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Side

324 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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325 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
Følgende punkter blev gennemgået:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

kommuneplantillæg og lokalplan for sauna i Krohaven i Rødvig vedtagelse
kommuneplantillæg – erhvervsareal i Hårlev
boligområde syd for Bjælkerupvej - vedtagelse af lokalplan og
godkendelse af vejnavne
lokalplan for område ved Stevns Fyr - igangsætning
lokalplan for boliger syd for Valløby - ny dato for borgermøde
status over igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg
høringssvar til Region Sjællands udviklingsstrategi
Nimgårdsvej og en delvis nedlæggelse af privat fællesvej
Postkasse i Lund – orienteringssag om borgerklage
Naturpuljen 2020 – orientering om kommende projekter herunder:
o udvidelse af forsøg med forbedring af vandmiljøet i
udvalgte gadekær ved hjælp af bakterier
o Naturcenter - opsætning af tre nye shelters ved Flagbanken
o Tryggevælde å – gangbro ved Elbækengen, som led i
et mere sammenhængende stiforløb
o Strøby Egede – etablering af to shelters og en bålhytte
Veststranden i Rødvig – strandfodring og drøftelse af kystbeskyttelsesprojekt
håndhævelse af spildevandsområde
ugetømning til kommunale institutioner
orientering om ny affaldsordning – herunder:
o knap 60 % af affaldet bliver indsamlet til genanvendelse
o færre fejlsorteringer
o mange ombytninger har givet lange ventetider
o udfordringer med sorteringsnet og poser til madaffald
o nyt kommunikationsfirma, som hjælper med information til borgerne. På Stevns Kommunes hjemmeside
kan man finde svar på en lang række spørgsmål
https://stevns.dk/affald
Tryggevælde ådal – udvikling af naturpark med henblik på optagelse under Friluftsrådet. Opstart i første omgang som pilotprojekt
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•
•
•
•
•

Stevns Kommunes ældreboliger – godkendelse af regnskab 2019
og budget 2021
renovering af Algade i Store Heddinge– anlægsregnskab
Stevns Verdensmål - § 17 stk. 4 udvalg, som skal arbejde videre
med en boligpolitik
årsberetning 2019 fra Naturcentret
status på covid-19 indenfor Teknik & Miljø´s område.

Der blev spurgt ind til ny lokalplan ved et salg af Strøbyhjemmet. Pt.
vides ikke, om det bliver sælger eller køber, som skal lave lokalplanen.
Da alle relevante parter vil blive inddraget i processen, kan der hurtigt
gå 10 – 12 måneder, inden en ny lokalplan er godkendt.
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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326 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.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Ældrerådet blev orienteret om:
•
•
•

ny demenspolitik, hvor arbejdet med at skrive politikken nu går i
gang, blandt andet på baggrund af input fra workshoppen den
22. september
budget 2021: Ældrerådet´s høringssvar er til orientering i SSU
den 30. september og indgår i ØU og KB´s 2. behandling af budgettet den 6. og 8. oktober
status over corona situationen er på SSU´s dagsorden den 30.
september og blev gennemgået under punkt 327.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen herunder også status over corona situationen.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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327 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 fra SSU´s dagsorden til den 30. september blev gennemgået:
•

•
•

•

•
•
•

temadrøftelse med Boblberg, en digital platform, som bruges til
at skabe fællesskab og mødesteder. Platformen finansieres ved,
at kommunerne køber en årlig licens, hvorefter det er gratis for
borgerne
budget 2021 - orientering om Ældrerådets, Handicaprådets og
Udsatterådets høringssvar, som herefter indgår i den politiske 2.
behandling i ØU og KB
plejecenterbyggeri: Konkurrencematerialet er gjort færdigt. Efter
godkendelsen sendes materialet til boligselskaberne. Hvis alt går
som planlagt, er der fundet et boligselskab inden jul, 1. spadestik
kan tages i september 2021, og boligerne kan stå klar til indflytning i september 2022
høringssvar til praksisplan for almen praksis. I Stevns Kommunes
høringssvar kommenterer vi bl.a. på:
o vores bekymring i forhold til den stigende uddelegering af opgaver og de mange hurtige udskrivninger
fra hospitaler til kommuner
o vores overvejelser i forhold til at borgerne selv kan
henvende sig hos en fysioterapeut kontra henvisning
fra egen læge
høringssvar til Region Sjællands udviklingsstrategi
revurdering af borgerkonsulentmodellens organisering i Det
Tværfaglige Velfærdsprogram (TVP), som har to teams - et familieteam og et ungeteam
Ekstra udgifter på baggrund af corona indsatser:
o der er opstået nye opgaver og der er oparbejdet
sagspukler på grund af nedlukningen i foråret
o test af sundhedspersonale hver 6. uge ved lavt smittetryk og hver 2. uge ved højt smittetryk
o håndtering af værnemidler. Fordele/ulemper ved brug
af henholdsvis mundbind og visir blev drøftet
o ekstra rengøring på plejecentrene i weekenden
o træning er bagud i forhold til visiterede rehabiliteringsforløb til borgere med kronisk sygdom efter nedlukningen i foråret
o tandplejen har også et efterslæb med ikke akutte opgaver efter nedlukningen tidligere på året
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på grund af det stigende smittetryk er Stevns Kommune i tæt kontakt med Sundhedsstyrelsen i forhold
til eventuelle restriktioner. Alle sociale arrangementer
er lukket ned
orienteringssag om sagspuklen i Myndighed opstået på grund af
corona situationen. Derudover modtager Visitationen mange ansøgninger til ældreboliger, da alle ældre kan søge
driftsoptimering i ældreplejen: Konsulentfirmaet Essens hjælper
bl.a. med at kigge på medarbejdernes grundplaner og køreplaner
samt en ny opdeling af grupper/områder i hjemmeplejen. Målet
er bl.a., at vi skal anvende færre vikarer
VIVE rapport fra starten af 2020 viste at Stevns Kommune har en
meget fin normering af plejepersonale, hvilket ikke viser sig at
være rigtigt
status over ledige ældre-/familie- og plejeboliger.
o

•
•

•
•

Andre emner som blev drøftet under dette punkt:
•
•

muligheder for at lave et herberg til hjemløse i Stevns Kommune
behovet for boliger til demente borgere. I 2021 skal det fremadrettede behov undersøges og der skal laves en plan på området.

Der er stadig ledige pladser på telefonlisten, hvis nogen kender til borgere, som har behov for et tryghedsopkald.
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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328 Høringssvar vedr. budget 2021 - godkendelse
00.30.00-Ø00-4-18 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Ældrerådet´s høringssvar vedrørende budget 2021.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende rådet´s høringssvar vedrørende budget 2021.

Beslutning
Ældrerådet godkendte høringssvaret vedrørende budget 2021.
Sagsfremstilling
Ældrerådet har udarbejdet et høringssvar vedrørende budget 2021, som
skal godkendes på dette møde.
Høringsfristen er den 18. september 2020.
Økonomi
Godkendelse af høringssvaret har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•

Bilag
Ældrerådets høringssvar vedr. budget 2021
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329 Siden sidst
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Siden sidst - herunder godkendelse af referat fra den 17. august 2020.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende referat fra den 17. august 2020.

Beslutning
Ældrerådet godkendte referatet fra den 17. august.
Formanden havde forud for mødet udsendt en mail om Regionsældrerådets beslutning om, at der fremover kan sendes to repræsentanter til de
to årlige møder. Ud over de to ordinære møder, bliver der også afholdt
to årlige temamøder. Jette blev valgt som Ældrerådet´s anden repræsentant, og Lilly bliver suppleant. Formanden orienterer Regionsældrerådet.
Orientering om:
•

•
•

Kursus for ældrerådsformænd i COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) - herunder:
o hvordan håndterer Ældrerådet, hvis de politiske udvalg eller forvaltningen glemmer at høre Ældrerådene?
o sagsfremstillinger og dagsordenspunkter til ældrerådsmøder. Alle blev opfordret til at give formanden
besked, hvis man ønsker et punkt på kommende
dagsordener
o årshjul – er det relevant? Alle blev opfordret til at
komme med emner/ønsker til et årshjul. Punktet tages op til drøftelse på næste møde den 9. november
o hjemmeside. Ældrerådets hjemmeside kan være svær
at finde frem til for den enkelte borger. Derfor blev
det besluttet at sende referatet fra dette møde til
kommunikationsafdelingen, med et ønske om at få et
opslag på Facebook, hvor der henvises til hjemmesiden
o kommunikation i form af brochure, annoncer m.m.
Ældrerådet kunne godt ønske mere samarbejde med
de politiske udvalg i forhold til temamøder. Rådets
sekretær giver besked til Teknik & Miljø om et samarbejde omkring den nye boligpolitik, hvor der skal afholdes et borgermøde til foråret
workshoppen vedr. demenspolitik
Danske Ældreråds temadag den 19. oktober vedrørende ældrerådsvalg. Deltagerantallet er blevet begrænset pga. corona situationen. Formanden har orienteret Danske Ældreråd om deltagere
herfra.
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Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den
17. august 2020.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Deltagelse i Regionsældrerådets møder.
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330 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 fra:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Regionsældrerådet - herunder:
o møde den 15. september - godkendelse af regnskab
2019 og rådets netværk
o næste møde er den 4. november
o orientering/rundvisning på alarmcentralen i Næstved
o se også punkt 329 vedr. valg af repræsentant og
suppleant til Regionsældrerådet
Plushøj – herunder:
o få aktiviteter i støttegruppen og gå-vennerne
o aktivitetsmedarbejder, som blandt andet har højtlæsning på programmet
Stevnshøj – herunder:
o plejehjemsgudstjenester, som afholdes efter særlige
corona retningslinjer
o beboerne, er på grund af corona situationen, blevet
bedt om at vælge hvilken pårørende, der skal være
"primær-besøgende"
o der arbejdes på at etablere et bruger- og pårørenderåd
Hotherhaven – bruger- og pårørenderådet holder møde på Frivillighedscentret den 30. september
Egehaven – ny leder
Styregruppen vedr. nyt plejecenter afventer godkendelse af konkurrencemateriale. Se punkt 327.
§ 18 indstillingsudvalget afholder møde den 21. oktober
§ 79 indstillingsudvalget afholder møde den 22. oktober
Omsorgsbestyrelsen har ingen planlagte aktiviteter resten af året
Stevns Ældreboligselskab - møde den 17. september, hvor budget, huslejeniveau, evaluering af afdelingsmøder, fastsættelse af
møder i 2021 og vedligeholdelse af køkkener var på dagsordenen
Pressen. Formanden laver pressemeddelelse til Stevnsbladet vedrørende Ældrerådets høringssvar til budget 2021.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Orienteringer fra:
•

Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
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•

•
•
•
•
•
•
•

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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331 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 og 2021 til efterretning
fortsætte drøftelsen vedr. rådets aktiviteter resten af 2020.

Beslutning
Opdateret budget 2020 blev omdelt og gennemgået.
Ældrerådet drøftede:
•
•

muligheden for at afholde af et borgermøde. Rådet besluttede, at
der ikke skal arbejdes videre med dette på grund af corona situationen, og den usikkerhed det giver
synlighed og rådets opgaver, også med henblik på rekruttering af
kandidater til ældrerådsvalget. Emnet tages op til drøftelse i det
nye år.

Ældrerådet´s fremsendte budgetønske til 2021 er sendt til politisk behandling. Budgetønsket bliver behandlet i ØU den 6. oktober og i KB den
8. oktober.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Ældrerådet vil blive orienteret om status for rådet´s:
•
•

budget 2020
fremsendte ønske til budget 2021.

På grund af corona-situationen er der luft i budgettet til f.eks. at afholde
et borgermøde i løbet af efteråret. Dette drøftede Ældrerådet på mødet
den 17. august. Alle blev opfordret til at tænke over idéer og tiltag, som
kan skabe synlighed i forhold til Ældrerådet og i forhold til at skaffe kandidater til næste års valg. Ældrerådet vil fortsætte drøftelsen på dette
møde.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
Ældrerådet afholder udgifterne indenfor den afsatte budgetramme.
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332 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
Se punkt 330.
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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333 Eventuelt
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Beslutning
Flere foreninger har fået glæde at regeringens pulje til forebyggelse af
ensomhed i corona-tiden. Pengene er bl.a. blevet brugt til udflugter og
teaterforestillinger.
På SSU´s dialogmøde blev direktøren for Sundhed & Omsorg inviteret
med til et kommende ældrerådsmøde. Rådet´s sekretær sender en mødeindkaldelse til den 9. november.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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