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360 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-3-19 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet skal godkende dagsordenen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at
1. godkende dagsordenen.
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen og Peder Maimann Olsen.
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:
•
•

Punkt 363 "Ældrerådsvalg 2021 - drøftelse" udsættes til ældrerådsmødet den 8. februar.
Der skal afholdes valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i foråret
2021, derfor orientering om dette under punkt 368 "Diverse orienteringer".

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Forvaltningen har fået en ny vejledning for, hvordan vi skriver sagsfremstillinger og dermed får bedre og mere præcise dagsordner i Stevns
Kommune. Derfor vil det faste punkt "Siden sidst", ifølge aftale med
formanden, fremover blive delt op i 2 punkter:
•
•

Godkendelse af referat fra sidste ældrerådsmøde bliver et selvstændigt punkt og
orienteringer siden sidst bliver fast underpunkt under "Diverse
orienteringer".

Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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361 Referat fra sidste ældrerådsmøde - godkendelse
27.69.40-P35-1-20 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet skal godkende referatet fra ældrerådsmødet den 30. november 2020.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at
1. godkende referatet fra ældrerådsmødet den 30. november 2020.
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen og Peder Maimann Olsen.
Referatet fra ældrerådsmødet den 30. november 2020 blev godkendt
med en enkelt bemærkning til punkt 352 "Ældrerådets budget.
I referatet står der, at formanden skulle kontakte Danske Ældreråd for
at få afklaret nogle spørgsmål vedrørende ældrerådets budget. Formanden vil hurtigst muligt undersøge sagen og give en orientering på det
næste ældrerådsmøde den 8. februar.

./.

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den 30. november 2020
https://stevns.dk/borger/familie-omsorg/aeldreraadet#label_expand_2.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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362 Revideret høringssvar vedr. nyt aktivitetshus - godkendelse
02.03.00-A00-1-19 – TineVNie
Resumé
På ældrerådsmødet den 30. november besluttede Ældrerådet, at rådets
høringssvar fra 2019 vedrørende det nye aktivitetshus i Acaciebo i Strøby Egede skulle revideres. Se bilag fra mødet den 30. november.
Formanden har udarbejdet et udkast til et revideret høringssvar, som
hermed forelægges til endelig godkendelse i Ældrerådet.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at
1. godkende rådets reviderede høringssvar vedrørende det nye aktivitetshus i Strøby Egede.
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen og Peder Maimann Olsen.
Ældrerådet godkendte rådets 2. høringssvar vedrørende aktivitetshuset i
Strøby Egede og salg af Strøbyhjemmet.
Rådets sekretær sørger for, at høringssvaret bliver videresendt.
Sagsfremstilling
I slutningen af oktober 2020 erfarede Ældrerådet, at KB den 22. oktober
havde behandlet en sag vedrørende det nye aktivitetshus i Acaciebo i
Strøby Egede. KB havde besluttet, at brugerne af Strøbyhjemmet skal
dele Acaciebo med Solstrålen (autismeklassen), når Strøbyhjemmet bliver solgt. Hvilket er en ændring i forhold til den oprindelige sag, som
blev sendt i høring i Ældrerådet tilbage i 2019.
Da Ældrerådet ikke var blevet orienteret om ændringen, blev SSU´s
formand inviteret med til ældrerådsmødet den 9. november for at orientere rådet om den politiske behandling af sagen. På ældrerådsmødet
den 30. november deltog forvaltningen for at orientere om processen og
besvare spørgsmål - se begge dagsordenspunkter under bilag. Derudover har Ældrerådets formand og et rådsmedlem deltaget i et fællesmøde i Acaciebo den 30. november, hvor der var en gennemgang af huset
sammen med blandt andet lederen fra Stevns Ejendomme.
Ældrerådet besluttede på mødet den 30. november, at rådet´s høringssvar dateret den 15. september 2019 skulle revideres. Formanden har
derfor formuleret et udkast til revideret høringssvar, som hermed sendes til endelig godkendelse i Ældrerådet.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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•
•
•
•

Bilag
Dagsordenspunkt: Ændring af høringssvar vedr. aktivitetshus - beslutning behandlet på
mødet 30. november 2020 kl. 10:15 (Rådssalen - deadline d. 17/11) i Ældreråd (2020).docx
Dagsordenspunkt: Relation og samarbejde - drøftelse behandlet på mødet 9. november
2020 kl. 10:15 (Mødelokale 7 og 8, Rådhuset) i Ældreråd (2020).docx
Dagsordenspunkt: Salg af Strøbyhjemmet - orientering behandlet på mødet 30. november
2020 kl. 10:15 (Rådssalen - deadline d. 17/11) i Ældreråd (2020).docx
Ældrerådets 2. Høringssvar vedr. aktivitetshus i Strøby Egede
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363 Ældrerådsvalg 2021 - drøftelse
84.12.00-A00-1-20 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet orienteres om temadagen i Danske Ældreråd den 19. oktober, som primært drejede sig om valg til ældrerådene. Derefter tages
der hul på de indledende drøftelser omkring ældrerådsvalget i Stevns
Kommune, som skal afholdes den 16. november 2021.
Sagen var på ældrerådsmødet den 9. november 2020, hvor Ældrerådet
besluttede at udsatte sagen til det første møde i 2021.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at
1. drøfte ældrerådsvalget, som skal afholdes i 2021.
Ældreråd, 9. november 2020, pkt. 342:
Afbud: Dorete Olsen.
Materiale fra Danske Ældreråds temadag vedr. ældrerådsvalg blev omdelt på mødet.
Punktet blev udsat til Ældrerådets første møde i 2021.
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen og Peder Maimann Olsen.
Udsat til ældrerådsmødet den 8. februar.
Sagsfremstilling
Nyt i sagen efter mødet i Ældrerådet den 9. november 2020
Materiale fra temadagen i Danske Ældreråd blev omdelt til ældrerådsmedlemmerne på mødet.
Oprindelig sagsfremstilling
Ældrerådet vil blive orienteret om Danske Ældreråds temadag den 19.
oktober, hvor det primære fokusområde var valg til ældrerådene. I
Stevns Kommune følger Ældrerådets valgperiode den kommunale valgperiode, derfor skal der afholdes ældrerådsvalg den 16. november 2021.
I 2013 besluttede det daværende KB, at ældrerådsvalget skal afholdes
som fremmødevalg samtidig med kommunalvalget. Da Kommunal- og
Regionsrådsvalget i 2017 blev evalueret, besluttede ØU, på baggrund af
en høring i Ældrerådet, at fastholde beslutningen om, at afholde ældrerådsvalget i samme hal, som de øvrige kommunale- og regionale valg.
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Ældrerådet vil tage hul på de første drøftelser om input og eventuelle
ønsker til afholdelse af valget, herunder også ønsker til sammensætning
af det nye Ældreråd, med henblik på KB´s behandling af sagen i foråret
2021. Derudover vil der også være mulighed for at drøfte:
•
•
•

hvordan rådet skaber synlighed omkring valget og ældrerådets
arbejde
hvordan rådet finder kandidater til valget
ønsker til sammensætning/nedsætning af valgudvalget.

Tidsplan fra ældrerådsvalget i 2017 og referat fra KB´s behandling af
ældrerådsvalg 2017 er vedhæftet som bilag.
./.

Materiale fra temadagen kan findes på Danske Ældreråds hjemmeside
https://danske-aeldreraad.dk/kommende-temadage/. Materialet vil blive
omdelt på mødet.
Økonomi
Sagen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Stevns
Kommunes budget, da udgifterne finansieres af budgettet til ældrerådsvalg, hvor der er afsat kr. 138.000 til afholdelse af ældrerådsvalget den
16. november 2021.

•
•

Bilag
Endelig tids- og handleplan for afvikling af ældrerådsvalg 2017 - godkendt af Ældrerådet
Dagsordenspunkt: Ældrerådsvalg 2017 behandlet på mødet 27. april 2017 kl. 16:30
(Frøslev Forsamlingshus, Frøslev Bygade 8, 4660 Store Heddinge) i Kommunalbestyrelsen
(2017).docx
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364 Ny demenspolitik - høring
27.00.00-P20-1-19 – HenrieLa
Resumé
Første udkast til Stevns Kommunes nye demenspolitik blev godkendt i
SSU den 2. december. Udkastet til demenspolitikken sendes nu i høring i
Ældrerådet, hvorefter demenspolitikken sendes til endelig vedtagelse i
KB i marts 2021.
Høringsfristen er mandag den 18. januar 2021.
Indstilling
Sundhed & Omsorg indstiller til Ældrerådet, at
1. afgive høringssvar vedrørende udkast til ny demenspolitik.
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen og Peder Maimann Olsen.
Ældrerådet drøftede det første udkast til Stevns Kommunes demenspolitik, herunder også anvendelse af formuleringen "bakker op om" i stedet
for "anbefaler" i rådets kommende høringssvar.
Blandt medlemmerne var der enighed om, at det er et godt udkast til en
demenspolitik, men at det også er vigtigt, at der sættes handling bag
ordene, så kommunens demente borgere og deres pårørende mærker
en forskel, når først demenspolitikken er blevet godkendt.
På baggrund af drøftelsen på dette møde vil formanden udarbejde et
udkast til ældrerådets høringssvar, som sendes godkendelse hos medlemmerne via mail.
Sagsfremstilling
SSU vedtog den 2. december 2020 at sende udkast til ny demenspolitik i
høring i Ældrerådet. Beslutningen og udkast til ny demenspolitik er vedlagt som bilag.
Demenspolitikken er udarbejdet på baggrund af input fra seks workshops med forskellige medarbejdergrupper og én workshop hvor borgere med demens og deres pårørende, Ældrerådet, Alzheimerforeningen,
de praktiserende læger var inviteret til at deltage sammen med Social& Sundhedsudvalget.
Demenspolitikken tager afsæt i den nationale demenshandlingsplans
fem fokusområder:
1. Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling af demens
2. Bedre kvalitet i plejen, omsorg og rehabilitering
3. Støtte til mennesker med demens og pårørende
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4. Demensvenlige boliger og samfund
5. Øget videns- og kompetenceniveau
Formålet med den nye demenspolitik er at sætte retningen for arbejdet
med mennesker med demens og deres pårørende, og politikken er udarbejdet med fokus på inddragelse og faglighed.
Politikken indeholder et forord og en indledning og er herefter inddelt i
fem afsnit – ét for hver af de fem fokusområder i den nationale demenshandlingsplan.
Hver af de fem afsnit er bygget op, så de indeholder en tekst om indsatsen, en boks med Stevns Kommunes ønsker til udmøntning af indsatsen
og til sidst under hver indsats er der sat citater fra de afholdte workshops ind som Post-it’s.
Tekstafsnittene er for en stor del inspireret af publikationen ”Et trygt og
værdigt liv med demens” oplæg til den nationale demenshandlingsplan
2025.
Ønskerne afspejler både de ønsker, der er fremkommet gennem inddragelse via de afholdte workshops, og forslag fra kommunens demenskoordinatorer via deres faglige viden. Da Stevns Kommune allerede har
fokus på demensområdet, er mange af ønskerne allerede implementeret
fuldt ud eller i nogen grad, men der også ønsker i den fremlagte demenspolitik, som ikke er sat i værk endnu.
./.

Høringsfristen er mandag den 18. januar 2021. Høringssvar sendes til
udviklingskonsulent Henriette Sofie Larsen på mail: henriela@stevns.dk
Hvis høringssvarene giver anledning til justering af demenspolitikken,
bliver politikken rettet til inden den igen fremlægges for SSU til februar
med henblik på endelig vedtagelse i KB i starten af marts 2021.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•
•

Bilag
Dagsordenspunkt: Første udkast til ny demenspolitik - Godkendelse behandlet på mødet 2.
december 2020 kl. 15:00 (Mødelokale 1) i Social og Sundhed (2020).docx
Demenspolitik - første udkast
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365 Nyt fra Sundhed & Omsorg - orientering
00.01.00-I00-5-20 – TineVNie
Resumé
Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer Ældrerådet om seneste
nyt.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at
1. tage orienteringen til efterretning.
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen og Peder Maimann Olsen.
Corona - status:
•
•
•

•
•
•

•

•

Ingen nye smittede på Hotherhaven ved den seneste test-runde.
Vacciner på plejecentrene forventes foretaget i denne uge.
Borgere i eget hjem, som får hjælp til praktisk bistand og/eller
personlig pleje bliver de næste, som skal vaccineres. Sundhed &
Omsorg skal derfor i gang med undersøge, hvilke borgere der ikke selv kan klare tidsbestilling eller/og transport, og derfor har
brug for hjælp i denne forbindelse.
Sundhed & Omsorg afventer fortsat myndighedernes anbefalinger om, hvorvidt 2. vaccine skal gives efter 3 uger eller 3 måneder.
Alle borgere får et brev i deres e-Boks, når man kan få en vaccine. I Region Sjælland vil der være vaccinationscentre i Roskilde,
Holbæk, Slagelse og på Lolland.
På grund af det høje smittetryk og deraf mange indlæggelser har
myndighederne givet kommunerne besked om, igen at have
modtagepladser (til ikke covid-smittede borgere) og karantænepladser (til covid-smittede borgere) klar, hvis sygehusene får behov for at udskrive borgerne hurtigere end normalt.
Sundhedspersonalet er under stort pres på grund af coronasituationen. Alle raske medarbejdere har været på ekstra vagter i
løbet af julen og nytåret, da vikarbureauerne også er pressede,
og det derfor ikke har været muligt at få vikarer. Også de andre
centre har hjulpet med at løse administrative opgaver i Sundhed
& Omsorg.
Besøgsrum - status:
o Egehaven er i brug.
o På Plushøj og Stevnshøj er besøgsrummene færdige,
men på grund af den store travlhed er de endnu ikke
indrettet. Sundhed & Omsorg laver en plan og vil i løbet af denne uge sende brev ud til beboere og pårørende om, hvornår besøgsrummende kan tages i
brug. Ældrerådet opfordrede til, at det meldes ud via
pressen og kommunens Facebook, når besøgsrummene er klar til brug.
o På grund af de skærpede omstændigheder på Hotherhaven, er der ikke planer om et besøgsrum lige nu.
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o

Retningslinjerne er, at der max. må være 2 personer
ad gangen, og at hver beboer max. må have 3 faste
besøgspersoner. Derudover vil besøgene afhænge af,
hvor mange personaleressourcer der er til at varetage
opgaven det pågældende sted. Ældrerådet spurgte,
om en besøgsven kan være blandt de faste besøgspersoner. Centerchefen undersøger dette.

I forbindelse med den nye sundhedsprofil vil der blive sendt et spørgeskema ud til en række borgere. Ældrerådet drøftede, hvordan vi bedst
muligt kan hjælpe de ældre borger, som har brug for hjælp til at få besvaret spørgeskemaet. Stevns Kommune sørger for orientering via
dagspressen og kommunens Facebook. Ældresagen har mulighed for at
hjælpe, hvis borgeren blot selv kan logge på med sit NemID.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen herunder:
•
•

status over corona situationen.
spørgeskema vedrørende den kommende sundhedsprofil. Centerchefen vil gerne drøfte, hvordan vi bedst muligt kan understøtte
Stevns Kommunes ældre borgere, så flest mulige for besvaret
spørgeskemaet.

Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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366 Sager på SSU´s dagsorden - orientering
00.01.00-I00-2-19 – TineVNie
Resumé
Fast punkt hvor centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer Ældrerådet om sager på SSU´s dagsorden.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at
1. tage SSU´s dagsorden til efterretning.
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen og Peder Maimann Olsen.
Centerchefen orienterede om følgende punkter:
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Temamøde om ernæringsprojekt med kost til borgere, som har
svært ved at tygge og/eller synke (dysfagi). Projektet kører til og
med 2021.
Budgetprognose 2021 indenfor SSU´s områder, hvor området
"Voksen handicap" ser ud til at blive udfordret økonomisk.
Godkendelse af samarbejdsaftalen med Stevns Frivillighedscenter.
Godkendelse af Stevns Kommunes samarbejde med Boblberg.
Boblberg er et digitalt mødested, som kan bruges til at motivere
inaktive borgere, forbygge ensomhed og sikre mental og fysisk
sundhed - også på tværs af kommunegrænser. Forvaltningen anbefaler at samarbejdet indgår i budget 2022.
Godkendelsen af Stevns Kommunes høringssvar til Region Sjællands Frivillighedspolitik for 2021.
Godkendelse af SSU´s temamøder og fokusområder i 2021.
Væskebehandling i kommunalt regi. SSU skal godkende, at
Stevns Kommune i en tidsbegrænset periode varetager denne
opgave og dermed får midler til at varetage funktionen. Forvaltningen anbefaler, at vi deltager i dette, da vi allerede nu løser
opgaven i stort omfang og dermed kan bidrage med input til den
efterfølgende fælles evaluering.
Udmøntning af kvalitetsstandard for akutfunktion. En orientering
om hvordan Stevns Kommune lever op til Sundhedsstyrelsens
kvalitetsstandard indenfor området.
Uanmeldte tilsyn på plejecentrene og i hjemmeplejen i 2020.
Overordnet er rapporterne fine, og borgerne tilfredse. Sundhed &
Omsorg skal i gang med at lave handleplaner, så der kan blive
fulgt op på rapporterne.
Status over ledige ældre-/familie- og plejeboliger. Den kvartalsvise orientering viser, at der pr. 15. december 2020 var 13 ledige
boliger, hvoraf de 7 er på Strøbyhjemmet.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
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Sagsfremstilling
Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer Ældrerådet om sager på
SSU´s dagsorden.
./.

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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367 Sager på PMT´s dagsorden - orientering
00.01.00-I00-2-19 – TineVNie
Resumé
Fast punkt hvor centerchefen for Teknik & Miljø orienterer Ældrerådet
om sager på PMT´s dagsorden.
Centerchefen vil også orientere om, hvordan Ældrerådet på det næste
møde den 8. februar vil blive involveret i sagen om den nye boligpolitik
og den spørgeskemaundersøgelse der er blevet gennemført.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at
1. tage orienteringen til efterretning.
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen og Peder Maimann Olsen.
Centerchefen orienterede om følgende sager på PMT´s dagsorden:
•
•
•
•

•

Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring hallen, som er
til godkendelse. Ældrerådet ser meget gerne, at der tænkes mødelokaler, som også kan anvendes af foreninger, ind i planen.
Dispensation til omlægning af sti ved Strandroseparken i Strøby.
Status over kystbeskyttelse på kommunale arealer - blandt andet
Kystvejen og Rødvig.
Trafiksikkerhed, herunder også en drøftelse af anvendelsen af
pengene på budget 2021. Ældrerådet spurgte ind til kommende
møder i Trafiksikkerhedsrådet, da rådet blandt andet efterlyser
ledelinjer på Rådhuspladsen. Centerchefen forventer, at disse
møder bliver genoptaget.
SEAN-NVE - kviksølvarmaturer. Orienteringssag om at disse armaturer skal udskiftes, da det ikke længere er muligt at skaffe
kviksølvslyskilder til denne form for vejbelysning.

Spørgeskemaundersøgelsen vedrørende den nye boligpolitik er sendt ud
til 4.000 Stevnsborgere, og forvaltningen har modtaget 600 besvarelser.
Sagen skal behandles i Ældrerådet den 8. februar, hvor rådet får en orientering og derefter mulighed for at komme med input til den nye boligpolitik.
Ældrerådet spurgte ind til, hvorfor corona-testcentret er blevet placeret
på Stevnshøj og ikke i en af kommunens haller, hvor der er bedre parkeringsmuligheder. Centerchefen fortalte, at det havde været med i
overvejelserne, men Stevnshøj blev valgt, da det kunne benyttes som
en varig løsning.
Ifølge tømmekalenderen for 2021 bliver der kun hentet mad- og restaffald én gang i løbet af december måned. Centerchefen følger op på dette.
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Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer Ældrerådet om:
•
•

./.

sager på PMT´s dagsorden.
spørgeskemaundersøgelsen vedrørende den nye boligpolitik, og
hvordan Ældrerådet vil blive involveret i sagen på det næste ældrerådsmøde den 8. februar.

Link til dagsordener og referater: https://stevns.dk/omkommunen/dagsordner-referater/dagsordener-referater.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

Stevns Kommune
Ældreråd
4. januar 2021
Side 430

368 Diverse orienteringer
00.01.00-I00-5-20 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte
medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere Ældrerådet
om nyt indenfor hver deres område.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at
1. tage orienteringen til efterretning.
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen og Peder Maimann Olsen.
Ældrerådsmedlemmerne orienterede om:
•
•

•
•
•

Temamøde i Regionsældrerådet den 23. marts.
Plejecentrene:
o Ingen eller meget få aktiviteter på grund af coronasituationen.
o Ældrerådet oplever en del frustrationer fra pårørende,
som ikke kan komme på besøg - se punkt 365 i afsnittet vedrørende besøgsrum.
o Ældrerådet er bekymret over corona-situationen, som
medfører, at personalet er meget presset.
Styregruppen vedr. det nye plejecenter i Store Heddinge har haft
tre møder før jul. Der arbejdes blandt andet på, at få Stevns
Kommunes krav og ønsker på plads, inden sagen sendes i udbud.
Stevns Ældreboligselskab - næste møde er den 4. februar.
Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Ældrerådet har ingen forslag til repræsentanter herfra, så rådet afventer selve valget,
som afvikles i tiden 22. februar til 4. marts.

Orienteringerne blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Ældrerådet orienteres om nyt 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)
Politiske dagsordener - sager af relevans for Ældrerådets arbejde:
o PMT (Dorete)
o AET (Jette)
o BUL (Susanne)
o ØU (Britta)
siden sidst fra andre områder.

Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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369 Ældrerådets budget - orientering
00.30.00-Ø00-7-20 – TineVNie
Resumé
Fast punkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget 2020
og 2021.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at
1. tage orienteringen vedrørende budget 2020 og 2021 til efterretning.
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen og Peder Maimann Olsen.
Ældrerådet har brugt 63.549 kr. i 2020.
Regnskabsåret 2020 bliver afsluttet den 15. januar, og Ældrerådet vil
blive orienteret om status for både budget 2020 og 2021 på ældrerådsmødet den 8. februar.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2020 og 2021.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådet´s
møder og arbejde finansieres af ældrerådets eget budget.
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370 Nyheder i dagspressen - beslutning
00.13.08-A50-1-18 – TineVNie
Resumé
Fast punkt hvor Ældrerådet skal beslutte, om rådet vil udsende en pressemeddelelse og i givet fald, hvilke emner rådet vil omtale.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at
1. beslutte om rådet vil udsende en pressemeddelelse efter dette
møde.
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen og Peder Maimann Olsen.
Ældrerådet sender det nye høringssvar vedrørende aktivitetshuset i
Strøby Egede og salg af Strøbyhjemmet til pressen.
Sagsfremstilling
Ældrerådet skal beslutte, om rådet vil udsende en pressemeddelelse
efter dette møde og i givet fald, hvilke emner rådet ønsker omtalt i
pressen.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da eventuelle udgifter finansieres af Ældrerådet´s eget budget.
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371 Eventuelt
00.01.00-I00-5-20 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Bodil Nielsen og Peder Maimann Olsen.
Direktøren for Sundhed & Omsorg deltager på ældrerådsmødet den 8.
februar. Ældrerådet blev opfordret til at sende de spørgsmål og eventuelle emner, som rådet gerne vil drøfte med direktøren ca. 2 uger før
mødet.
Ældrerådet skal i gang med at skrive årsberetningen for 2020, som jf.
rådets vedtægter skal i KB i løbet af 1. kvartal.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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