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144.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 2. oktober 2019. 

  



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

2. oktober 2019 
Formand:  

 

Sidetal:  5 

 

27.69.40-P35-2-18 

145.        Godkendelse af referat 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 4. september 2019. 

Bilag 

 2019 04.09 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_145_Bilag_1_2019_0409_Referat_Seniorraadet.pdf
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146.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering om følgende: 

  

 Status på pakkeordningen efter overgangen fra visiterede enkeltydelser efter det første 

år 

 Status på vaskeri og indkøbsordningen efter det første år 
  

Derudover ønsker Seniorrådet en orientering om følgende: 

 Status på budget 2020 efter aftalen med Indenrigsministeriet 

 Er der midler til at effektuere forbedringerne jævnfør Demensrejseholdets rapport - og 

hvis ikke hvor skal midlerne så hentes fra? 

 Ved visitation til ældreboliger, hvem har da ansvaret for boligtilretning i forhold til den 

visiterede borger? 

 Fremtidens behov for plejeboliger - jævnfør Udvalget for Social Omsorgs dagsorden den 

2. september 2019 punkt 79 

 Delegering af sygeplejefaglige opgaver til andre faggrupper 

 Magtanvendelse - ved gentagende magtanvendelse i forhold til en enkelt borger, har vi 

så andre muligheder eller indsatser, der kan bringes i spil, således det gentagende 

mønster kan brydes? 

 "Hjælpemidler på tværs" - hvad er det? 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
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147.        Orientering - Tilpasning af organisationen i Social 
Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg orienterer om tilpasning af organisationen i Social Omsorg pr. 1. 

januar 2020. 

  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

 Tilpasset organisering i Social Omsorg medarbejdernet og dialognet (003) 

  

Bilag/Punkt_147_Bilag_1_Tilpasset_organisering_i_Social_Omsorg_medarbejdernet_og_dialognet_003.pdf
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148.        Orientering - Fællesindkøb Midt 

Beslutningstema 

Praksis for høring af Ældrerådet i forbindelse med udbud af indkøbsaftaler. 

Da der Fællesindkøb Midt (tidligere Indkøbsfællesskabet HHO) bekendt, ikke mellem 

kommunalbestyrelsen og Seniorrådet, var aftalt nærmere om, hvordan og i hvilket omfang 

Seniorrådet skulle høres i forhold til udbud af indkøbsaftaler, så lavede Fællesindkøb Midt 

(dengang Indkøbsfællesskabet HHO) en indstilling om, hvorledes Seniorrådet ønskede 

høringspraksis i forbindelse med udbud af indkøbsaftaler, skulle være fremadrettet (behandlet 

på rådsmødet den 10. november 2015). 

Indstillingen dengang var dog ikke særlig klar, og referatet af Seniorrådets ønsker for 

høringspraksis dermed heller ikke. 

  

Fællesindkøb Midt ønsker derfor, at indstille nedenstående fremgangsmåde til godkendelse af 

Ældrerådet. 

Dertil kan nævnes, at Ældrerådet i Horsens Kommune allerede har godkendt fremgangsmåden, 

og at samme fremgangsmåde den 26. september 2019, er indstillet til godkendelse i hhv. 

Odder og Samsø Kommuners ældreråd. 

Lovgrundlag 

Retsgrundlag for høring ældreråd: 

Af bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (LBK nr. 

826 af 16/08/2019) § 30, stk. 3 fremgår følgende:  

"Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for 

rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang Ældrerådet skal høres, 

skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre". 

Administrationen indstiller, 

at Seniorrådet godkender en fremgangsmåde med én årlig orientering fra Fællesindkøb 

Midt, på et af årets første rådsmøder, om for Seniorrådet relevante, afsluttede og 

kommende udbud af indkøbsaftaler samt i forlængelse af orienteringen, mulighed for 

at ønske et udbudsmateriale for et specifikt udbud i egentlig høring inden udbuddet 

offentliggøres. Seniorrådet vil desuden blive løbende orienteret, såfremt der kommer 

for Seniorrådet relevante udbud, som ikke har været en del af den årlige orientering. 
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149.        Orientering - Flytning af Frivilligfesten. 

Beslutningstema 

Flytning af Frivilligfesten. 

Sagsfremstilling 

2017 blev det i Udvalget for Social Omsorg besluttet at ændre på rammerne for Frivilligfesten 

således at: 

  

 Målgruppen for Frivilligfesten er for alle frivillige fra det frivillig sociale arbejde  
 At Frivilligfesten fremadrettet afholdes torsdag i uge 41 i eftermiddags-/aftentimerne  
 At planlægning af Frivilligfesten varetages af en arbejdsgruppe bestående af: 

Frivilligkoordinatoren samt en repræsentant fra Udvalget for Social Omsorg, 

Seniorrådet og Handicaprådet  
 At festen har et kort fagligt indhold, og at der derefter er fokus på hygge og samvær 

  

Frivilligfesten er efterfølgende blevet afholdt efter ovenstående koncept, med stor opbakning 

på 230-250 deltager pr. gang.  

  

Siden rammerne for Frivilligfesten blev ændret, har Demensteamet og Frivilligkoordinatoren 

med stor succes fået skabt en tradition for, at lave et kick-off arrangement i forbindelse med 

Huskeugen for alle interesserede frivillige.  

  

Derudover er efteråret præget af mange gode initiativer og arrangementer som: 

  

 Huskeuge i forbindelse med International Alzheimerdag den 3. lørdag i september  
 FN’s Internationale Ældredag den 1. oktober  
 Uddeling af Handicapprisen i forbindelse med FN´s Internationale Handicapdag den 3. 

december 
  

Derfor stilles der forslag om at Frivilligfesten flyttes, således at den ikke afholdes i efteråret 

2020, men i stedet afholdes i 1. halvår af 2021. Dermed bliver Frivilligfesten en årlig 

tilbagevende begivehed i 1. halvår såfremt ændringen godkendes.  

Administrationen indstiller, 

at Frivilligfesten flyttes, således at den ikke afholdes i efteråret 2020, men i stedet 

afholdes i 1. halvår af 2021 og 

at Frivilligfesten hermed er en årlig tilbagevende begivehed i 1. halvår. 
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150.        Bordet rundt - yderligere spørgsmål til chefen for 
Social Omsorg 
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151.        Orientering ved formand og næstformand for 
Seniorrådet 

Beslutningstema 

Formanden og næstformanden for Seniorrådet giver orientering om følgende: 

 Forslag om budgetmøde for 2020 internt i Seniorrådet. Formand og næstformand 

forslår følgende dato - 17. oktober 2019 kl. 16.00. 

 Velfærdsteknologi - inspirationstur til Dokkx torsdag den 19. september 2019 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
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152.        Orientering - Pårørendepolitik 

Beslutningstema 

I forbindelse med udarbejdelsen af Pårørendepolitikken, er man i arbejdsgruppen blevet enige 

om, at man ønsker input til de emner og overskrifter, som politikken skal indeholde. 

Arbejdsgruppen har udarbejdet et brev, som er vedhæftet som bilag. Brevet kan bruges som 

udgangspunkt for drøftelse af mulige emner og overskrifter på dagens møde.  

Fristen for Seniorrådet input er den 1. november 2019. 

Administrationen indstiller, 

at Seniorrådet drøfter mulige emner/overskrifter til Pårørendepolitikken og at disse 

viderebringes til arbejdsgruppen. 

Bilag 

 Invitation til at deltage i pårørendepolitik og tidsplan 2019-2020 

  

Bilag/Punkt_152_Bilag_1_Invitation_til_at_deltage_i_paaroerendepolitik_og_tidsplan_20192020.pdf
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153.        Orientering - Evaluering af Kørselskontorets hæfte 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte og evaluere Kørselskontorets hæfte vedrørende de kommunale 

kørselsordninger.  

Historik 

På mødet den 4. september fik Seniorrådet udleveret Kørselskontorets nye hæfte, som 

omhandler de kommunale kørselsordninger. Kørselskontoret havde forespurgt Seniorrådets 

medlemmer, om de ville komme med et tilbagemelding på, hvad de tænker om hæftet.  

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 
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154.        Orientering - Fællesmødet vedrørende 
seniorbofællesskaber 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte det fremadrettede arbejde vedrørende etablering af et samarbejde med 

Ældre Sagens Koordinationsudvalg og Danske Seniorer omkring afholdelse af et temamøde, 

hvor fokusområdet vil være seniorbofællesskaber. 

Historik 

På seniorrådsmødet den 4. september drøftede Seniorrådet om det kunne være en mulighed at 

koble fællesmødet med foreningerne med en drøftelse af seniorbofællesskaber i Hedensted 

Kommune. Næstformanden havde udarbejdet en klumme, som omhandlede seniorboliger. Det 

blev besluttet at rette den til og sætte den i lokalaviserne for at se, om der kom noget respons 

og hvis, så kunne der arbejdes videre derudfra. 

  

Ældre Sagens Koordinationsudvalg (KOU) vil gerne lave et temamøde sammen med 

Seniorrådet omkring seniorbofællesskaber. Ældre Sagen kan ikke udsætte temamødet for langt 

ud i fremtiden, da der er stor efterspørgsel efter viden omkring, hvordan seniorbofællesskaber 

kan etableres. Derfor skal det besluttes, hvorvidt det vil det give mening at lave et fælles 

temamøde om seniorbofællesskaber sammen med Ældre Sagen. Samtidig skal det besluttes 

om Danske Seniorer skal inviteres med ind i en arbejdsgruppe. 

  

Det blev besluttet at aflyse fællesmødet med foreningerne, som var fastlagt til den 21. 

oktober. I stedet vil Seniorrådet se, om de kan etablere et samarbejde med Ældre Sagen og 

Danske Seniorer om afholdelse af et temamøde, hvor det primære fokusområde vil være 

seniorbofællesskaber. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
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155.        Drøftelse - Seniorrådets mødekalender 2020 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte, hvordan deres kommende møder for 2020 skal placeres. Ind i det skal 

der være en opmærksomhed på, om chefen for Social Omsorg har mulighed for at deltage 

samt Udvalget for Social Omsorgs mødedatoer. 

  

Følgende datoer er fremsat som mulige datoer for seniorrådsmøderne i 2020: 

  

Mødekalender for 

Seniorrådet 2020 

15. januar 2020  

12. februar 2020 

11. marts 2020 

15. april 2020 

13. maj 2020 

10.juni 2020 

12. august 2020 

9. september 2020 

7. oktober 2020  

11. november 2020 

2. december 2020 

  

Der til kommer der dialogmøder med Udvalget for Social Omsorg, som er fastsat til følgende 

datoer: 

Datoer for dialogmøder med Udvalget for Social Omsorg 2020  

4. maj 2020 fra kl. 16.00 til 17.00  

31. august 2020 fra kl. 16.00 til 17.00 

  

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 
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156.        Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der gives orientering om følgende: 

  

 Mødet med Danske Ældreråds formand den 23. september 2019 

 Repræsentantskabsmødet i Nyborg den 27. april 2020 samt konferencen i Nyborg den 

28. april 2020 

  

Drøftelse af Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Danske 

Ældreråd har udarbejdet et holdningspapir med udgangspunkt i aktuelle 

ældrepolitiske områder. Holdningspapiret er tænkt som et dynamisk arbejdspapir, 

der også kan bruges som inspiration til drøftelse i lokale ældre- og seniorråd. 

Seniorrådet har tidligere besluttet løbende at drøfte de områder som Danske 

Ældreråd har sat fokus på.  

 

På dagens møde drøftes følgende fokuspunkter: 

 Den rehabiliterende tilgang 

 Fleksibelt indrettede ældre- og plejeboliger der 

understøtter social aktiviteter og til en husleje, der 

kan betales af alle ældre 

  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
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157.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes onsdag den 6. november 2019. 
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158.        Eventuelt 
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159.        Evaluering af mødet 
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Bilag 

 2019 04.09 Referat Seniorrådet 

 Tilpasset organisering i Social Omsorg medarbejdernet og dialognet (003) 

 Invitation til at deltage i pårørendepolitik og tidsplan 2019-2020 

 

Bilag/Punkt_145_Bilag_1_2019_0409_Referat_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_147_Bilag_1_Tilpasset_organisering_i_Social_Omsorg_medarbejdernet_og_dialognet_003.pdf
Bilag/Punkt_152_Bilag_1_Invitation_til_at_deltage_i_paaroerendepolitik_og_tidsplan_20192020.pdf
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