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Siden sidst
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Resumé
Siden sidste møde den 4. januar 2016 er der - fra flere medlemmer af
Ældrerådet - kommet forslag til en præcisering/omformulering af beslutningen under punkt. 240 "Ældrerådets vedtægter".
Formuleringen af dette punkt tages derfor op i forbindelse med godkendelsen af referatet fra sidste møde.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at




Godkende referatet fra den 4. januar 2016 med ændring af formulering af punkt 240.
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutte om og i så fald hvem som deltager på møderne, som
bliver gennemgået under dette punkt.

Beslutning
Deltog ikke Helmut Madsen.


Referet fra Ældrerådsmødet den 4. januar 2016 blev godkendt
med følgende ændring af punkt 240 Ældrerådets vedtægter:
Beslutning: Ældrerådet rejste kritik af sagsgangen omkring ændring af deres vedtægter. Ældrerådets vedtægter
var på dagsordenen i SSU den 15. april 2015 og i KB den
30. april 2015. Både i SSU og KB er der foretaget ændringer, uden ældrerådet blev hørt. Desuden rejstes kritik af,
at de ændrede vedtægter endnu ikke er fremsendt til ældrerådet.



På frivillighedsmøde om ensomhed den 26. februar 2016 deltager
Birthe Høfler, Bodil Nielsen og Lilly Meisner Pedersen.



Birthe Høfler fortalte, at der er stor tilslutning til arrangementerne for pensionistforeninger - med deltagelse af politiet.
Bodil Nielsen, Lilly Meisner Pedersen, Marianne Jensen og Birthe
Høfler deltager på hver deres møde, idet det tilstræbes, at der
ved hvert møde er en repræsentant fra Ældrerådet til stede.



Ved sidste Ældrerådsmøde den 4. januar 2016 blev det besluttet
at rette henvendelse til PTU omkring problemer med vand omkring bl.a. Tingvej og nogle af S.K.Æ.P.´s ældreboliger i Hårlev.
Birthe Høfler læste op af mailkorrespondance med Bjarne Nielsen
(PTU) omkring denne problematik.
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Birthe Høfler er blevet kontaktet af en virksomhedsejer, som tilbyder entrepricer i forbindelse med opførelser af Ældreboliger.
Denne henvendelse sendes videre til kommunen.



Problematikken omkring varmeregnskaberne i S.K.Æ.P.´s boliger
på Rolighedsvej blev drøftet, i det der blev spurgt ind til reglerne
omkring forældelsesfrist i forbindelse med en eventuel tilbagebetaling af for høje varmeregninger. Flemming Pihl orienterede om,
at det er lejerne, som kan rejse et et krav om tilbagebetaling.

Sagsfremstilling
Siden sidst:


Godkendelse af referat fra sidste møde den 4. januar 2016 med
ændring af formulering af punkt 240.

Status v/formand Birthe Høfler - herunder:


Frivillighedsmøde om ensomhed den 26. februar 2016. Hvem deltager?
På mødet drøftes hvordan der skabes en god dag for ensomme

ældre.


Orientering om den udsendte invitation til pensionistforeningerne
vedr. besøg af politiet.
Skal Ældrerådets medlemmer deltage på disse møder?

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Procedure - livsforlængende behandling
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
Birgitte Eskelund Schmidt - afsnitsleder for plejeboliger og hjemmepleje
- orienterede om brug af hjertestartere på kommunes plejecentre.
Hjertestarterne er placeret på Hotherhaven, Stevnshøj og Sundheds- og
Frivillighedscentret.
I forbindelse med genoplivning foreligger der en fast procedure for personalet i Stevns Kommune. Så med mindre der foreligger en helt ny - og
meget klar og tydelig aftale om, at borgeren ikke ønsker genoplivning,
går personalet i gang med at yde førstehjælp, så snart en borger falder
om.

Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i debatten i medierne omkring brug af hjertestarter,
har Ældrerådet ønsket at få belyst, hvordan proceduren er på kommunens plejecentre i forbindelse med genoplivning/brug af hjertestarter.
Herunder hvad personalet gør for at respekterer, hvis en borger ikke
ønsker genoplivning.
Birgitte Eskelund Schmidt - afsnitsleder for plejeboliger og hjemmepleje
er inviteret med til mødet, for at give en orientering om dette.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Ældrerådets vedtægter
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Resumé
På Ældrerådsmødet den 4. januar 2016 rejste Ældrerådet kritik af sagsgangen omkring ændring af deres vedtægter. Derfor blev det besluttet,
at Tina Mørk på dette møde skal komme med en orientering om sagsgangen i forbindelse med punktet "Ældreråd - vedtægtsændringer", som
var på dagsordenen i SSU den 15. april 2015 og i KB den 30. april 2015.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at



Orienteringen tages til efterretning.
Beslutte om ændringerne kan godkendes og hvordan arbejdet
med vedtægterne fortsættes herfra.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
Vedtægter - både med synlige rettelser og de renskrevne - blev udleveret på mødet.
Tina Mørk gav en orientering om forløbet indtil nu.
Ældrerådet drøftede, hvordan de skulle forholde sig til dette forløb.
Orienteringen blev taget til efterretning. Dog fremsatte rådet et ønske
om, at der fremadrettet vil være en dialog mellem SSU, KB og Ældrerådet - hvis der er ændringer i forhold til rådet´s egne udkast. Denne dialog kunne foregå ved, at en gæst fra SSU eller KB inviteres med på et
Ældrerådsmøde, så man sammen kan drøfte eventuelle ændringer.
Sagsfremstilling
Punktet "Ældreråd - vedtægtsændringer" var på dagsordenen i SSU den
15. april 2015 og i KB den 30. april 2015.
På sidste Ældrerådsmøde rejste rådet kritik af sagsgangen omkring ændring af deres vedtægter, da der på ovennævnte møder blev foretaget
ændringer, uden at Ældrerådet blev hørt. Derudover blev der også rejst
kritik af, at de ændrede vedtægter endnu ikke er fremsendt til Ældrerådet.
Tina Mørk vil give en orientering om sagsgangen af Ældrerådets vedtægter indtil nu.
Herudover vil hun komme med et forslag til, hvordan arbejdet omkring
ændring af samt renskrivning af vedtægterne kan fortsættes.
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets
dagsorden v/Tina Mørk
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det instilles til Ældrerådet, at


SSU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
Tina Mørk gennemgik dagsordenen til SSU´s møde den 3. februar 2016,
herunder:


Demensindsatsen – den økonomiske situation på dette område.



Nichen´s flytning til Brohøj. Der foreligger to forslag - en pavillion eller en tilbygning.
Ældrerådet fremsatte et ønske om at blive inddraget - så hurtigt
som muligt - i forbindelse med budgettet af dette.
Ældrerådet spurgte ind til - om der på grund af flytningen - bliver
ændringer i forhold til borgernes transport til og fra Nichen samt
personalet på Nichen.
Den fulde besparelse i forbindelse med flytningen kan først
iværksættes, når Nichen er flyttet til Brohøj.



Tildelingskriterier efter Servicelovens § 79 - genbehandling.



Årsrapport for utilsigtede hændelser 2014/2015.



Effektevaluering af bostøtte til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne - efter Servicelovens § 85 - gruppetilbud kontra enkeltstøtte.

Sagsfremstilling
Efter aftale i Ældrerådet, drøftes SSU´s dagsorden til det kommende
møde.
Link til kommende dagsordner og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: http://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Gennemgang af PTU´s dagsorden v/Tina Mørk
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


PTU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
Intet af relevans for Ældrerådet på dagsordene til PTU´s møde den 2.
februar 2016.
Sagsfremstilling
Efter aftale i Ældrerådet, drøftes PTU´s dagsorden til det kommende
møde.
Link til kommende dagsordner og referater på Stevns Kommunes
hjemmeside: http://stevns.dk/om-kommunen/dagsordner-referater.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Nyt fra Sundhed og Omsorg v/Tina Mørk
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
Tina Mørk orienterede om:
Kommunens visitationsregler til ældreboliger.


I forbindelse med en borgers ansøgning om ældrebolig - bliver
der altid lavet en funktionsvurdering af borgeren samt en vurdering af indretningen af borgerens nuværende bolig.
Der er gennem de senere år blevet færre ældreboliger i Stevns
Kommune.
Ældrerådet spørger ind til hvor mange tomme ældreboliger der er
pt. En oversigt omkring dette bliver derfor sendt ud til medlemmerne sammen med referatet fra dette møde.

Forebyggende hjemmebesøg.


I lovændring dateret den 21. december 2015, står der, at kommunerne skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg, når en borger
fylder 75 år og igen ved 80 år samt til borgere i aldersgruppen
65 – 79 år, hvis vedkommende er i en særlig risikogruppe.

Status - De Glade Vikarer.


De Glade Vikarer har fortalt, at det i starten var svært at bemande fuldt ud i forhold til antal borgere. Men at de anser det som
start problemer.
Ældrerådet bliver opfordret til at fortælle, hvis de fortsat hører
om klager fra borgere over bl.a. for mange forskellige hjælpere.
Tina Mørk fortæller, at kommunen løbende har kontakt med De
Glade Vikarer, hvor man drøfter, hvordan det går.

Ministerbesøg på Brohøj den 25. januar 2016.
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Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed og Ældre v/Tina Mørk, herunder orientering om:




Visitationsregler for borgere, som ønsker at flytte i en af kommunens ældreboliger.
Forebyggende hjemmebesøg.
Status over De Glade Vikarer - herunder tilbagemeldinger fra
borgere - tilfredshed/utilfredshed.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Ældrerådets budget
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
Budgettet blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Status på Ældrerådets budget 2015:
Ældrerådets budget 2015

87.000

Forbrug 2015 pr. 19.01.2016
Kontingent Danske Ældreråd

3.264

Diæter og kørselsgodtgørelse

83.849

Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv
Annoncering
Repræsentation

Restbudget

4.356
17.172
1.925
258
-23.824

Status på Ældrerådets budget 2016:
Ældrerådets budget 2016

118.000

Forbrug 2016 pr. 19.01.2016
Kontingent Danske Ældreråd

3.341

Diæter og kørselsgodtgørelse
Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv
Annoncering
Repræsentation

Restbudget

114.659
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Eventuelt
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Helmut Madsen.
I mail fra Danske Ældreråd opfordres Ældrerådsmedlemmerne til – allerede nu - at tilmelde sig representantskabsmøde og konference den 2.
og 3. Maj 2016.
Frank R. Taarup, Marianne Jensen og Oda Petersen deltager.
På næste møde tages det op, om flere ønsker at deltage.
Samkørsel til møde i Næstved den 2. marts 2016 blev aftalt. Mødet omhandler rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i
ældreplejen.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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