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334 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-3-19 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet skal godkende dagsordenen.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende dagsordenen.

Beslutning
Afbud: Dorete Olsen.
Dagsorden blev godkendt med følgende bemærkninger:
•
•

direktøren for Sundhed & Omsorg har ikke mulighed for at deltage på mødet
punkt 337 bliver derfor en drøftelse med SSU´s formand om salget af Strøbyhjemmet og de nye lokaler i Acaciebo.

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

Stevns Kommune
Ældreråd
9. november 2020
Side 382

335 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
Afbud: Dorete Olsen.
Ældrerådet blev orienteret om:
•
•
•
•
•

Budgetopfølgning 3
Lokalplan for ændret højde på husstandsmøller i Holtug
Indsatser for vandområdeplaner
Digital infrastruktur – justering af fælles retningslinjer for udrulning
Hotherskolen – anlægsbevilling til tagrenovering.

Ældrerådet efterlyste tilbagemeldinger om, hvad der er kommet ud af
rådet´s byvandringerne med kommunens vejteam. Centerchefen har
efterfølgende orienteret Ældrerådet via mail.
Arbejdet med den nye boligpolitik blev drøftet, herunder hvordan Ældrerådet bliver inddraget i processen.
Orienteringen blev taget 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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336 Budget 2021 - orientering
00.30.00-Ø00-4-18 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet orienteres om budget 2021, som blev vedtaget i KB den 8.
oktober.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Afbud: Dorete Olsen.
Ældrerådet blev orienteret om budget 2021, hvor centerchefen for Teknik & Miljø orienterede om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny Stevnshal
Tryggevælde Ådal - naturpark
Landsby udviklingspulje
Klima og stormflodssikring
Kørebaneafmærkning
Hårlevhallen - udearealer
Sydstevnshallen - belysning
Flintovnen i Rødvig – renovering
Nedlægning af gamle brandhaner, som ikke er i brug
Flytning af Rødvig Station – undersøgelser
St. Tårnby - etablering af fællesstier
Stevnshøj - ny adgangsvej
Trafiksikkerhed ved Besøgscentret – fælles plan for området
Renovering af Kystvejen – Stevnsvej til Brinken
Pulje til trafiksikkerhed og trafiksikkerhedsplan.

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterede om:
•

•
•
•
•
•
•

Opnormering af personaleressourcer i:
o Myndighed – én fast stilling samt én etårig stilling
o Hjælpemidler og visitation – én fast stilling
o Sygeplejen – én aftenvagt stilling
o Tandplejen – én tandlæge og én assistent 2 dage pr.
uge
o Dagcenter på Hotherhaven – én medarbejder
o plejecentrene - ekstra tildeling til særligt plejekrævende borgere
Hygiejnekoordinator
Boligsocial medarbejder
Whistleblowerordning
Coronaudviklingsprojekt – evaluering og hvad kan vi tage med
fremadrettet
Udviklingstiltag/nye aktiviteter til børn og unge – gælder også
socialpsykiatrien
Anlægsmidler til:
o Tandplejen - udskiftning/opgradering af udstyr
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•

•

o køkken - udskiftning af gammelt udstyr
o plejecentrene - udskiftning/opsætning af loftlifte
Balanceforslag:
o Caféen på Sundheds- og Frivillighedscentret - minimering af personaleforbrug
o Digirehab - nedlægning
o Brohøj - salg af to ekstra pladser
Sundhed & Omsorg skal arbejde videre med:
o kvalitetsstandarder/politisk fastsat serviceniveau
o kompetenceudvikling af personale – herunder demens
og nænsom nødværge.

Derudover var der en drøftelse om Tandplejens lokaler og arbejdsvilkår i
forhold til Omsorgstandplejen samt kommunens hygiejneteam.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Stevns Kommunes budget for 2021 blev godkendt den 8. oktober af det
politiske flertal bestående af Enhedslisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre. Budgetforlig 2021 2024 er vedhæftet denne sag som bilag.
Centercheferne for henholdsvis Teknik & Miljø og Sundhed & Omsorg
samt direktøren for Sundhed & Omsorg deltager under dette punkt, hvor
Ældrerådet vil blive orienteret om budgetvedtagelsens betydning for
Ældrerådet´s områder.
Økonomi
Orienteringen på dette møde har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•

Bilag
Budgetforlig 2021-2024
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337 Relation og samarbejde - drøftelse
27.69.40-P00-1-18 – TineVNie
Resumé
På SSU´s dialogmøde den 14. september inviterede Ældrerådet direktøren for Sundhed & Omsorg med til dette møde for at drøfte relation og
samarbejde.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

drøfte relation og samarbejde med direktøren for Sundhed &
Omsorg.

Beslutning
Afbud: Dorete Olsen.
Direktøren for Sundhed & Omsorg havde ikke mulighed for at deltage på
mødet, hvorfor dette punkt blev brugt til at drøfte relation og samarbejde med SSU.
Ældrerådet er utilfredse med, at rådet ikke blev hørt i forbindelse med
den politiske behandling af sagen om salg af Strøbyhjemmet. Derudover
er Ældrerådet ikke enige i, at der vil være plads nok til ældreforeningerne i de nye lokaler i Acaciebo.
SSU´s formand var inviteret med til dette møde og orienterede om den
politiske behandling af sagen.
Ældrerådet besluttede, at rådets høringssvar tages op til drøftelse på det
næste ældrerådsmøde den 30. november.
Derudover ønsker Ældrerådet en gennemgang/besigtigelse af lokalerne i
Acaciebo, hvor repræsentanter fra forvaltningen også deltager.
Sagsfremstilling
Ældrerådet har inviteret Stevns Kommunes direktør for Sundhed & Omsorg med til dette møde for at drøfte relation og samarbejde.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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338 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
Afbud: Dorete Olsen.
Corona – status:
•
•
•
•

Stigning i smitte på Stevns
Mandehoved og Erikstrupskolen - smitten er under kontrol
Testcenter på Stevnshøj
Aflivning af mink.

Forvaltningen følger hele tiden udviklingen tæt, blandt andet via ugentlige møder med andre kommuner og politikredse.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen herunder også status over corona situationen.
Direktøren for Sundhed & Omsorg deltager under dette punkt.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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339 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
Afbud: Dorete Olsen.
Ældrerådet blev orienteret om:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Temadrøftelse vedrørende socialpsykiatrien
Budgetopfølgning 3, som viser et merforbrug på ca. 15 mio. kr.
Den primære årsag er underskud på den integrerede døgnplejes
rammeaftale, mellemkommunale afregninger og en tabt ankesag
Borgerkonsulentmodellen – ny organisering gældende fra 1. januar 2021
Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde – godkendelse
Ældreboliger – ny ordning. SSU skal beslutte, om udlejning på
almene vilkår skal fortsætte i 2021, og om Stevns Kommune
fortsat skal have ventelister til borgere, som ikke er indenfor
målgruppen
Politisk mødeplan 2021
Stevns Frivillighedscenter – drøftelse af oplæg til revideret samarbejdsaftale, som skal godkendes i december
Temamøder og fokusområder i 2021
Ankestatisk for første halvår 2020
Puljemidler. Sundhed & Omsorg har søgt puljemidler til:
o at fortsætte indsatsen i ØDA (Østsjællands demensrådgivnings- og aktivitetscenter) - afventer svar
o bedre aflastningstilbud til mennesker med demens og
deres pårørende. Stevns Kommune har fået 5,6 mio.
kr.
o værdighed i ældrelivet gennem nærværende relationer, kontinuitet og tværfagligt samarbejde - afventer
svar
o projekt om rygestop til særligt sårbare målgrupper –
afventer svar
Skærmpleje - evaluering.

I forbindelse med gennemgangen af SSU´s dagsorden var der også
drøftelser om akutboliger samt mellemkommunale afregninger.
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Sagsfremstilling
Gennemgang og drøftelse af SSU´s dagsorden til det kommende møde
v/centerchefen for Sundhed & Omsorg.
Direktøren for Sundhed & Omsorg deltager under dette punkt.
./.

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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340 Indstillinger til § 79 tilskud 2021 - godkendelse
27.35.08-Ø40-1-20 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet skal godkende Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af §
79 tilskud i 2021 indenfor ældreområdet.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
• godkende Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af tilskud efter Servicelovens § 79 i 2021.
Beslutning
Afbud: Dorete Olsen.
Indstillingsudvalget kom med en række uddybende bemærkninger til
deres fordelingsforslag af § 79 midlerne i 2021.
Ældrerådet godkendte indstillingerne, som sendes til endelig godkendelse i SSU den 2. december.
Sagsfremstilling
Én gang årligt uddeles tilskud til aktiverende og forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens § 79. Det er Ældrerådet og Handicaprådet der er tildelt kompetencen til fordeling af midlerne. Ældrerådet står
for at uddele 75 % af puljen. Budgetsummen for Servicelovens § 79 i
2021 til ældreområdet udgør i alt kr. 130.628.
Den 22. oktober var der møde i Indstillingsudvalget. Indstillingsudvalgets forslag til fordeling af puljen, som fremgår af bilaget på denne sag,
sendes hermed til godkendelse i Ældrerådet, hvorefter indstillingen forelægges til endelig godkendelse i SSU den 2. december 2020.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da tilskuddene finansieres
af budgettet til § 79 tilskud i 2021.

•

Bilag
Indstillinger til § 79 tilskud 2021 - ældreforeninger
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341 Ældrerådets årshjul - drøftelse
27.69.40-K07-1-19 – TineVNie
Resumé
Ældrerådet skal drøfte, om rådet har behov for et årshjul, og hvilke emner og fokusområder der i givet fald skal på årshjulet i 2021.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

drøfte rådet´s behov for et årshjul og eventuelle emner i 2021.

Beslutning
Afbud: Dorete Olsen.
Ældrerådet besluttede, at der ikke er behov for et årshjul, dog blev der
fremsat en række forslag til fokusområder/temaer. Det drejer sig om
boligpolitik, demenspolitik samt en overordnet strategi for hele plejesektoren.
På ældrerådsmødet den 30. november skal rådet fastsætte mødeplanen
for 2021. I forbindelse med dette vil Ældrerådet beslutte, hvilke temaer/fokusområder rådet vil arbejde med til næste år.
Sagsfremstilling
På ældrerådsmødet den 28. september blev ældrerådsmedlemmerne
opfordret til at tænke over ønsker og emner til et årshjul, da Ældrerådet
på dette møde vil drøfte, om rådet har behov for et årshjul, og i givet
fald hvilke emner der skal på årshjulet i 2021.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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342 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.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

drøfte ældrerådsvalget, som skal afholdes i 2021.

Beslutning
Afbud: Dorete Olsen.
Materiale fra Danske Ældreråds temadag vedr. ældrerådsvalg blev omdelt på mødet.
Punktet blev udsat til Ældrerådets første møde i 2021.
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.
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.
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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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343 Siden sidst
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Resumé
Siden sidst - herunder godkendelse af referat fra den 28. september
2020.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

godkende referat fra den 28. september 2020.

Beslutning
Afbud: Dorete Olsen.
Referatet fra den 28. september blev godkendt.
Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder godkendelse af referat fra ældrerådsmødet den
28. september 2020.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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344 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
Afbud: Dorete Olsen.
Der var orienteringer fra:
•
•
•
•

•

•
•

Regionsældreråd – næste møde afholdes i 2021 - dato ikke fastsat
Stevns Ældreboligselskab – næste møde afholdes den 27. november
Pressen – omtale vedrørende budget 2021 og flytning af foreninger fra Strøbyhjemmet til Acaciebo
Stevnshøj - herunder
o arbejdet med at starte en støtteforening
o testcenter - øget trafik og mangel på parkeringspladser
Egehaven - herunder:
o flere gode aktiviteter - banko, sang og maling
o ingen andagter, da det er for koldt udenfor
o tur til Den Blå Planet
Styregruppen vedr. nyt plejecenter, hvor
o der arbejdes på kvalitetsprincipper
o en fjerde entreprenør har meldt sig på banen
Indstillingsudvalget vedr. § 18 har haft møde den 21. oktober.
Indstillingerne sendes til endelig godkendelse i SSU den 2. december.

Ældrerådet tog orienteringerne 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)
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•
•
•
•
•

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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345 Ældrerådets budget
00.30.00-Ø00-7-19 – TineVNie
Resumé
Status for Ældrerådets budget 2020 og 2021.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:
•

tage status for budget 2020 og 2021 til efterretning.

Beslutning
Afbud: Dorete Olsen.
Opdateret budget for 2020 blev omdelt og gennemgået på mødet.
Ældrerådets budget i 2021 er 103.000 kr.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2020 og 2021.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
Ældrerådet afholder udgifterne indenfor den afsatte budgetramme.
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346 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
Afbud: Dorete Olsen.
Ikke noget under dette punkt.
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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347 Eventuelt
00.01.00-I00-12-19 – TineVNie
Beslutning
Afbud: Dorete Olsen.
Ikke noget under eventuelt.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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