Åben Referat

Ældreråd
Mødelokale 8, St.Heddinge, Rådhuspladsen 4
Store Heddinge
13. april 2015
Kl. 10:15 - 11:15

Medlemmer:
Flemming Pihl , Marianne Jensen , Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,
Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen , Karsten
P. Smith
Afbud fra:
Marianne Jensen , Frank R. Taarup, Bodil Nielsen
Deltog ikke:
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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

135 Siden sidst
Acadresag 15/744 - karber

Resumé
Indstilling
Beslutning
Ældreråd den 13-04-2015
1. Referat fra møde d. 9. februar 2015 er godkendt.
2. Orientering fra formand Birthe H. omkring Hårlev Messen. Der
var god stemning og interesse i at høre om bl.a. sundhedsafdelingen. Der var mange mennesker på den lille stand, men der var
god mulighed for at snakke og få delt brochurer ud. Alt i alt 2
gode dage.
Der er tilslutning til at deltage igen næste år.
3. Birthe H. informerer om mulighed for deltagelse i Ældrekonference mandag d. 1/6 i Fællessalen på Christiansborg kl. 13.0017.30. Birthe H. kontakter dem som ikke deltager i dag, for at
høre hvem der evt. har interesse i at deltage.
Beskrivelse af sagen
Siden sidst, herunder:



Godkendelse af referat fra sidste møde.
Status v/Birthe Høfler.

Finansiering

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 13-04-2015

Side 152

136 Borgerservice på Sundhedscentret 1 time om
ugen.
Acadresag 15/744 - karber

Resumé
Indstilling
Beslutning
Ældreråd den 13-04-2015
Tina Jørgensen orienterer om, at forespørgslen er forelagt Borgerservice
og det er besluttet at der bliver opsat en særlig pc, i lighed med dem
der forefindes i Borgerservice på Rådhuset. Personalet i receptionen og
måske på sigt repræsentanter fra Frivillighedscenteret, vil være behjælpelig med brugen, og understøtte de tekniske anvisninger som vil være
ved skærmen. For at tage hensyn til privatsfære placeres skærmen i en
bås, som i Borgerservice.
Beskrivelse af sagen
Ældrerådet ønsker at drøfte muligheden for at en ansat fra borgerservice, 1 time om ugen, er til stede på Sundhedscenteret.
Finansiering

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 13-04-2015

Side 153

137 Tilskud til aktiverende foranstaltninger 2015 Ældreforeninger
Acadresag 15/744 - karber

Resumé
Til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, efter indstilling fra Ældrerådet, foreligger oplæg til bevilling af tilskud til aktiverende foranstaltninger, i henhold til servicelovens § 79, til ældreforeninger 2015.
Indstilling
Det indstilles til SSU


At indstillingerne om fordeling af tilskudsmidler for 2015, med i
alt kr. 186.000,00, godkendes.

Beslutning
Ældreråd den 13-04-2015
Pengene er fordelt efter behov, og i øvrigt efter samme principper som
sidste år.
Det er problematisk i forhold til fordeling af midler, at ikke alle foreninger får fremsendt budget og regnskab. Det påpeges at det evt. kan give
nogle foreninger udfordringer rent praktisk at opstille budget og efterfølgende udarbejde regnskab.
Det besluttes, at administrationen i forbindelse med dette års bevillingsbeskrivelser, gør opmærksom på, at fremsendelse af regnskab er en
forudsætning for nye bevillinger. Der skal samtidig gøres opmærksom
på, at man kan rette henvendelse til administrationen eller Frivillighedscenteret hvis man har brug for hjælp til regnskabet.
Ældrerådet anbefaler fordelingen af § 79 midler overfor SSU.
Beskrivelse af sagen
Budgetsummen til tilskud til aktiverende foranstaltninger til ældreforeninger udgør i 2015 i alt kr. 186.000,00.
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.
 Foreningens drift skal indeholde en egenbetaling, f.eks. i form
medlemskontingent og/eller brugerbetaling.
 Foreningen skal være i stand til at forevise et regnskab eller budget i nøgletal.
Der er modtaget 24 ansøgninger om tilskud fra puljen.
Ældrerådet har udpeget et indstillingsudvalg, der har udarbejdet oplæg
til fordeling af tilskudssummen 2015.
Indstillingsudvalgets indstillinger fremgår af medsendte bilag.

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 13-04-2015

Side 154

Indstillinger fremsendes, via Ældrerådet, til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.
Finansiering
Bilag
1. Ældrerådet 2015 - § 79 - Ansøgninger

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 13-04-2015

Side 155

138 Høring - Fælles udbud brystproteser
Acadresag 15/744 - karber

Resumé
Til Ældrerådets høring foreligger kravspecifikationer for et kommende
udbud på brystproteser, gældende for kommunerne i Region Sjælland.
Fælles udbud afholdes på områder, hvor kommunerne i fællesskab har
en volumen i indkøbene, der medfører en fordel ved et fælles udbud.
Indstilling
Beslutning
Ældreråd den 13-04-2015
Der er ingen kommentar.
Beskrivelse af sagen
Kravspecifikationerne for det Fælles Udbud Sjælland (FUS) er udarbejdet
på vegne af samtlige kommuner.
Ergoterapeut fra kommunens hjælpemiddelafsnit deltager gerne med
supplerende oplysninger, i forbindelse med behandling af sagen.
Finansiering
Bilag
1. - Kravspecifikation - brystproteser 2.pdf

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 13-04-2015

Side 156

139 Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets
dagsorden V/Tina Hedemann Jørgensen
Acadresag 15/744 - karber

Resumé
Indstilling
Beslutning
Ældreråd den 13-04-2015
Tina Jørgensen gennemgår dagsordenen.
Sagen om ændring af Ældrerådets vedtægter giver anledning til følgende bemærkninger fra Ældrerådet:
Ældrerådet anbefaler at der i § 8 stk. 3 indskrives, at hvis man politisk
vælger at delegere beslutningskompetence til forvaltningen, så skal høringsretten også gælde afgørelser på forvaltningsniveau.
Beskrivelse af sagen
Efter aftale i Ældrerådet, drøftes SSU dagsorden til det kommende møde.
Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: http://stevns.dk/om-kommunen/dagsordnerreferater/dagsordener-referater
Finansiering
Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 13-04-2015

Side 157

140 Gennemgang af PTU´s dagsorden V/Tina Hedemann Jørgensen
Acadresag 15/744 - karber

Resumé
Indstilling
Beslutning
Ældreråd den 13-04-2015
Tina Jørgensen gennemgår punkterne på PTU´s dagsorden.
Der var ingen punkter der gav anledning til særlige bemærkninger. Ældrerådet drøftede kort sag nr. 238 om lokalplan vedrørende Stolpegården
– idet den muligvis kan give mulighed for, at få tilkørselsforholdene til
Egehaven ændret.
Beskrivelse af sagen
Efter aftale i Ældrerådet, drøftes PTU dagsorden til det kommende møde.
Link til kommende dagsordener og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: http://stevns.dk/om-kommunen/dagsordnerreferater/dagsordener-referater
Finansiering
Sagen har ingen konsekvens for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 13-04-2015

Side 158

141 Ældrerådets budget
Acadresag 15/744 - karber

Resumé
Indstilling
Beslutning
Ældreråd den 13-04-2015
Gennemgang af Budget.
Formanden oplyser at formand og næstformand, vil udarbejde forslag til
budget for 2016, som kan blive behandlet på Ældrerådets møde i maj.
Beskrivelse af sagen
Status på ældrerådets budget 2015:

Ældrerådets budget 2015

87.000

Forbrug 2015 pr. 25.2.15
Kontingent Danske Ældreråd
Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring

3.264
20.549
1.450

Deltagelse konferencer/ temadage mv

0

Annoncering

0

Repræsentation

0

Restbudget

61.737

Finansiering

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 13-04-2015

Side 159

142 Nyt fra Social, Sundhed og Ældre
Acadresag 15/744 - karber

Resumé
Indstilling
Beslutning
Ældreråd den 13-04-2015
Der er ansøgningsfrist på stillingen som frivillighedskoordinator i slutningen af uge 16.
Der arbejdes p.t. på SSU-temadrøftelse, det kommende Sundhedscenter. Ældrerådet vil på sit næste møde, blive præsenteret for et tilsvarende oplæg om det kommende Sundhedscenter.
Tina Jørgensen orienterede endvidere om gode erfaringer med at tilberede mad på plejecentrene – et initiativ fra Ældrepuljen.
Beskrivelse af sagen
Finansiering
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 13-04-2015

Side 160

143 Eventuelt
Acadresag 15/744 - karber

Resumé
Indstilling
Beslutning
Ældreråd den 13-04-2015
Formanden orienterer om status for frivillighedsprojektet om fællesspisning om søndagen.
Beskrivelse af sagen
Finansiering

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 13-04-2015

Side 161

Underskrifter

Flemming Pihl

Lilly Meisner Pedersen

Oda Petersen

Birthe Høfler

Helmut Madsen

Karsten P. Smith

Stevns Kommune
Ældreråd
Den 13-04-2015

Side 162

