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Side

311 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-3-19 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet skal godkende dagsordenen.
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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312 Gennemgang af sager til Plan, Miljø og
Teknik
00.01.00-I00-2-19 – TineVNie
Resumé
Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer Ældrerådet om sager til PMT.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

tage orienteringen til efterretning.

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

bypark i Klippinge – etablering går i gang til oktober
Nimgårdsvej – delvis nedlæggelse af privat fællesvej
Algade – kendelse fra Voldgiftsnævnet
Budgetforslag 2021
Vejnavne i Nicolinelund
Besøgscenter i Boesdal – vedtagelse af kommuneplantillæg og
lokalplan
Plejecenter i Store Heddinge – vedtagelse af kommuneplantillæg
og lokalplan
Hotel på Rødvigvej 71 – vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
Byudvikling i Strøby
Thorsvænge – lokalplan
Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2020 – orientering om
måling offentliggjort af Dansk Byggeri
Skovrejsning på Vissemosevej - godkendelse af tilladelse
KL´s Klimaplaner - deltagelse i DK2020 partnerskab
Samarbejdet i de politiske udvalg
Ådalen – sag vedrørende byggeri
Flytning af brugerne på Acacievej og Lodbjerggårdsvej. Endnu
ingen endelig afklaring, men arbejdet er i proces. Brugerne af
Strøbyhjemmet kan fortsat benytte lokalerne der, og alle involverede parter vil blive orienteret, når der er nyt i sagen.

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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313 Nyt fra Sundhed & Omsorg - orientering
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg - herunder
også en status over corona situationen og en orientering om regeringens
sommerpakke til flere aktiviteter til ældre.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Ældrerådet blev orienteret om status over corona-situationen, hvor:
•

•
•
•

•

der er mere roligt nu end i foråret, hvor en masse tiltag løbende
skulle planlægges og sættes i gang. Meget er nu på plads, så
hvis der i værste fald skulle komme en 2. bølge, er vi meget bedre rustet
Sundhed & Omsorg mangler at genåbne diverse spisearrangementer samt Nichen og Mødestedet
plejepersonalet vil fra slutningen af august blive testet hver 6.
uge. Hvis smittetrykket stiger ændres dette til hver 2. uge
Regeringens sommerpakke. I Stevns har vi fået knap 200.000 kr.
til aktiviteter til beboerne på plejecentrene. Vi har ansat en medarbejder 8 timer pr. uge i 3 måneder, som skal arrangere aktiviteterne.
Ældrerådet spurgte, hvad der kan gøres i forhold til ældre hjemmeboende borgere? Regeringen har afsat 20 mio. kr. til deling
mellem landets kommuner til gratis aktiviteter for alle over 65 år.
Pengene er delt ligeligt mellem Ældre Sagen, Røde Kors, Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark, Faglige Seniorer og
Danske Seniorer, som får ansvaret for at arrangere aktiviteterne.
Gå-vennerne hjælper meget gerne én gang om ugen
Ældrerådet opfordrede til allerede nu at tænke løsninger for at
undgå ensomhed, hvis en ny nedlukning bliver nødvendig.

Ældrerådet efterlyste bedre skiltning på Stevnshøj, både udvendig og
indvendig, da det er svært at finde rundt, hvis man ikke kender stedet.
Hvis nogen har kendskab til borgere, som har brug for tryghedsopkald,
er der pt. ledige pladser på telefonkæden.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen herunder også:
•
•

status over corona situationen
orientering om regeringens sommerpakke, som skal sikre aktiviteter til ældre.
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Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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314 Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden
00.01.00-I00-2-19 – TineVNie
Resumé
Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer Ældrerådet om SSU´s
dagsorden til det kommende møde.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

tage SSU´s dagsorden til efterretning.

Beslutning
Følgende punkter til SSU´s dagsorden blev gennemgået:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

temamøde med den kommunale tandpleje
nyt plejecenter. På baggrund af en markedsdialog skal politikkerne tage stilling til, om vi skal eje eller leje servicearealer, og om
vi skal bygge i 1 eller 2 faser
ændring af Udsatterådets vedtægter
årligt dialogmøde mellem SSU og Ældre-, Handicap- samt Bruger- og Pårørenderådene bliver den 14. september kl. 14.30 –
16.00
demensområdet – orientering om udviklingen indenfor området
og behovet fremadrettet. Ældrerådet opfordrede til også at have
fokus på uddannelse af personale
patientsikkerhed – årsrapport over utilsigtede hændelser (UTH).
Der arbejdes videre med kvalitetssikring, som UTH er en del af
§§ 18 og 79:
o ansøgningsproces for 2021 midler sættes i gang den
7. september og slutter den 2. oktober
o i forhold til dette års tilskud foreslog Ældrerådet, at
man lader foreningerne beholde de tilskud, som de
eventuelt ikke når at bruge i år, og efterfølgende udligner når 2021 tilskuddene skal udbetales, da det vil
lette processen for alle.
o på grund af corona-situationen har mange foreninger
ikke afviklet de aktiviteter, som de plejer at bruge tilskuddene til. Alle foreninger opfordres derfor til at
tænke anderledes, og bruge tilskuddene til andre
formål end de ansøgte. Kravet er blot, at aktiviteterne
skal være relevante i forhold til coronakrisen jf.
SSU´s beslutning den 4. juni
omgørelsesprocenter på socialområdet samt voksen/handicap og
børneområdet i 2019 – orienteringssag
praksisplan for fodterapi og kiropraktik er begge på i august.
Praksisplan for almen praksis kommer på SSU´s dagsorden til
september. Ældrerådet bliver hørt via Danske Ældreråd og Regionsældrerådet. Men hvis ældrerådsmedlemmerne herfra Stevns
har kommentarer, er de velkommen til at skrive til rådets sekretær. Høringsfristerne fremgår af SSU´s referat fra den 19. august
og den kommende dagsorden til den 30. september
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•
•
•

budgetforslag 2021 - hvor der nu skal arbejdes med balanceforslag indenfor SSU´s område
samarbejdet i de politiske udvalg
A.P. Møller støtter individuelt planlagt job – orientering om projekt.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Gennemgang og drøftelse af SSU´s dagsorden til det kommende møde
v/centerchefen for Sundhed & Omsorg.
./.

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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315 Høringssvar vedr. udbud af kompressionsstrømper - godkendelse
88.00.00-G01-2-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Ældrerådet´s høringssvar vedrørende udbud af kompressionsstrømper.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende rådet´s høringssvar vedrørende udbud af kompressionsstrømper.

Beslutning
Ældrerådet godkendte rådet´s høringssvar vedrørende udbud af kompressionsstrømper.
Sagsfremstilling
På ældrerådsmødet den 2. juni drøftede Ældrerådet høringsmaterialet
vedrørende udbud af kompressionsstrømper. Formanden skulle efterfølgende formulere og indsende Ældrerådets høringssvar inden fristen den
16. juni 2020. Sagsfremstilling fra mødet er vedhæftet som bilag.
Ældrerådet skal på dette møde godkende ovennævnte høringssvar - se
bilag 2.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•
•

Bilag
Dagsordenspunkt: Udbud af kompressionsstrømper - høring behandlet på mødet 2. juni
2020 kl. 10:15 (Skype-møde + mødelokale 1, Rådhuset) i Ældreråd (2020).docx
Ældrerådets høringssvar vedr. udbud af kompressionsstrømper
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316 Høringssvar vedr. nyt plejecenter - godkendelse
03.01.04-A00-1-16 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet skal godkende rådet´s høringssvar vedr. kommuneplantillæg
og lokalplan for det nye plejecenter i Store Heddinge.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende rådet´s høringssvar vedr. kommuneplantillæg og lokalplan for det nye plejecenter i Store Heddinge.

Beslutning
Ældrerådet godkendte høringssvaret, der på trods af dokumentets navn
"Ældrerådets høringssvar vedr. forslag til lokalplan 197 for plejecenterboliger i Store Heddinge", også er høringssvar til kommuneplantillæg 13
for det nye plejecenter i Store Heddinge.
Sagsfremstilling
På ældrerådsmødet den 2. juni blev Ældrerådet orienteret om kommuneplantillæg 13 og lokalplan 97 for det nye plejecenter i Store Heddinge,
som efterfølgende blev sendt i høring den 4. juni. Mødereferatet er vedhæftet denne sag som bilag.
Høringsfristen var den 6. august, og der er i løbet af høringsperioden
blevet afholdt et borgermøde på rådhuset den 18. juni. Hvis alt går som
forventet, vil kommuneplantillægget og lokalplanen blive vedtaget i KB
den 10. september.
Ældrerådet skal godkende rådets høringssvar, som vil indgå i den kommende politiske behandling af sagen. Høringssvaret er vedhæftet som
bilag 2 på denne sag.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•
•

Bilag
Dagsordenspunkt: Kommuneplantillæg og lokalplan vedr. nyt plejecenter - høring
behandlet på mødet 2. juni 2020 kl. 10:15 (Skype-møde + mødelokale 1, Rådhuset) i Ældreråd (2020).docx
Ældrerådets høringssvar vedr. forslag til lokalplan 197 for plejecenterboliger i Store
Heddinge
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317 Håndbog om ældrerådsarbejde - drøftelse
27.69.40-K07-1-19 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet skal drøfte Håndbog om ældrerådsarbejde, som er udarbejdet af Danske Ældreråd og publiceret i maj 2020.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

drøfte Håndbog om ældrerådsarbejde.

Beslutning
Ældrerådet gennemgik enkelte emner i håndbogen og drøftede blandt
andet:
•
•

budget, herunder
o rådets budget 2020, som blev beskåret
o forskellen på bloktilskud og puljemidler
kollektiv frasigelse af diæter er ikke en mulighed ifølge håndbogen. Dog kan hvert enkelt medlem selvstændigt frasige sig diæt
fra gang til gang.

Gennemgangen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Ældrerådet skal drøfte vedhæftede Håndbog om ældrerådsarbejde, som
blev udsendt af Danske Ældreråd i maj måned. Håndbogen beskriver de
vigtigste aspekter inden for ældrerådsarbejde og skal fungere som vejledning for formænd og medlemmer af ældrerådene.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Håndbog om ældrerådsarbejde
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318 Ældrerådsvalg 2021 - drøftelse
84.12.00-A00-1-20 – TineVNie
Resumé
På baggrund af ønske fra formanden, skal Ældrerådet drøfte ældrerådsvalget, som skal afvikles i 2021.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

drøfte ældrerådsvalg 2021.

Beslutning
Ældrerådet drøftede, om der allerede nu skal nedsættes et valgudvalg,
og hvem der genopstiller.
Ældrerådet besluttede at vente med nedsættelse af et valgudvalg til
efter temadagen i Danske Ældreråd den 19. oktober.
I budget 2021 er der afsat 136.000 kr. til afholdelse af ældrerådsvalg.
Beløbet er i 2020 priser, og det nøjagtige beløb kan først udmeldes, når
budget 2021 er endelig godkendt, og beløbet fremskrevet.
Sagsfremstilling
Den 19. oktober afholder Danske Ældreråd en temadag blandt andet
med fokus på ældrerådsvalg, som i Stevns Kommune skal afvikles i efteråret 2021.
Formanden ønsker at drøfte medlemmernes overvejelser om genopstilling. Formanden foreslår også, at ældrerådet nedsætter et valgudvalg
bestående af 4 medlemmer efter ovennævnte temadag.
Derudover skal Ældrerådet drøfte, hvordan rådet gør sig mere synligt og
dermed får lettere ved at finde kandidater til næste års ældrerådsvalg.
Økonomi
Afventer økonomi.
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319 Siden sidst
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Siden sidst - herunder godkendelse af referat fra den 2. juni.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•
•

godkende referat fra den 2. juni 2020
tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Ældrerådet godkendte referatet fra den 2. juni 2020.
Formanden har siden sidst modtaget tre henvendelser:
1. om en personsag, hvorfor Ældrerådet ikke går ind i sagen
2. om sagerne fra Randers og Århus, som har været i medierne, og
en bekymring i forhold til om lignende eksempler foregår i Stevns
Kommune. Ældrerådet, som har kontaktpersoner på plejecentrene, er ikke bekendt med dette
3. om hvordan Ældrerådet arbejder med Danske Ældreråds mærkesager.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 2.
juni 2020.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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320 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 den 4. november
Stevns Ældreboligselskab - møde den 17. juni
Plushøj, Brohøj, Hotherhaven – ingen aktiviteter på grund af corona
Stevnshøj – herunder:
o pårørendebesøg, som kræver en del logistik på grund
af retningslinjer under corona-tiden
o gudstjenester på terrassen
Egehaven – et enkelt besøg efter genåbning og banko
Styregruppen vedr. nyt plejecenter. Der blev henvist til SSU´s
dagsorden til den 19. august
Omsorgsbestyrelsen - opstart er indtil videre udsat til januar
2021, hvis corona-situationen tillader det til den tid
pressedækning - indvielse af den nye rådhusplads.

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)
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).

Stevns Kommune
Ældreråd
17. august 2020
Side 363

Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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321 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-7-19 – TineVNie
Resumé
Status og drøftelse af Ældrerådets budget 2020 og budget 2021.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•
•

tage status for budget 2020 til efterretning
drøfte budget 2020 og 2021.

Beslutning
Ældrerådet gennemgik rådets eget budgetforslag for 2021, som blev
godkendt. Budgetforslaget videresendes herefter til politisk behandling.
Ældrerådet fik en status over budget 2020. Rådet drøftede, hvad restbudgettet skal bruges til. Der var forslag om at:
•
•

lave et indlæg til Stevnsbladet for at synliggøre næste års valg
borgermøde om f.eks. demensstrategi, værdighedspolitik eller
boligpolitik.

Alle blev opfordret til at tænke over idéer om tiltag, som kan skabe synlighed i forhold til Ældrerådet og i forhold til at skaffe kandidater til næste års valg.
Rådets sekretær undersøger, om der allerede er planer om et borgermøde i forbindelse med den nye boligpolitik.
Budgettet blev taget til efterretning og drøftelsen fortsætter på næste
ældrerådsmøde den 28. september.
Sagsfremstilling
Ældrerådet vil blive orienteret om status for rådets budget 2020. Derudover skal Ældrerådet drøfte:
•
•

anvendelse af de resterende midler i 2020, herunder muligheden
for at afholde et borgermøde til efteråret
rådets opgaver, med henblik på ønsker til Ældrerådets budget i
2021.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
Ældrerådet afholder udgifterne indenfor den afsatte budgetramme.

•

Bilag
Forslag til Ældrerådets budget 2021
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322 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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323 Eventuelt
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Beslutning
Ikke noget under eventuelt.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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