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Side

281 Siden sidst
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Godkende referatet fra Ældrerådsmødet den 27. juni 2016
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
 Referat fra Ældrerådsmødet den 27. juni 2016 blev godkendt.


Birthe Høfler bød Jens Kierkegaard velkommen i Ældrerådet.



Birthe Høfler og Karsten P. Smith deltager på formands/næstformandsmødet den 30. august 2016.



Karsten P. Smith orienterede om, at S.K.Æ.P. har haft besigtigelse af Strøbyhjemmet. Ældrerådet drøftede situationen på Strøbyhjemmet - herunder hvad det evt. kan bruges til, og hvad der
skal ske med dem, som bruger huset, hvis det sættes til salg.
Tina Mørk fortalte, at der i øjeblikket er drøftelser i gang om
Strøbyhjemmets fremtid. PTU er involveret i denne proces, for at
vurdere de økonomiske konsekvenser af et evt. salg kontra
istandsættelse og udlejning af bygningen.
På foranledning af S.K.Æ.P. fremsatte Ældrerådet et ønske om,
at SSU vil komme med en udmelding om Strøbyhjemmets fremtid.



Omkring MOVIA og trafikbestillinger/planlægning, som var på
dagsordenen til Ældrerådsmødet den 27. juni 2016, fremsatte
Ældrerådet et ønske om at deltage i planlægningsprocessen og
ikke kun skulle afgive høringssvar omkring den endelige plan.
Rådet spurgte om nyt i forhold til takster - og den varslede prisstigning på området. Tina Mørk undersøger dette.

Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:





Godkendelse af referatet fra Ældrerådsmødet den 27. juni 2016.
Status v/formand Birthe Høfler.
Strøbyhjemmet - hvad er planen fremadrettet?
Movia - planlægning af kørsler 2017.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
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29. august 2016
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282 Ny pleje- og rehabiliteringscenter struktur
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Resumé
Status over processen omkring den nye pleje- og rehabiliteringscenter
struktur.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orientering v/Tina Mørk:


SSU´s møde den 17. august 2016 hvor udvalget skulle beslutte,
hvilket budgetforslag for 2017, som skulle sendes videre til ØU.
Der forelå nye beregninger over hvilke besparelser, som kan forventes realiseret i forhold til den nye struktur. I budgetforslaget
er der afsat penge til tomgangshusleje samt udfordringer omkring indskud og indflytningsomkostninger.



Møder med Stevns Ældreboligselskab og Lejerbo hvor planerne
blev præsenteret. På disse møder blev boligselskaberne også
bedt om at komme med deres synspunkter over mulige udfordringer eller gode idéer i forhold til processen.



PTU er involveret i forhold til anlægsøkonomien, hvor der kigges
på de enkelte plejecentre - herunder hvordan de er belånt samt
de bygningsmæssige forhold omkring f.eks. udvidelse af centre
og lokalplan.

Efterfølgende var der en drøftelse om eget botilbud til handicappede,
Hotherhaven - hvor det iflg. Tina Mørk i starten af processen - kun vil
være en del af centret, som indrettes til demente samt borgermøderne
den 24. og 25. august 2016. Birthe Høfler henviste til nogle borgermøde
Ældrerådet har arrangeret på et tidligere tidspunkt, hvor der efterfølgende blev udarbejdet noget materiale, som belyser, hvordan kommunens borgere selv ønsker at bo, når de bliver gamle.
Ældrerådet pointerede - som der også blev fremsat ønske om på borgermødet den 25. august, at der løbende i processen tænkes over, at
pårørende nemt skal kunne komme til/fra plejecentrene.
Frivillighedscentret, som arbejder hen imod at danne en forening, blev
også drøftet under dette punkt.
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Ældreråd
29. august 2016
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Sagsfremstilling
Orientering v/Tina Mørk - herunder:




De økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser af forvaltningens 7 forslag (estimat).
Borgermøderne den 24. og 25. august 2016.
Processen herfra.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Stevns Kommune
Ældreråd
29. august 2016
Side 285

283 Værdighedsmilliard - anvendelse af midler 2017
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Resumé
Drøftelse af anvendelse af værdighedsmidler 2017.
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Drøfte anvendelsen af værdighedsmidlerne for 2017.

Beslutning
Følgende punkter blev drøftet:





Besparelse på aktivitetstimer på plejecentrene og hvordan disse finansieret af værdighedsmidlerne - fremadrettet skal udvikles på
en anden måde, så disse tager udgangspunkt i borgerens livshistorie og interesser.
Sammenhængen mellem punktet "Ny teknologi/velfærdsteknologi" og det afsatte beløb for 2016.
Borgernes mulighed for selvbestemmelse - f.eks. hvornår vedkommende vil i seng.

Tina Mørk gennemgik Ældrerådets høringssvar og hvordan dette er blevet modtaget. I denne forbindelse fremsatte Ældrerådet et ønske om, at
de fremadrettet får tilbagemeldinger på deres høringssvar.
Senest den 15. november 2016 skal kommunerne have indsendt en redegørelse for anvendelse af værdighedsmidlerne i 2017. Det blev besluttet, at punktet tages op igen på det næste Ældrerådsmøde den 19. september, så medlemmerne - på opfordring fra Tina Mørk - kan komme
med forslag og initiativer på tiltag, som kan arbejdes ind i redegørelsen
for 2017.
Sagsfremstilling
Til implementering af Stevns Kommunes værdighedspolitik tildeles
kommunen i alt 4,6 millioner.
I den forbindelse skal Sundheds- og Ældreministeriet senest den 15.
november 2016 have modtaget en redegørelse for anvendelsen af 2017midlerne. Denne redegørelse skal danne grundlag for udbetaling af midlerne i januar 2017.
Ældrerådet skal på dette møde drøfte anvendelsen af værdighedsmidlerne i 2017 med udgangspunkt i værdighedspolitikken samt redegørelsen for 2016.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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Bilag
Værdighedspolitik 2016
Redegørelse for anvendelsen af værdighedsmidlerne 2016
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284 Ansøgningsproces 2017 - tilskud efter
Servicelovens §§ 18 og 79
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af annoncer (§§ 18 og 79) samt fastsættelse af mødedato,
tid og sted for møde i Indstillingsudvalget (§ 79).
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:



Godkende annoncer omkring ansøgning af tilskud efter Servicelovens §§ 18 og 79.
Fastsætte mødedato, tid og sted for møde i Indstillingsudvalget fordeling af midler efter § 79.

Beslutning
Udkast til annoncer i forbindelse med ansøgningsprocessen for tilskud
efter Servicelovens §§ 18 og 79 blev omdelt på mødet.
Ældrerådet havde en drøftelse omkring ansøgningsprocessen - herunder
aflevering af regnskaber og budgetforslag - som endnu ikke er godkendt. Tina Mørk læste op fra balancekataloget, som skal behandles i
SSU, hvor der er fremsat forslag om nedskæring af § 79 puljen og en
anderledes fordeling af midlerne. Hun fortalte samtidig, at der afholdes
nyt budgetseminar fredag den 2. september 2016.
Ældrerådet godkendte annoncerne.
Mødet i indstillingsudvalget (§ 79) blev fastsat til den 2. november 2016
kl. 10.00 på Rådhuset.
Sagsfremstilling
I forbindelse med processen om ansøgning af tilskud efter Servicelovens
§§ 18 og 79, vil der som tidligere år blive indrykket annoncer i dagspressen. Annoncen for § 18 vil blive indrykket i Stevnsbladet og Dagbladet og annoncen for § 79 vil blive indrykket i Stevnsbladet.
Administrationen vil på mødet udlevere udkast til begge annoncer til
godkendelse i Ældrerådet.
Ældrerådet skal samtidig fastsætte mødedato, tid og sted for møde i
Indstillingsudvalget vedrørende fordeling af midler til forebyggende foranstaltninger - § 79 - ældreområdet.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget

Stevns Kommune
Ældreråd
29. august 2016
Side 288

285 Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Tina Mørk fortalte at fokus i øjeblikket er på budget 2017, den ny plejecenterstruktur og planlægning af "Huskedage"/demensdage - som afvikles midt i september.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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286 Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Tina Mørk
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


SSU´s dagsorden - herunder orienteringen omkring budget 2017
- tages til efterretning.

Beslutning
Tina Mørk gennemgik dagsordenen fra SSU´s møde den 17. august
2016 - herunder:






Ny plejecenterstruktur.
Budgetforslag version 2 - 2017:
o Det forventede merforbrug er blevet nedbragt bl.a.
grundet den økonomiske handleplan og det "bløde”
ansættelsesstop.
o På spørgsmål omkring reduktion af personaletimer i
forbindelse med aktiviteter, som erstattes af frivillige,
fortalte Tina Mørk, at der ikke er planer om en fuldstændig omlæggelse af aktiviteter til frivillige hænder.
o At det er en organisatorisk omforandring af dagcentre
som tænkes igangsat – og dermed ingen planer om
nedlæggelse af nogen dagcentre.
o Rengøring af beboerarealer på plejecentre – hvor der
er igangsat en udredning.
o På trods af nyt opstået merforbrug i forbindelse med
at udbetaling af bl.a. førtidspensioner er overført til
Udbetalling Danmark, efterspørges der ikke i denne
omgang yderligere forslag til besparelser.
o Fremadrettet vil der være stor fokus på, hvordan opgaven omkring hurtig udskrivelse fra hospitalerne løses.
Revideret kvalitetsstandard for lovpligtige forebyggende hjemmebesøg.
Tilsyn af plejecentre – årsrapport 2015 hvor der kun var ganske
få bemærkninger. Punktet tages op som selvstændigt punkt på
næste møde i Ældrerådet den 19. september 2016.

Sagsfremstilling
Efter aftale i Ældrerådet drøftes SSU´s dagsorden til det kommende
møde.
Ældrerådet har fremsat ønske om en drøftelse af SSU´s budget 2017 herunder:



IT-baseret hjemmehjælp - finansiering.
Reduktion af personale på plejecentrene kontra inddragelse af
frivillige.
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Tina Mørk vil orientere om ovennævnte - og hvordan Ældrerådets høringssvar til budget 2017 er blevet modtaget.
Link til kommende dagsordener 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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287 Gennemgang af PTU´s dagsorden v/Tina
Mørk
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Ikke noget af relevans for Ældrerådet.
Sagsfremstilling
Efter aftale i Ældrerådet drøftes PTU´s dagsorden til det kommende møde.
Link til kommende dagsordener 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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288 Ældrerådets budget
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at:


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Budgettet blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2016:

Ældrerådets budget 2016

118.000

Forbrug 2016 pr. 15.08.2016
Kontingent Danske Ældreråd

3.341

Diæter og kørselsgodtgørelse

31.945

Mødefortæring
Deltagelse konferencer/ temadage mv

1.030
16.180

Annoncering
Repræsentation

Restbudget

65.504

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


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
I den seneste tid har Ældrerådet ikke fået referater fra møderne i bruger/pårørenderådene, hvilket ellers før har været tilfældet. Rådets sekretær undersøger dette.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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