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224 Siden sidst
Acadresag 15/2876 - tinevnie

Resumé
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at



Godkende referat fra den 9. november 2015.
Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Ældreråd den 30-11-2015
Deltog ikke: Frank R. Taarup.
Referatet fra Ældrerådsmødet den 9. november 2015 blev godkendt.
Oda Petersen orienterede om:


Danske Ældreråds´s temadag på Vingstedcentret den 16. november 2015. Temadagen indeholdte bl.a. emner som ”hvordan
man skaber et anstændigt liv for demente borgere”, og ”betydningen af at starte behandling af demente personer op så tidlig
som muligt”.

Birthe Høfler orienterede om:



At deres forslag om ”demenslandsby”, som har været i dagspressen for nylig, har givet en del reaktioner.
At Brohøj står til at skulle udvide. Hun pointerede vigtigheden i,
at Ældrerådet bliver involveret i dette. Ældrerådet drøftede i denne forbindelse, hvordan man begrænser problematikken, omkring
demente beboere der går fra deres hjem og ikke kan finde hjem
igen.

Helmut Madsen orienterede om:


Den nye finanslov hvor der stilles krav om, at kommunerne skal
lave en værdighedspolitik. Ældrerådet forventer at blive involveret i forbindelse med udformningen af dette.
Tina Mørk fortalte, at Stevns Kommune allerede har formuleret
politikker og værdier på dette område, og at disse bliver udgangspunkt for arbejdet omkring værdighedspolitikken fremadrettet.

Beskrivelse af sagen
Siden sidst – herunder:



Godkendelse af referat fra sidste møde.
Orientering om Danske Ældreråds temadag om demens på Vingstedcentret v/Frank R. Taarup og Oda Petersen.

Finansiering
Stevns Kommune
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Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget.
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225 Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets
dagsorden v/Tina Mørk
Acadresag 15/2876 - tinevnie

Resumé
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


SSU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Ældreråd den 30-11-2015
Deltog ikke: Frank R. Taarup.
Tina Mørk orienterede om dagsordenspunkterne til det kommende SSU
møde onsdag den 2. december 2015.
Beskrivelse af sagen
Efter aftale i Ældrerådet, drøftes SSU´s dagsorden til det kommende
møde.
Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: http://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater.
Finansiering
Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget.
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226 Gennemgang af PTU´s dagsorden v/Tina Mørk
Acadresag 15/2876 - tinevnie

Resumé
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


PTU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Ældreråd den 30-11-2015
Deltog ikke: Frank R. Taarup.


Tina Mørk orienterede om dagsordenspunkterne til det kommende møde i PTU den 1. december 2015.



Problematikken omkring varmeregnskaberne i Stevns Kommunes
ældre- og plejeboliger (S.K.Æ.P.) på Rolighedsvej har været på
dagsorden ved PTU´s møde den 10. november 2015. Dagsordenspunktet med beslutning fra mødet bliver læst op. Ældrerådet
vil fremadrettet følge sagen – og opfordrer til at samme gør sig
gældende for Teknik og Miljø.



Karsten P. Smith orienterede om sin deltagelse ved besigtigelse
af S.K.Æ.P.´s ejendomme. Her var adgangsforholdene ved nogle
ejendomme præget af store huller i vejene. Ældrerådet drøftede,
hvordan man kommer videre med denne sag.

Beskrivelse af sagen
Efter aftale i Ældrerådet, drøftes PTU´s dagsorden til det kommende
møde.
Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: http://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater.
Finansiering
Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 30-11-2015
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227 Nyt fra Social, Sundhed og Ældre v/Tina Mørk
Acadresag 15/2876 - tinevnie

Resumé
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Orientering tages til efterretning.

Beslutning
Ældreråd den 30-11-2015
Deltog ikke: frank R. Taarup.
Ikke noget nyt til dette punkt.
Beskrivelse af sagen
Orientering v/Tina Mørk.
Finansiering
Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 30-11-2015
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228 Tilskud til aktiverende foranstaltninger - Servicelovens § 79 - Ældreforeninger
Acadresag 15/2876 - tinevnie

Resumé
En gang årligt tildeles tilskud til aktiverende foranstaltninger - Servicelovens § 79 – ældreforeninger. Ansøgningsfristen var den 25. oktober
2015.
Den 10. november 2015 var der møde i indstillingsudvalget – bestående
af: Helmut Madsen, Marianne Jensen og Lilly Meisner Pedersen.
Indstillingsudvalgets forslag til indstillinger i 2016 vedlægges som bilag.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Indstillingerne om fordeling af tilskudsmidler efter Servicelovens
§ 79 – ældreområdet for 2016, med i alt kr. 189.000,00, godkendes.

Beslutning
Ældreråd den 30-11-2015
Deltog ikke: Frank R. Taarup.
Ældrerådet drøftede indstillingsudvalgets indstillinger til fordeling af tilskud efter Servicelovens § 79 – Ældreområdet - for 2016. Efter nogle
uddybende bemærkninger fra medlemmerne i indstillingsudvalget, blev
fordelingen godkendt. Sagen videresendes til godkendelse i SSU den 6.
januar 2016.
Ældrerådet ønskede at få belyst, om den ændrede procedure af ansøgningstidspunkt vil resulterer i, at foreningerne får udbetalt tilskuddet
tidligere end de forrige år – hvilket var hele formålet med at ændre ansøgningstidspunktet. Administrationen vender tilbage med svar på dette
hurtigst muligt.
Beskrivelse af sagen
Budgetsummen til tilskud til aktiverende foranstaltninger til ældreforeninger udgør i 2016 i alt kr. 189.000,00.
Retningslinjer for at modtage tilskud:



Foreningen skal være en etableret forening med vedtægt og
valgt/udpeget bestyrelse.
Foreningen skal have mindst 25 medlemmer, og mindst 80% af
medlemmerne skal være over 60 år. Der kan dispenseres fra
denne regel i forhold til støtteforeninger/brugerråd ved plejecentre og lignende.
Stevns Kommune
Ældreråd
Den 30-11-2015
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Foreningens drift skal indeholde en egenbetaling, f.eks. i form af
medlemskontigent og/eller brugerbetaling.
Foreningen skal være i stand til at forevise et regnskab eller budget i nøgletal.

Der er modtaget 25 ansøgninger om tilskud fra puljen.
Ældrerådet har udpeget et indstillingsudvalg, der har udarbejdet et oplæg til frodeling af tilskudssummet 2016.
Indstillingsudvalgets indstillinger fremgår af medsendte bilag.
Finansiering
Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget, da udgifterne holdes indenfor den afsatte budgetramme for tilskud via Servicelovens § 79.
Bilag
1. § 79 Ansøgninger 2016 samt beløb der er indstillet. - Ansøgninger
2016 samt beløb der er indstillet..pdf

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 30-11-2015
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229 Nyt infohæfte
Acadresag 15/2876 - tinevnie

Resumé
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at



Drøfte udarbejdelsen af nyt infohæfte.
Drøfte henvendelse fra AD-media omkring et evt. møde i marts
2016.

Beslutning
Ældreråd den 30-11-2015
Deltog ikke: Frank R. Taarup.
Birthe Høfler oplyste, at arbejdet omkring Ældrerådets nye brochurer
starter op slut februar/start marts 2015.
Alt omkring den nye brochurer er basereret på annoncer – derfor er brochuren omkostningsfri for ældrerådet.
Det blev drøftet, om Ældrerådet fortsat skal have en brochure, eller om
tiden hellere skal bruges på f.eks. undervisning i it til kommunens ældre
borgere.
Ældrerådet besluttede, at dette tages op som punkt på første møde i
2016. Inden da vil medlemmerne overveje, hvad der skal ændres i forhold til den brochure, som allerede findes.

Beskrivelse af sagen
Ældrerådet skal drøfte udarbejdelsen af et nyt infohæfte – herunder:


Henvendelse fra AD-media om et evt. møde i marts 2016.

Finansiering
Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget, da det forventes at udgifterne kan afholdes indenfor den afsatte budgetramme for
Ældrerådet i 2016.

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 30-11-2015
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230 Mødekalender for Ældrerådsmøder - 2016
Acadresag 15/2876 - tinevnie

Resumé
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Planlægge mødeplan for Ældrerådsmøder i 2016.

Beslutning
Ældreråd den 30-11-2015
Deltog ikke: Frank R. Taarup.
Med udgangspunkt i Stevns Kommune´s politiske mødeplan for 2016
besluttede Ældrerådet at afholde møder på følgende datoer:












4. januar 2016
1. februar 2016
7. marts 2016
4. april 2016
2. maj 2016
6. juni 2016
15. august 2016
19. september 2016
31. oktober 2016
28. november 2016
12. december 2016

Beskrivelse af sagen
Ældrerådet skal planlægge mødedatoer for Ældrerådsmøder i 2016.
Administrationen anbefaler Ældrerådet at ligge møderne ugen før SSU´s
møder. Begrundelsen for denne anbefaling er, at der vil være tid til at få
referater – og dermed punkter, som skal viderebehandles i SSU – klar
inden en evt. deadline i SSU.
Finansiering
Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget, da udgifterne forventes at kunne holdes indenfor Ældrerådets budgetramme for
2016.
Bilag
1. Politisk mødeplan 2016
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231 Ældrerådets budget
Acadresag 15/2876 - tinevnie

Resumé
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at



Budgettet tages til efterretning.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Ældreråd den 30-11-2015
Budgettet blev taget til efterretning.
Ældrerådet blev orienteret om prisen på et Ældrerådsmøde. Dette kan
fremadrettet være et redskab til nemmere at overholde budgettet.
Beskrivelse af sagen
Status på Ældrerådets budget 2015:

Ældrerådets budget 2015

87.000

Forbrug 2015 pr. 18.11.2015
Kontingent Danske Ældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv
Annoncering
Repræsentation
Restbudget

3.264
68.930
3.856
15.747
1.925
258
-6.980

Orientering om pris på Ældrerådsmøde v/Tine Vestermark Nielsen.
Finansiering

Stevns Kommune
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232 Eventuelt
Acadresag 15/2876 - tinevnie

Resumé
Indstilling
Beslutning
Ældreråd den 30-11-2015
På Ældrerådets sidste møde den 9. november 2015 blev der udtrykt bekymring omkring kaldeanlægget på Hotherhaven – og om at dette skulle
være taget af budgettet i Stevns Kommune.
Efterfølgende har Jakob Bigum Lundberg givet administrationen besked
om, at kaldeanlægget ikke er taget ud af budget - men udskudt til 2017
– hvor det er med i overslagsåret.
Beskrivelse af sagen
Finansiering
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