anna,
Jette, Peder og Bodil. Arbejdsgruppen vil på næste ældrerådsmøde
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komme med et oplæg til afholdelse af et borgermøde vedrørende det
nye plejecenter.
Beslutning
Ældrerådet besluttede, at:
•
•
•

afvente kommunen i forhold til et eventuelt aftenarrangement
vedrørende det nye plejecenter i Store Heddinge. Arbejdsgruppen blev derfor nedlagt
sætte planen om et pressemøde med Stevnsbladet i bero
uddele specialområder indenfor kommunens politiske udvalg.
Hvert medlem skal holde øje med sager af relevans for Ældrerådet.
Dorete tager sig af PMT, Jette af AET, Susanne af BUL og Britta
af ØU. Alle følger med i dagsordener og referater fra SSU.
Orienteringerne sættes på kommende dagsordener under det faste punkt ”Diverse orienteringer”.

Der var drøftelser vedrørende:
•
•
•
•
•
•

kontaktperson på Brohøj fremadrettet
publicering og omdeling af rådets årsberetning. Rådet undersøger muligheden for print på Sundhedscentret
muligheden for at bringe sager op eller rådgive KB via høringssvar
åbne møder som for eksempel tema- eller dialogmøder - eventuelt i samarbejde med andre
synliggørelse i form af læserbreve, som altid skal godkendes i
Ældrerådet først
mere synlighed om at borgerne altid kan henvende sig til Ældrerådet.

Sagsfremstilling
Halvdelen af Ældrerådet´s valgperiode er gået, og formanden anmoder
derfor om en fælles midtvejsevaluering af rådsarbejdet indtil nu.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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297 Siden sidst
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Siden sidst - herunder godkendelse af referat og planlægning af deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•
•

godkende referat fra den 30. januar 2020
planlægge deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference.

Beslutning
Referatet fra den 30. januar blev godkendt.
Ældrerådet planlagde deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference. I den forbindelse besluttede Ældrerådet, at
frasige sig diæter ved deltagelse i møder, temadage og andre arrangementer, hvor der er forplejning.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:
•
•

godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 30. januar 2020
planlægning af deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference den 27. og 28. april.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
Ældrerådet afholder udgifterne indenfor den afsatte budgetramme.
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298 Diverse orienteringer
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Orienteringer fra Ældrerådets repræsentationer i diverse råd, udvalg
m.m.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Der var orienteringer om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionsældreråd - næste møde er den 24. marts
Plushøj – årsmøde og Bruger- og pårørenderådsmøder
Stevnshøj – sangeftermiddag den 10. marts
Brohøj – spisekomsammen
Hotherhaven og Egehaven – Bruger- og pårørenderådsmøde
Styregruppen vedrørende nyt plejecenter - møde den 10. marts
Omsorgsbestyrelse - fortsat stor deltagelse
Stevns Ældreboligselskab – næste møde den 19. maj
Pressen – pressemøde sat i bero – se punkt 296.

Ældrerådet tog orienteringerne 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)
Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
Pressen (Hans C. Bech).

Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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299 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-7-19 – TineVNie
Resumé
Status og drøftelse af Ældrerådets budget 2020.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•
•

drøfte budget 2020
tage budget 2020 til efterretning.

Beslutning
Formandens budget blev drøftet – herunder vigtigheden i løbende evaluering af budgettet.
Ældrerådet blev opfordret til at prioritere møder, hvor rådet har indflydelse, frem for møder, arrangementer og andet hvor rådet ikke har direkte indflydelse.
Under punkt 297 besluttede Ældrerådet at frasige sig diæter ved deltagelse i møder, temadage og andre arrangementer, hvor der er forplejning i forvejen.
Formandens budget og status over budget blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget samt drøftelse af et mere detaljeret budget, som formanden vil fremlægge på mødet.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
Ældrerådet afholder udgifterne indenfor den afsatte budgetramme.
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300 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
Ikke noget til pressen fra dette møde.
Sagsfremstilling
Drøftelse af hvilke nyheder/emner Ældrerådet ønsker omtalt i Dagbladet
og/eller Stevnsbladet.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
eventuelle udgifter afholdes indenfor Ældrerådet´s egen budgetramme.
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301 Eventuelt
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Beslutning
Roskilde Ældreråd udgiver et særtillæg i lokalavisen 5 gange årligt. Formanden undersøger, hvordan det kan realiseres i praksis.
Andre punkter under eventuelt:
•

andre Ældreråds budgetter

•

løn, frem for SU, til sundhedspersonale under uddannelse – set i
forhold til rekruttering

•

mail fra Danske Ældreråd vedrørende corona virus

•

Strøbyhjemmet og nyt aktivitetshus i Strøby Egede

•

SKÆP – budgetmøde

•

midler til bekæmpelse af ensomhed – bliver de brugt til det de
skal?

Sagsfremstilling
Eventuelt.

Stevns Kommune
Ældreråd
9. marts 2020
Side 341

