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



Godkende referatet fra Ældrerådsmødet den 1. februar 2016.
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen.


Referat fra mødet den 1. februar 2016 blev godkendt.



Ældrerådet fik efter sidste møde tilsendt materiale over ledige
ældreboliger i Stevns Kommune. Der blev fremsat ønske om et
mere uddybende materiale i stil med det, som blev udsendt i forbindelse med et ældrerådsmøde i maj 2015.
Ældrerådet drøftede, hvad de havde af ønsker til dette materiale
samt kriterier til ældreboliger - f.eks. i forbindelse med til og fraflytning i kommunen. Der blev udtrykt bekymring omkring de
svage ældre, som ønsker en ældrebolig - da sagsgangen opleves
som meget lang. Tina Mørk noterede disse oplysninger og kigger
nærmere på dette.

Orientering ved Birthe Høfler:


Skjern Ældreråd har henvendt sig for at høre, hvordan det gik til
det seneste valg til ældrerådet, hvor der var direkte valg.



Fællesmøde med Ældrerådet i Køge den 13. april 2016 - Frank R
Taarup, Bodil Nielsen og Birthe Høfler deltager.



Danmark spiser sammen den 26. april 2016. Ældresagen og Frivillighedskoordinator Lena Bjerrum Bach er i gang med planlægningen af dette. Ældrerådet har tidligere besluttet, at de ikke ønsker at være med.
Ældrerådet drøftede deres deltagelse og deres opgave i forbindelse med arrangementet. Birthe Høfler fortalte, at Danske Ældreråd er med i Folkebevægelsen mod ensomhed. Ældrerådet besluttede, at medlemmerne kan deltage - hvis de hver især ønsker
det. Dermed kan de orienterer lidt om Ældrerådet og deres arbejde, men samtidig gøre opmærksom på, at de ikke har været
med i planlægningen af Danmark spiser sammen.



Karsten P. Smith efterlyste status over problematikken med vand
omkring nogle af kommunens ældreboliger i Hårlev. Birthe Høfler
henviste til mailkorrespondance med Bjarne Nielsen (PTU), som
blev gennemgået på sidste ældrerådsmøde. Det blev besluttet, at
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Birthe Høfler vil tage kontakt til Bjarne Nielsen, hvis de ikke - inden nogen tid - har fået en tilbagemelding om sagen.


Klageveje i kommunen blev drøftet.



Orientering om at Danske Seniorer afholder temamøder om Ældrerådene og deres arbejde.



Frank R. Taarup er blevet gjort opmærksom på, at hjertestartere
jævnligt skal tjekkes og vedligeholdes. Han spurgte ind til, hvem
som vedligeholder kommunens hjertestartere. Tina Mørk undersøger dette.



Oda Petersen havde nogle spørgsmål om kommunens kørselsordning. Det blev besluttet at sætte dette emne på dagsorden til
næste møde den 4. april 2016.

Sagsfremstilling
Siden sidst - herunder:



Godkendelse af referat fra Ældrerådsmødet den 1. februar 2016.
Status v/formand Birthe Høfler.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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252 Temamøde om værdighedspolitik
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen.
I forbindelse med udformningen af Stevns Kommunens værdighedspolik
og drøftelsen af, hvad pengene fra værdighedsmilliarden skal bruges til,
har Ældrerådet et ønske om at afholde et borgermøde. Birthe Høfler har
kontaktet Thor Grønbæk (formand for SSU), som har meddelt at dette
ønske tages op på temamødet onsdag den 9. marts 2016.
Tina Mørk orienterede om planerne for temamødet i SSU:



Oplæg om initiativer fra kommunens side.
Afsnitsleder for plejecentre og døgnplejen samt afsnitsleder for
madservice deltager på mødet.

Der vil være 2 forløb i forbindelse med udbetaling af midlerne fra værdighedsmilliarden:


Deadline for 1. forløb er den 1. juli 2016. Her skal værdighedspolitikken være færdig og lagt på kommunens hjemmeside.



Deadline for 2. forløb er den 15. november 2016.

Tina Mørk foreslog, at resultatet af temamødet den 9. marts 2016 fremligges på dialogmødet med SSU den 22. juni 2016, da der på dette møde vil være repræsentanter fra Handicaprådet og Bruger-/Pårørenderåd.
Ældrerådet drøftede, hvad de vil prioriterer i udformningen af værdighedspolitikken - herunder bl.a. at pengene fra værdighedsmilliarden ikke
bruges til at "lukke huller" pga. besparelser. I denne forbindelse blev
kerneydelser kontra forskellige arrangementer/tiltag debatteret.
Sagsfremstilling
I forbindelse med regeringens "Værdighedsmilliard" skal alle kommuner,
for at opnå udbetaling af midlerne, udforme en "Værdighedspolitik for
ældreplejen", som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest den 1. juli 2016.
SSU har derfor inviteret Ældrerådet til at deltage i et Temamøde den 9.
marts 2016 kl. 15.00 - 16.00.
Tina Mørk vil orienterer om dette temamøde.
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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253 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 tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen.
Tina Mørk gennemgik dagsordenen for mødet den 9. marts 2016, herunder:




Regnskab for 2015. Overskud/underskud vil under normale omstændigheder blive overflyttet til 2016. Det skal drøftes hvordan
dette gribes an i år, da kommunen i forvejen står foran store besparelser i både 2016 og 2017.
Budgetproces 2017 - tids/handleplan.

Sagsfremstilling
Efter aftale i Ældrerådet, drøftes SSU´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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254 Gennemgang af PTU´s dagsorden v/Tina
Mørk
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


PTU´s dagsorden tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen.
Ud over regnskab 2015 og budget 2016 og 2017 var der ikke noget af
interesse for Ældrerådet på PTU´s dagsorden til mødet den 8. marts
2016.
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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255 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
Deltog ikke: Marianne Jensen.
Tina Mørk orienterede om flytning af Nichen til Brohøj. Der har været
fremlagt 2 forslag i forbindelse med flytningen - en pavillon eller en fast
tilbygning. Byrådet har besluttet, at der gives en tillægsbevilling, som
gør den sidste løsning med en fast tilbygning mulig.
Flytning af Nichen bliver efter sommerferien.
Sagsfremstilling
Nyt fra Sundhed & Omsorg v/Tina Mørk.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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256 Ældrerådets budget
27.15.04-P35-1-15 – TineVNie
Indstilling
Det indstilles til Ældrerådet, at


Budgettet tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen.
Budgettet blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Status for Ældrerådets budget 2016:
Ældrerådets budget 2016

118.000

Forbrug 2016 pr. 22.02.2016
Kontingent Danske Ældreråd

3.341

Diæter og kørselsgodtgørelse

4.338

Mødefortæring

250

Deltagelse konferencer/ temadage mv
Annoncering
Repræsentation

Restbudget

110.071

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


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Marianne Jensen.
1. Birthe Høfler orienterede om et møde i Næstved den 2. marts
2016, hvor der bl.a. havde været et oplæg om værdighedspolitik.
Materiale fra mødet blev omdelt og gennemgået. Herunder bl.a.
hvad andre kommuner tænker, at pengene fra værdighedsmilliarden skal bruges til.
Ældrerådet genoptog drøftelsen omkring udformningen af kommunens
værdighedspolitik og rådets prioriteter i forbindelse med dette, herunder:




Hyggelige tiltag i stedet for "lukning af huller" på grund af besparelser.
At det ikke ender med store overskrifter og flotte ord, men tænkes ind i borgerens dagligdag og hvordan hver enkelt får et værdigt liv.
Forslag om at nogle af midlerne bruges til pårørenderåd og støtteforeninger samt bedre mad, som laves lokalt med deltagelse af
borgerne.

Ældrerådet besluttede, at de vil afvente forvaltningens indstilling, hvorefter de vil gennemgå de enkelte punkter nærmere.
2. Helmut Madsen fremsatte klage over, at der er alt for få ppladser til handicapkøretøjer på Sundheds- og Frivillighedscentret.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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