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119.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 14. august 2019. 

Beslutning 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt. 
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120.        Godkendelse af referat 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 12. juni 2019. 

Beslutning 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt. 

Bilag 

 2019 12.06 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_120_Bilag_1_2019_1206_Referat_Seniorraadet.pdf
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121.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering om følgende: 

  

Derudover ønsker Seniorrådet en orientering om følgende: 

 Hvordan vil den kommunale akutfunktion fungere i 2020? 

 Bevares akutstuerne? 

 Er det kommunale beredskab, så som akutfunktionen og muligheden for at benytte 

akutstuerne, kendt af almen praksis og vagtlægerne? 

 Status på "Kom godt hjem ordningen"  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Hvordan vil den kommunale akutfunktion fungere i 2020? 

Den kommunale akutfunktion vil fortsætte, som den fungerer i dag. 

  

Bevares akutstuerne? 

I budgettet er der lagt op til, at der fortsættes med akutstuerne. Der foreligger ikke en endelig 

beslutning, da budgettet ikke er vedtaget. 

  

Er det kommunale beredskab, så som akutfunktionen og muligheden for at benytte 

akutstuerne, kendt af almen praksis og vagtlægerne? 

Der har været lidt udfordringer i starten, i forhold til at udbrede kendskabet til akutfunktionen. 

Almen praksis og vagtlægerne har med tid erfaret, at den rette kompetence er tilstede, og der 

er blevet opbygget en tillid til, at akutfunktionen kan varetage opgaverne. Dette betyder, at 

akutstuerne i dag har en fin belægning. 

  

Status på "Kom godt hjem” ordningen  

”Kom godt hjem” ordningen har fået dårlig omtale i pressen et par gange siden opstart. Nogle 

har været berettiget andre ikke, og der vil altid være to sider af en sag. Siden ordningens 

opstart er den blevet tilpasset lidt.  

Udvalget for Social Omsorg har ”Kom godt hjem” ordningen på dagsordenen mandag den 2. 

september 2019. Seniorrådet har også mulighed for at invitere Christina Bjerking eller Lone 

Bockhoff ind og fortælle om ”Kom godt hjem” ordningen. Dette kunne være en mulighed på 

oktober mødet. 

  

Yderligere orientering ved chefen for Social Omsorg 
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Tilsyn 

Tilsyn var på udvalgsmødet mandag den 12. august. Tilsynene er kommunalbestyrelsens 

kontrol i forhold til, at driften efterlever kommunalbestyrelsens beslutninger som blandt andet 

fremgår af kvalitetsstandarderne. 

   

Velfærdsteknologi 

Social Omsorg vil fremadrettet arbejde mere med velfærdsteknologi. I den forbindelse 

arrangeres der en tur for Udvalget for Social Omsorg til Dokkx i Aarhus, som er et 

udviklingscenter for velfærdsteknologi og digitale løsninger. Seniorrådet inviteres med på 

turen, hvor deltagerene vil få rundvisning. Efterfølgende vil der være opsamling på dagen. 

  

Demens 

Social Omsorg har modtaget demensrejseholdets afrapportering om indretning af 

demensvenlige plejehjem. Udvalget for Social Omsorg orienteres på mødet den 2. september. 

Seniorrådet har mulighed for at få samme orientering som Udvalget for Social Omsorg. 

I forhold til bygning af demensplejehjemmet, så har der været afholdt indledende møde med 

Østjysk Boligselskab. På næste møde er projektorganiseringen på dagsordenen, hvor faser 

med involvering også fremgår. Byggeriet forventes at stå færdigt i december 2022. 

  

Indsatskatalog for sygeplejefaglige indsatser 

Der har været iværksat et stort arbejde i forhold til indsatskataloget. Hvis Seniorrådet ønsker 

en orientering om arbejdet, kan det sættes på dagsordenen på et af de kommende møder. 

  

Utilsigtede hændelser - UTH 

Det er et lovkrav, at UTH'er indberettes. I selve indberetningen ligger der både en kontrol – og 

en læringsdel. Der udarbejdes hvert år en årsrapport. Rapporten viser også antallet af 

indberetninger pr. måned og kan derudover bruges til at sammenligne kommunerne nationalt. 

Både de enkelte UTH’er og årsrapporten betragtes som et redskab til at handle på, men og 

som et læringsredskab, hvilket vægtes højt. 

  

Udvalget for Social Omsorg 

På næste udvalgsmøde er magtanvendelse på dagsordenen. Indrapportering af 

magtanvendelser er ligesom UTH’er også er et lovkrav. 

  

Værdighedsmilliarden 

I forhold til værdighedsmilliarden, så bevares beløbet på Social Omsorgs område. Det der er 

lagt op til administrativt er, at de 8,7 mio.kr. skal finansiere demenskoordinatoren, Den 

Sociale Dimension, demensaflasteren, den velfærdteknologiske konsulent og diætisten, i 

forhold til bedre måltider under Mad & Måltider. Der reguleres lidt i beløbene og der vil også 

ske en delvis finasiering af akutpladserne. 

  

Tryk – Træk kommunikation 

Seniorrådet spørger ind til Tryk –Træk kommunikation.  Alle medarbejdere i Social Omsorg har 

været på tryk - træk kursus i forbindelse med overgangen fra enkeltydelser til pakker. Kurset 

har til formål at træne medarbejderne i klar og hensigtsmæssig kommunikation, når samtalen 
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kan være vanskelig. Samtidig klædes de på til den nye rolle, som de indtager i kraft af, at de 

nu i samspil med borgeren skal finde ud af, hvilke opgaver der skal løses i borgerens hjem. 

  

PP busser  

Det nye busselskab er kommet godt i gang. Nogle af Seniorrådets medlemmer har dog oplevet 

at blive ringet op af pårørende, der er kede af, at det ikke er genkendelige chaffører, der 

kommer og henter deres pårørende.  

  

Vågetjenesten 

Chefen for Social Omsorg har hørt fra Vågetjenesten, at de har haft meget at lave henover 

sommeren. Det har især drejet sig om terminale borgere. 

  

Værdighedspolitikken 

Som opfølgning på værdighedspolitikken er det blevet drøftet, hvordan den bliver bredt ud i 

organisationen. I MED – systemet (Medindflydelse og samarbejde) har der været et ønske om 

at få produceret en video, som kunne bruges i forskellige sammenhænge. Videoen er sat i 

produktion og forventes at være klar til september. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt 
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122.        Bordet rundt - yderligere spørgsmål med relevans 
for chefen for Social Omsorg 

Beslutning 

Seniorrådet vil gerne have en oversigt over det budget, som PKØ lægger til grund for deres 

afslag på forslag om fremmøde valg. Oversigten over budgettet kan ses på PKØ’s dagsorden. 

Seniorrådet stiller sig uforstående overfor PKØ’s beslutning, om ikke at ville imødekomme 

Seniorrådets ønske om et fremmødevalg. Set fra Seniorrådets synsvinkel virker som om, at 

det handler mere om økonomi end demokrati. I forlængelse heraf spørges der ind til 

proceduren for, at Seniorrådet kan fremkomme med deres argumenter mod PKØ’s beslutning. 

Seniorrådet anbefales at tage kontakt til borgmesteren. 

  

Formanden for Seniorrådet har fået en henvendelse fra Det Danske Madhus, som tilbyder at 

komme og præsentere deres retter, eller at Seniorrådet kan komme og smage deres retter hos 

dem. Dette tilbud er Seniorrådet ikke interesseret i. 

  

Seniorrådet spørger ind til, hvad en medarbejder kan gøre, hvis vedkommende arbejder i 

hjemmeplejen og kommer i konflikt med sin nærmeste leder - hvem kan medarbejderen så gå 

til? I sådan en situation er der flere muligheder. Medarbejderen kan gå et niveau op, det vil 

sige kontakte den pågældende leders leder, men der er også mulighed for kan også gå til sin 

tillidsrepræsentant eller faglige forening. 

  

Bænkene, som Seniorrådet blev sat i sigte i februar, er stadigvæk ikke opstillet. Chefen for 

Social Omsorg kontakter Skov – og landsskabsingeniør, Mads Kehlet - Munk, for at få en 

status på situationen. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt 
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123.        Orientering ved formanden og næstformanden for 
Seniorrådet 

Beslutningstema 

Formanden og næstformanden for Seniorrådet giver orientering om følgende: 

 Status på fællesmødet med foreningerne den 21. oktober 2019. Herunder giver de 

øvrige medlemmer af Seniorrådet en tilbagemelding på, hvilke foreninger de kontakter i 

forbindelse med, at der skal inviteres til mødet. 

 Afholdelse af 30 års jubilæum på Møllebo Plejehjem 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Status på fællesmødet med foreningerne den 21. oktober 2019. Herunder giver de 

øvrige medlemmer af Seniorrådet en tilbagemelding på, hvilke foreninger de 

kontakter i forbindelse med, at der skal inviteres til mødet. 

Seniorrådet er usikkert på om budgettet for Social Omsorg er helt på plads, når det mødes 

med foreningerne den 21. oktober 2019. Budgettet var et af de områder, som Seniorrådet 

havde tænkt kunne have været emne til drøftelse på mødet. Det afventes om budgettet er på 

plads, inden der tages stilling til om det skal drøftes på mødet. 

  

Spørgsmålet om, hvordan Seniorrådet får foreningerne til at deltage, blev også rejst. Først og 

fremmest skal der i invitationen være fokus på målgruppen og spørgsmålet er, om der skal 

være en form for trækplaster i form af en foredragsholder eller lignende for at skabe 

opmærksomheden omkring mødet.  

  

Såfremt det ikke lykkes at få foreningerne til at deltage i mødet, har Seniorrådet besluttet, at 

det må konkludere, at det har forsøgt at komme dialog og kontakt med deres bagland, uden 

held og derfor gøres der ikke yderligere. 

  

Næstformanden har trukket e-mailadresser på de foreninger, der er blevet tildelt §18, således 

der kan laves en oversigt over, hvem i Seniorådet der kontakter, hvilke foreninger. Der kan 

tilskrives foreninger på listen, hvis medlemmerne er bekendte med nogle foreninger, der 

kunne være inden for målgruppen. 

  

Der fremsættes et forslag om, at der ved mødets start kunne lave en fælles 

forventningsafstemning for ekspempel via en snak to og to, hvor deltagerne hver især 

fortæller, hvad de forventer at få ud af mødet. 
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Invitationen blev drøftet og teksten blev justeret. Inge Christensen kontakter kommunens 

kommunikationskonsulent, Peter Nørskov, for at få noget sparring i forhold til invitationen 

samt hvordan informationen om mødet kan formidles ud til målgruppen. 

  

Afholdelse af 30 års jubilæum på Møllebo Plejehjem 

Lis og Per kommer og spiller på dagen og der serveres kaffe og lagkage. Det er kun beboerne 

og netværket (pårørende og frivillige) omkring Møllebo, der bliver inviteret samt Udvalget for 

Social Omsorg. 

  

De kommunale kørselsordninger 

Seniorrådet har tidligere lavet en aftale med kørselskoordinator Lars Oksbjerre om, at de 

gerne ville være behjælpelige med at finde testpersoner, der ville nærlæse pixibogsudgaven 

vedrørende de kommunale kørselsordninger. Formålet, for Kørselskontoret, med at anvende 

testpersoner, er at få afprøvet om den almene borger, kan forstå den information der 

formidles i pixibogen. Formanden kontakter kørselskoordinator Lars Oksbjerre for at få overblik 

over, hvorledes tiltaget tænkes gennemført.  

  

Orienteringen taget til efterretning. 
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124.        Orientering - Dialogmøde med Udvalget for Social 
Omsorg 

Beslutningstema 

Mandag den 2. september 2019 mødes Udvalget for Social Omsorg og Seniorrådet til 

dialogmøde på Hedensted Rådhus. I den forbindelse skal Seniorrådet drøfte, hvilke 

fokusområder de ønsker at drøfte med Udvalget for Social Omsorg på dialogmødet. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning 

Beslutning 

Seniorrådet ønsker at sætte fokus på følgende områder i forbindelse med dialogmødet 

den 2. september. 

 Budget 2020 

 Status på demensbyggeriet 

 Seniorbofællesskaber – Kunne Udvalget for Social Omsorg overveje at igangsætte 

en fremskudt/proaktiv indsats i forhold til etablering af seniorbofælleskaber? Der 

er brug for det mange steder og efterspørgslen efter seniorbofællesskaber er stor. 

Minna Olesen og Solveig Petersen har ikke mulighed for at deltage i dialogmødet med 

Udvalget for Social Omsorg. 

Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt 

  

  



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

14. august 2019 
Formand:  

 

Sidetal:  

12 

 

27.69.40-P35-2-18 

125.        Orientering - Drøftelse af Seniorrådets budget 

Beslutningstema 

Næstformand, Anker Andersen, giver en status på Seniorrådets økonomi. I forlængelse herfra 

skal Seniorrådets fremtidige budget drøftes. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen og drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Anker Andersen orienterede om Seniorrådets budget, og som det ser ud nu, vil budgettet 

balancere ved årets udgang. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 Seniorrådet budget august 2019 

  

Bilag/Punkt_125_Bilag_1_Seniorraadet_budget_august_2019.pdf
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126.        Orientering - opfølgning på §18 midlerne 

Beslutningstema 

På sidste Seniorrådsmøde udtrykte Seniorrådet ønske om, at de gerne vil gøre en indsats for 

yderligere at udvikle frivillighedsområdet. Det blev besluttet, at næstformand Anker Andersen 

og Solveig Petersen skulle kigge nærmere på kriterierne og de tidligere §18 bevillinger. I 

forlængelse heraf skulle der udarbejdes et forslag vedrørende forhøjelse af budgettet for §18 

midlerne, som skulle sendes til Udvalget for Fritid og Fællesskab.  

 

Anker Andersen og Solveig Petersen giver orientering om arbejdet med §18 midlerne. 

Efterfølgende har Seniorrådet mulighed for at formulere spørgsmål vedrørende §18, som 

videregives til Kultur - og Fritidskonsulent, Berit Schmidt Hansen, som deltager på mødet den 

4. september. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Anker Andersen og Solveig Petersen har kigget på, om der er en tendens eller en fællesnævner 

for de foreninger, der søger og som får afslag, men umiddelbart synes der ikke at være en 

tendens eller fællesnævner.  

Foreløbig vil Seniorrådet gerne have svar på følgende i forbindelse med orienteringen ved 

Kultur- og Fritidskonsulent Berit Schmidt Hansen: 

         Ud fra hvilket kriterier gradueres de ansøgte beløb og hvorfor?  

Arbejdsgruppen udarbejder yderligere spørgsmål, som fremsendes til Berit Schmidt Hansen 

inden mødet den 4. september. 

Seniorrådet spørger ind til, om det kunne være en idé med et fundraiserkursus for de frivillige 

foreninger i Hedensted Kommune. 

Orienteringen samt drøftelsen taget til efterretning. 
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127.        Orientering - Seniorrådets vision 

Beslutningstema 

Poul Ole Pedersen og Henning Rasmussen præsenterer Seniorrådets vision. I formuleringen af 

visionen er forskellige forslag fra rådsmedlemmerne inddraget således, at visionen er blevet 

retningsgivende for Seniorrådet. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Poul Ole Pedersen og Henning Rasmussen har samlet op på de forskellige forslag fra de øvrige 

medlemmer af Seniorrådet, og har ud fra det udarbejdet følgende vision for Seniorrådet: 

  

"Seniorrådet er af de ældre kendt og anerkendt som talerør og en værdig med- og 

modspiller over for Hedensted Kommune." 

  

Seniorrådet godkender visionen. 

  

Næste gang Seniorrådets folder og hjemmeside skal revideres, skal visionen fremgå af 

materialet.   

  

Orienteringen taget til efterretning. 
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128.        Orientering - Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der gives orientering om følgende: 

 Aftaler om deltagelse i Danske Ældreråds temadag i Viborg den 9. oktober 2019. 

Dagens tema er: 

  

"Kommunernes sundhedsfaglige opgaver - fremtidens boligformer for ældre og et godt 

og værdigt liv på plejehjem - Hvilke sundhedsfaglige indsatser skal kommunerne sikre 

borgerne, hvad ved vi om behovet for boliger til ældre i fremtiden, og hvordan går det 

med kvaliteten på plejehjemmene i Danmark?" 

  

 Formand - næstformandsmøde den 23. september 2019 

  

 Den 26. august afholdes der møde i Regions Ældrerådet. Der er brug for en suppleant, 

som kan deltage, da formanden er forhindret. Derfor skal det drøftes, om der er et af 

Seniorrådets medlemmer, der har mulighed for og lyst til at deltage. 

  

 Drøftelse af Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Danske 

Ældreråd har udarbejdet et holdningspapir med udgangspunkt i aktuelle ældrepolitiske 

området. Holdningspapiret er tænkt som et dynamisk arbejdspapir, der også kan 

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

På forringe møde blev det besluttet løbende at drøfte de området som Danske Ældreråd 

har sat fokus på. På dagens møde drøftes følgende fokuspunkter: 

  

 Bekæmpelse af underernæring 

 Opbakning om sociale og kulturelle aktiviteter 

  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Aftaler om deltagelse i Danske Ældreråds temadag i Viborg den 9. oktober 2019. 

Dagens tema er: 

  

"Kommunernes sundhedsfaglige opgaver - fremtidens boligformer for ældre og et 

godt og værdigt liv på plejehjem - Hvilke sundhedsfaglige indsatser skal 

kommunerne sikre borgerne, hvad ved vi om behovet for boliger til ældre i 

fremtiden, og hvordan går det med kvaliteten på plejehjemmene i Danmark?" 
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Følgende medlemmer af Seniorrådet deltager i Danske Ældreråds temadag i Viborg: 

Minna Olesen, Solveig Petersen, Poul Ole Pedersen, Bent Petersen og Anker Andersen. Inge 

Christensen vil gerne deltage i temadagen, som afholdes i Middelfart dagen før. 

  

Formand - næstformandsmøde den 23. september 2019 

Formand og næstformand er tilmeldt mødet. 

  

Den 26. august afholdes der møde i Regions Ældrerådet. Der er brug for en 

suppleant, som kan deltage, da formanden er forhindret. Derfor skal det drøftes om 

der er et af Seniorrådets medlemmer der har mulighed for og lyst til at deltage. 

Formanden for Seniorrådet har fået mulighed for at deltage, så der er ikke brug for en 

suppleant. 

  

På forringe møde blev det besluttet løbende at drøfte de området som Danske 

Ældreråd har sat fokus på. På dagens møde drøftes følgende fokuspunkter: 

  

Bekæmpelse af underernæring 

Seniorrådet tilslutter sig, at dette er en vigtig mærkesag. Seniorrådet vil gerne have tilføjet et 

afsnit om mundhygiejne i Danske Ældreråds holdningspapir, da dårlig mundhygiejne også kan 

være årsag til underernæring. 

  

Opbakning om sociale og kulturelle aktiviteter 

Seniorrådet tilslutter sig, at sociale og kulturelle aktiviteter skal være lettilgængelige, at alle 

ældre skal have råd til at deltage og at ældre uden egne transportmuligheder også skal kunne 

komme frem. Hedensted Kommune har blandt andet §18 midlerne samt de kommunale 

kørselsordninger, som understøtter dette. 

  

Følgende punkter fra Danske Ældreråds holdningspapir drøftes på seniorrådsmødet den 4. 

september: 

 At mindske ensomhed 
 En værdig pleje og omsorg uanset alder og økonomi 

  

Øvrigt 

Der er kommet en henvendelse fra Danske Ældreråds kommunikationskonsulent, Morten 

Larsen, som har opfordret Seniorrådet til at meddele ham, hvis de oplever forringelser på 

ældreområdet. Oplysningerne skal bruges i forbindelse med en analyse, der skal se på 

tendenser i forhold til forringelser på ældreområdet. Derfor er det også vigtigt, at det ikke er 

enkelte personsager, men tendenser, der meldes ind til Danske Ældreråd. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Inge Christensen. 
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27.69.40-P35-2-18 

129.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes onsdag den 4. september 2019. 

Beslutning 

På næste møde sættes følgende punkter på dagsordenen: 

 Orientering om Den Social Dimension –  ved Karin Deickmann Gregersen – Leder  
 Orientering om §18 midler – ved Berit Schmidt Hansen – Kultur – og Fritidskonsulent 
 Opfølgning på dialogmødet den 2. september med Udvalget for Social Omsorg 

Fraværende: Inge Christensen 

Bilag 
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27.69.40-P35-2-18 

130.        Eventuelt 

Beslutning 

Det er en foruroligende nyhed, at Kolding Kommune mangler 125 mio. kr. i budgettet. 

Der har været negativ omtale af Hedensted Kommune i forhold til kulturelle tiltag, hvilket er 

ærgerligt, da der foregår mange spændende ting i kommunen. 

Fraværende: Inge Christensen 
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27.69.40-P35-2-18 

131.        Evaluering af mødet 

Beslutning 

Det har været et rigtig godt møde, og det er dejligt med god tid til dialog. 

Fraværende: Inge Christensen. 
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