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348 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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349 Mødeplan og fokusområder 2021 - godkendelse
00.01.00-A00-8-16 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet skal godkende mødeplan for ældrerådsmøder i 2021. Den
politiske mødeplan for 2021 er vedhæftet sagen som bilag.
På baggrund af en drøftelse på ældrerådsmødet den 9. november skal
Ældrerådet også beslutte hvilke fokusområder/temaer, som rådet vil
arbejde med til næste år.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•
•

godkende mødeplan og mødetidspunkt for ældrerådsmøder i
2021
beslutte hvilke fokusområder/temaer rådet vil arbejde med til
næste år.

Beslutning
Ældrerådet besluttede at fastholde mandag som fast mødedag for rådets
ordinære møder. Alle ældrerådsmøderne i 2021 begynder kl. 10.15 og
afholdes på følgende dage:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. januar
8. februar
15. marts
12. april
10. maj
7. juni
16. august
20. september
1. november
29. november.

Ældrerådet vil i 2021 arbejde med fokusområderne boligpolitik, demenspolitik og overordnet strategi for hele plejesektoren. Formanden og
rådets sekretær laver en plan for, hvordan rådet kommer i gang med
arbejdet.
Sagsfremstilling
Den politiske mødeplan for 2021 er nu godkendt, og Ældrerådet skal
godkende mødeplan for ældrerådsmøder i 2021. Den politiske mødeplan
pr. 16. november er vedhæftet som bilag.
Ældrerådet har i 2020 afholdt ordinære rådsmøder mandage i de samme
uger, som SSU og PMT har afholdt deres møder. Dermed har centercheferne for henholdsvis Sundhed & Omsorg samt Teknik & Miljø haft mulighed for at orientere Ældrerådet om udvalgenes dagsordener.
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Formanden foreslår, at Ældrerådets møder afholdes torsdage i ugen før
de politiske udvalg, da det vil give rådet mere tid til at komme med bemærkninger til udvalgenes dagsordner. Derfor foreslås følgende datoer
for ordinære ældrerådsmøde i 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. januar (afholdes mandag, da torsdag ugen før er den 31. december)
4. februar
11. marts
8. april
6. maj
3. juni
12. august
16. september
28. oktober
25. november.

Ældrerådet skal også beslutte, om møderne fortsat skal starte kl. 10.15
ligesom i 2020.
På ældrerådsmødet den 9. november besluttede Ældrerådet, at der ikke
er behov for et årshjul. Dog blev følgende forslag til fokusområder/temaer fremsat:
•
•
•

boligpolitik
demenspolitik
overordnet strategi for hele plejesektoren.

Ældrerådet skal beslutte hvilke fokusområder og temaer, rådet vil arbejder med til næste år.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
udgifter til ældrerådsmøderne afholdes indenfor Ældrerådets egen budgetramme.

•

Bilag
Politisk mødekalender 2021
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350 Siden sidst
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Siden sidst - herunder godkendelse af referat fra den 9. november 2020.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende referat fra den 9. november 2020.

Beslutning
Referatet fra den 9. november blev godkendt.
Ældrerådet blev orienteret om projekt "Webtilgængelighed i Stevns
Kommune". Webtilgængelighedsprojektet skal være med til at sikre, at
borgere med både midlertidige og varige handicap har samme mulighed
for at benytte kommunens hjemmeside, selvbetjeningsløsninger og
elektronisk post, på lige fod med ikke handicappede.
Projektlederen har skrevet et notat om projektet, som blev omdelt til
Ældrerådet. Ældrerådet blev opfordret til at kontakte projektlederen,
hvis medlemmerne har input eller gode idéer til forbedringer på området. Projektlederens kontaktoplysninger sendes til Ældrerådet sammen
med referatet fra dette møde.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 9.
november 2020.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Notat om webtilgængelighed - ældrerådet
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351 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:
•
•
•

Styregruppen vedr. nyt plejecenter - næste møde afholdes i uge
50.
Indstillingsudvalget vedr. § 18 - på grund af en regnefejl blev
udvalget indkaldt til et ekstra møde den 26. november. Indstillingerne er sendt til godkendelse i SSU den 2. december.
Stevns Ældreboligselskab - næste møde afholdes den 4. februar.

Ældrerådet har tidligere besluttet at udpege nogle af rådsmedlemmerne
til at følge med i de politiske dagsordener, indenfor hver sit område. Det
drejer sig om:
•
•
•
•

Dorete, som følger PMT
Jette, som følger AET
Susanne, som følger BUL
Britta, som følger ØU.

Medlemmerne skal fremadrettet give en orientering til Ældrerådet, hvis
der er sager, som er relevante for rådets arbejde. De politiske udvalg
bliver derfor sat på som faste underpunkter under "Diverse orienteringer".
Alle Ældrerådet´s medlemmer følger selv med i SSU´s og KB´s dagsordener.
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)
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•
•
•
•

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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352 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-7-19 – TineVNie
Resumé
Status for Ældrerådets budget 2020.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

tage status for budget 2020 til efterretning.

Beslutning
Ældrerådet blev orienteret om status over budget 2020 og de forventede
udgifter for resten af året. Derudover havde formanden havde den 12.
november sendt en række spørgsmål vedrørende arbejdsgruppemøder i
Ældrerådet. Forvaltningen har den 24. november besvaret spørgsmålene
via mail.
Orientering og mail fra forvaltningen blev taget til efterretning.
Ældrerådets budgetønske til budget 2021 blev underkendt af KB, og
rådets budget i 2021 er kr. 103.000. Ældrerådet drøftede sagen herunder:
•
•

Ældrerådet, som selvstændig forvaltningsenhed kontra Ældrerådet, som en del at Stevns Kommunes budget.
Bloktilskud kontra puljemidler.

På baggrund af ovennævnte drøftelse vedrørende budget 2021 besluttede Ældrerådet, at formanden kontakter Danske Ældreråd for at få en
afklaring på sagen.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2020.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
Ældrerådet afholder udgifterne indenfor den afsatte budgetramme.
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353 Salg af Strøbyhjemmet - orientering
02.03.00-A00-1-19 – TineVNie
Resumé
På ældrerådsmødet den 9. november blev det besluttet, at Ældrerådet
på dette møde skal have en orientering om forløbet vedrørende salget af
Strøbyhjemmet.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Ældrerådets formand orienterede om forløbet indtil nu, og Ældrerådet
gav udtryk for en generel tilfredshed i forhold til samarbejdet med forvaltningen. I forhold til sagen vedrørende salg af Strøbyhjemmet og
processen omkring de nye lokaler i Acaciebo efterlyser Ældrerådet dog
løbende orienteringer og savner svar på, hvorfor sagen har taget så lang
tid.
Forvaltningen fortalte, at man ønsker at involvere Ældrerådet i den tilbageværende proces, hvorfor man gerne møder op på kommende ældrerådsmøder, hvis der bliver behov for det. Derudover vil forvaltningen
også sørge for, at blandt andet brugere af Strøbyhjemmet og naboer
bliver orienteret og involveret i processen. Blandt andet via fællesmødet
i Acaciebo i dag den 30. november og en række informationsmøder i
næste uge. Forvaltningen noterede Ældrerådet´s ønske om at deltage
med en observatør på førnævnte informationsmøder.
Baggrunden for at sagen er trukket ud er, at det efter coronanedlukningen i foråret har været svært at få tilbud fra/finde de rigtige
håndværkere. Derudover har det været svært at få en brandrådgiver
med ind over processen, da der på landsplan er mangel på brandrådgivere. Siden forvaltningen blev klar over, at en istandsættelse af Lodbjerggårdsvej ville blive dyrere end forventet, har man arbejdet intenst
på at finde en god løsning for alle parter. Derfor er der siden foråret blevet holdt møder hver måned med alle involverede parter.
Budgettet til istandsættelse af Lodbjerggårdsvej overgår til Acaciebo,
som nu skal indrettes til brugerne af Strøbyhjemmet og autismeklassen.
Hvilket inventar der skal følge med fra Strøbyhjemmet, vil forvaltningen
drøfte med brugerne i forbindelse med flytningen.
Forvaltningen orienterede også om:
•
•
•

ny lokalplan vedrørende Strøbyhjemmet, som først vil blive lavet
efter et salg.
udstykning, og hvor grænserne præcis skal være, laves også
først, når Strøbyhjemmet er solgt.
skøder, som ikke eksistere mere. Men man kan læse mere på
Tinglysningen, hvor man går ind via sit NemID.
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•
•

sletning af servitutter, som er sket i samarbejde med Justitsministeriet.
manglende inventar (stole) på Strøbyhjemmet. Inventaret er
flyttet til de lokaler, som hjemmeplejen benytter.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
På ældrerådsmødet den 9. november havde Ældrerådet en række
spørgsmål og kommentarer til salget af Strøbyhjemmet. SSU´s formand
deltog på mødet og orienterede Ældrerådet om den politiske behandling
af sagen, se bilag med dagsordenpunkt vedrørende relation og samarbejde.
På ovennævnte møde blev det under gennemgangen af PMT´s dagsorden besluttet, at forvaltningen skulle deltage på dette møde for at orienterer Ældrerådet om sagens forløb.
Direktøren for Teknik & Miljø, lederen af Stevns Ejendomme, en jurist og
centercheferne for henholdsvis Teknik & Miljø samt Sundhed & Omsorg
deltager under dette punkt.
Økonomi
Orienteringen på dette møde har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•

Bilag
Dagsordenspunkt: Relation og samarbejde - drøftelse behandlet på mødet 9. november
2020 kl. 10:15 (Mødelokale 7 og 8, Rådhuset) i Ældreråd (2020).docx

Stevns Kommune
Ældreråd
30. november 2020
Side 408

354 Ændring af høringssvar vedr. aktivitetshus - beslutning
02.03.00-A00-1-19 – TineVNie
Resumé
På baggrund af orienteringer på ældrerådsmødet den 9. november samt
dette møde skal Ældrerådet beslutte, om rådet vil ændre på høringssvaret dateret den 15. september 2019 vedrørende aktivitetshus i Strøby
Egede og salg af Strøbyhjemmet. Se bilag og dagsordenspunkt 353.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

beslutte om rådet vil ændre høringssvaret dateret den 15. september 2019.

Beslutning
Ældrerådet besluttede, at rådets høringssvar dateret den 15. september
2019 skal revideres.
Efter fællesmødet i Acaciebo i dag den 30. november vil formanden sende eventuelt materiale fra fællesmødet samt et udkast til nyt høringssvar til ældrerådsmedlemmerne. Planen er, at Ældrerådet forhåbentlig
har et godkendt høringssvar inden årsskiftet.
Sagsfremstilling
I 2019 blev Ældrerådet hørt i sagen vedrørende et nyt aktivitetshus i
Strøby Egede og salget af Strøbyhjemmet. Planen var dengang, at der
skulle være en rokade, hvor autismeklassen Solstrålen skulle flytte fra
Acaciebo til lokaler på Lodbjerggårdsvej, hvorefter brugere og foreninger
af Strøbyhjemmet skulle flytte til Acaciebo. Ældrerådets høringssvar fra
september 2019 er vedhæftet som bilag.
Efterfølgende er der truffet en politisk beslutning om, at Solstrålen skal
blive på Acaciebo, og at foreninger og brugere af Strøbyhjemmet dermed skal dele huset med autismeklassen.
Ældrerådet blev den 9. november orienteret om forløbet af SSU´s formand, og forvaltningen deltager på dette møde for at orientere Ældrerådet om salget at Strøbyhjemmet - se punkt 353. Derudover er Ældrerådet inviteret med til et fællesmøde i Acaciebo den 30. november, hvor
huset vil blive gennemgået, blandt andet i forhold til bygningsmæssige
tilpasninger og fordeling af depotrum.
På baggrund af ovennævnte orienteringer skal Ældrerådet beslutte, om
rådet vil ændre sit høringssvar fra 2019. Hvis Ældrerådet beslutter at
ændre høringssvaret, foreslår formanden følgende muligheder:
1. Ældrerådet anbefaler, at Strøbyhjemmet sælges, og at brugerne
flyttes til Acaciebo sammen med Solstrålen (som jo er det politikerne har besluttet).
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2. Ældrerådet anbefaler, at Strøbyhjemmet sælges på betingelse af,
at brugerne fra Strøbyhjemmet tildeles det oprindelige areal i
Acaciebo, og at der politisk findes anden mulighed for en ændring
af Solstrålens nuværende opholdssted end Lodbjerggårdsvej.
3. Ældrerådet anbefaler, at Strøbyhjemmet ikke sælges, men fortsat kan anvendes af nuværende brugere, og at Solstrålen forbliver i Acaciebo.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Ældrerådets høringssvar vedr. aktivitetshus i Strøby Egede og salg af Strøbyhjemmet
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355 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
Den 1. december har PMT en sag på dagsordenen, hvor udvalget skal
godkende et spørgeskema vedrørende den nye boligpolitik. Planen er, at
spørgeskemaet skal udsendes til alle Stevnsborgere samt via Facebook
og kommunens hjemmeside.
På ældrerådsmødet den 4. januar vil sagen blive sat på dagsordenen.
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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356 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
Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterede om SSU dagsorden til
den 2. december - herunder:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Årligt dialogmøde med Stevns Frivillighedscenter og efterfølgende
godkendelse af ny samarbejdsaftale.
Evaluering af budgetprocessen 2021-2024.
Godkendelse af første udkast til ny demenspolitik, som efterfølgende vil blive sendt i høring i Ældrerådet, inden KB skal godkende den endelige version.
Revideret delegationsplan. De politiske udvalg skal drøfte delegationsplanen, inden planen sendes til endelig godkendelse i KB.
Godkendelse af SSU´s temamøder og fokusområder i 2021.
Godkendelse af indstillinger til henholdsvis § 18 tilskud til frivilligt
socialt arbejde og § 79 tilskud til aktiverende foranstaltninger i
2021.
Godkendelse af ekstra midler i 2021. Det drejer sig om udmøntningen af:
o en pulje på 3 mio. kr. til somatiske plejecentre, Demenscenter Hotherhaven og Rehabiliteringscenter
Stevnshøj (RCS)
o en pulje på 2 mio. kr. til særlige komplekse borgere
på de somatiske plejecentre.
Godkendelse af Stevns Kommunes svar til ankestyrelsen vedr.
sagen om brug af private konsulenter på det sociale område.
Godkendelse af omplacering af budgetter i Stevns Ejendomme
vedrørende henholdsvis vedligeholdelsespuljen og pedelkorpset
samt udenomsarealer på skolerne og SFO samt Materielgården.
Orientering om status- og handleplan for opretning af økonomistyring på ældreområdet, hvor der i 2021 blandt andet skal arbejdes på nye kvalitetsstandarder, kompetenceudvikling på Myndighedsområdet og fortsat implementering af omsorgssystemet
Cura.
Status på driftsoptimering af ældreområdet, hvor Sundhed &
Omsorg i samarbejde med et konsulentfirma blandt andet kigger
på køreruter, køretid og vagtplaner.
Orientering om Sundhedsprofil 2021, den nationale undersøgelse
som gennemføres hvert 4. år. Vigtigt at opfordre de personer,
som modtager et spørgeskema, til at svare på spørgsmålene.

Under gennemgangen af SSU´s dagsorden, var der drøftelser om:
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•
•

ankestatistikker - herunder problematikken i at nogle borgere
mangler hjælp til at overskue det juridiske omkring en sag og
måske derfor opgiver at anke.
de lovpligtige ældretilsyn. En artikel i Dagbladet beskriver, at tilsynene skal skærpes fremover. Forvaltningen har endnu ikke
modtaget retningslinjer om dette.

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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357 Nyt fra Sundhed & Omsorg - orientering
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg - herunder
også status over corona situationen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Stevns Kommune har endnu ikke modtaget retningslinjer for, hvordan
vaccinering mod corona kommer til at foregå, når vaccinerne bliver frigivet.
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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358 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
Når Ældrerådet har godkendt et revideret høringssvar vedrørende salg
af Strøbyhjemmet og indretning af lokaler i Acaciebo, vil rådet sende en
pressemeddelelse til Stevnsbladet.
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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359 Eventuelt
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Beslutning
Ældrerådet drøftede:
•
•

hvordan rådet kan blive bedre til at forberede sig før temadrøftelser, og hvordan rådet fremadrettet kan skabe mere tid til drøftelse af egne sager på ældrerådsmøderne.
om rådet skal afgive et høringssvar vedrørende flytningen af
Rødvig Station.

Direktøren for Sundhed & Omsorg inviteres med til ældrerådsmødet den
8. februar.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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