
 
 

Hedensted Kommune  
 

Seniorrådet dagsorden-referat 
 

Referat 

Mødedato: 16. januar 2019 

Mødetidspunkt: Kl. 08:15 

Mødested: Mødelokale 2, Hedensted Rådhus; 

Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted  

Deltagere: Kirsten Blume Schmidt, Anker Andersen, Lillian Andersen, 

Minna Olesen, Henning Rasmussen, Poul Ole Pedersen, Bent Petersen 

Fraværende: Solveig Petersen og Inge 

Christensen 

Bemærkninger:  

 

 

 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

16. januar 2019 
Formand:  

 

Sidetal:  2 

 

Indholdsfortegnelse 

Pkt. Tekst Side 

Åben dagsorden 

45 Godkendelse af dagsorden  3 

46 Godkendelse af referat  4 

47 Orientering ved chefen for Social Omsorg  5 

48 Bordet rundt  7 

49 Orientering ved formand og næstformand for Seniorrådet  8 

50 Orientering - Drøftelse af Seniorrådets interne arbejdsdag den 18. februar 2019  10 

51 Orientering - Nedsættelse af arbejdsudvalg til planlægning af mødet med 

foreninger  

11 

52 Orientering - Nyt fra Danske Ældreråd  12 

53 Punkter til næste møde  13 

54 Eventuelt 14 

55 Evaluering af mødet  15 

 

 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

16. januar 2019 
Formand:  

 

Sidetal:  3 

 

27.69.40-P35-2-18 

45.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 6. februar 2019. 

Beslutning 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Solveig Petersen og Inge Christensen. 
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46.        Godkendelse af referat 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 12. december 2019. 

Beslutning 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Solveig Petersen og Inge Christensen. 

Bilag 

 2018 12.12 Referat Seniorrådet 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_46_Bilag_1_2018_1212_Referat_Seniorraadet.pdf
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47.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering om følgende: 

  

 Præsentation og gennemgang af resultaterne af senioranalysen, samt orientering om 

det videre arbejde  

 Seniorrådet orienteres om den temadrøftelse som Udvalget for Social Omsorg havde på 

dagsordenen den 14. januar 2019, hvor temaet var - "Mentalsundhed – Hvad er det, 

hvordan er udviklingen, og er det en samfundsudfordring? Hvis ja, hvad er så de 

kommunale "håndtag"?  

 Præsentation af "Kom godt hjem" 

 Orientering om nedsættelse af styregruppe for byggeri for demensplejehjem 

 Sundhedsaftalen 2019 -2023 

  

Derudover ønsker Seniorrådet en orientering om Sundhedsaftalen - herunder hvornår den 

bliver behandlet i Hedensted Kommune og samt fristen for afgivelse af høringssvar. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Præsentation og gennemgang af resultaterne af senioranalysen, samt orientering om 

det videre arbejde  

Ida Ejdrup Larsen, analysekonsulent fra HR, Politik og Udvikling, præsenterede resultaterne af 

senioranalysen. 

  

Seniorrådet orienteres om den temadrøftelse som Udvalget for Social Omsorg havde 

på dagsordenen den 14. januar 2019, hvor temaet var - "Mentalsundhed – Hvad er 

det, hvordan er udviklingen, og er det en samfundsudfordring? Hvis ja, hvad er så de 

kommunale "håndtag"?  

Christina Bjerking, leder af Sundhed, samt frivilligkoordinator Malene Skovbakke orienterede 

om temaet - "Mentalsundhed - Hvad er det, hvordan er udviklingen, og er det en 

samfundsudfordring?" 

  

Præsentation af "Kom godt hjem" 

Christina Bjerking, leder af Sundhed, orienterede om projektet "Kom godt hjem". 

  

Orientering om nedsættelse af styregruppe for byggeri for demensplejehjem 

Styregruppen er politisk. Seniorrådet har stor interesse i, at deres synspunkter inddrages i det 

videre arbejde, og de vil derfor gerne vide, hvordan og i hvilken form de som råd inddrages 

fremadrettet. 
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Sundhedsaftalen 2019 -2023 

Lederen at Sundhed, Christina Bjerking, orienterede om Sundhedsaftalen 2019 -2023. 

  

Orienteringerne taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen og Inge Christensen. 

Bilag 

 Oplæg - Senioranalysen 

 Mental Sundhed oplæg til udvalget 

 Projekt Kom Godt Hjem Fra Sygehuset 

 Plancher høringsversion sundhedsaftalen 2019-2023 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_47_Bilag_1_Oplaeg__Senioranalysen.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_47_Bilag_2_Mental_Sundhed_oplaeg_til_udvalget.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_47_Bilag_3_Projekt_Kom_Godt_Hjem_Fra_Sygehuset.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_47_Bilag_4_Plancher_hoeringsversion_sundhedsaftalen_20192023.pdf
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48.        Bordet rundt 

Beslutning 

Formanden har modtaget en invitation fra Ældre Sagens Lokalbestyrelse i Hedensted samt 

Trekløveret, hvor Seniorrådet inviteres til at deltage i et fyraftensmøde om et kommende 

demensplejehjem i Hedensted Kommune. Mødet afholdes mandag den 25. februar 2019 fra kl 

15.30 -16.45 i Frivillighuset i Hedensted. Borgmesteren og Udvalget for Social Omsorg har 

sagt ja tak til invitationen og chefen for Social Omsorg håber, at Seniorrådet også vil deltage i 

mødet. Nogle af Seniorrådets medlemmer mener, at det er ærgerligt, at andre ældreforeninger 

ikke er inviteret med. Desuden er der en undren over, at det ikke er Ældre Sagens 

Koordinationsudvalg, der har inviteret til mødet, da alle lokalafdelinger i Ældre Sagen på den 

måde ville være repræsenteret. Seniorrådet vil gerne deltage i mødet og følgende medlemmer 

deltager: Minna Olesen, Poul Ole Pedersen, Anker Andersen og Bent Petersen. 

  

Der spørges ind til den opslåede nattevagtstilling på Nedergården i Uldum. Seniorrådet er 

interesseret i at vide, om der er tale om en egentlig opnormering, gældende for en 6 måneders 

periode. Lederen af Sundhed forklarer, at der i forhold til tidsbegræsningen kan være tale om, 

at stilling er opslået på baggrund af sygdom, hvor man så vælger også at dække sommerferien 

ind, med samme person. 

  

Et af Seniorrådets medlemmer gjorde opmærksom på, at livstestamenter ikke længere er 

gældende (pr. 01.01.2019). Nu oprettes der i stedet for behandlingstestamenter, hvor der er 

fokus på hvordan den enkeltes forløb skal være. 

  

Et af Seniorrådets medlemmer har deltaget i et møde i frivillighuset, hvor temaet 

demensplejehjem blandt andet blev drøftet. 

  

Der blev givet udtryk for, at det er positivt at høre, at borgerne generelt, i følge 

Senioranalysen, er tilfredse med servicen Social Omsorg. 

  

Der spørges ind til, hvordan kommunens datadisciplin er. Seniorrådet er nemlig udfordret på, 

at det nogle gange kan være svært at have overblik over de dokumenter, som de internt 

sender mellem hinanden samt at finde tilbage til tidligere dokumenter. Derfor var de 

interesseret i om kommunen har en systematik, som de eventuelt kunne drage nytte af. 

  

Fraværende: Solveig Petersen og Inge Christensen. 
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49.        Orientering ved formand og næstformand for 
Seniorrådet 

Beslutningstema 

Formanden og næstformanden for Seniorrådet giver orientering om følgende: 

  

 Regeringen har valgt at afsætte 100 mio. kr. årligt i perioden 2019 -2022 til 

bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. 

Midlerne udmøntes som et særtilskud til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- 

og udligningssystemet for udgiftsbehovet til ældreområdet. Seniorrådet ønsker en 

drøftelse af forslag til anvendelse af de kommende midler 

 Sundhedsaftalen 2019 -2023  

o Hvad er en sundhedsaftale? 

o Hvad skal den indeholde? 

o Hvad er af interesse for Seniorrådet? 

o Hvordan og hvornår afgives der eventuelt høringssvar fra Seniorrådet? 

 Mulig indkaldelse af suppleant  

 Opsamling på Seniorrådets budget - 2018  

 Drøftelse af Seniorrådets budget - 2019 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Regeringen har valgt at afsætte 100 mio. kr. årligt i perioden 2019 -2022 til 

bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. 

Midlerne udmøntes som er særtilskud til kommunerne på baggrund af nøglen i 

tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet til ældreområdet. Seniorrådet 

ønsker en drøftelse af forslag til anvendelse af de kommende midler 

Drøftelsen af punktet udsættes til næste gang. 

  

Sundhedsaftalen 2019 -2023  

 Hvad er en sundhedsaftale? 

 Hvad skal den indeholde? 

 Hvad er af interesse for Seniorrådet? 

 Hvordan og hvornår afgives det eventuelt høringssvar fra Seniorrådet? 

Næstformanden for Seniorrådet gennemgik overordnet baggrunden og formålet med 

Sundhedsaftalen. 

  

Mulig indkaldelse af suppleant  

Solveig Petersen vil gerne fritages for en periode. For nuværende indkaldes der ikke en 

suppleant. Solveig Petersen deltager i den interne arbejdsdag fra kl. 10.00. 

  



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

16. januar 2019 
Formand:  

 

Sidetal:  9 

 
Opsamling på Seniorrådets budget - 2018  

Næstformanden gennemgik Seniorrådets forbrug i 2018. Der har været en mindre budget 

overskridelse. De poster som vejer tungt i budgettet er uddannelse (konferencer og kurser) 

samt befordring. 

  

Drøftelse af Seniorrådets budget - 2019 

Drøftet. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen og Inge Christensen. 

  

Bilag 

 horingsversion-sundhedsaftale-2019-2023 

 Sundhedsaftalen fokuspunkter Endelig 

 Opgørelse budget 2018 

 SUNDHEDSAFTALERNE - Ankers oplæg 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_49_Bilag_1_horingsversionsundhedsaftale20192023.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_49_Bilag_2_Sundhedsaftalen_fokuspunkter_Endelig.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_49_Bilag_3_Opgoerelse_budget_2018.pdf
../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_49_Bilag_4_SUNDHEDSAFTALERNE__Ankers_oplaeg.pdf
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50.        Orientering - Drøftelse af Seniorrådets interne 
arbejdsdag den 18. februar 2019 

Beslutningstema 

Drøftelse af Seniorrådets interne arbejdsdag den 18. februar fra kl. 08.30 -13.00 på Løsning 

Plejehjem. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Der blev udleveret en mappe, som skal bruges i forbindelse med Seniorrådets interne 

arbejdsdag på Løsning Plejehjem. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen og Inge Christensen. 
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51.        Orientering - Nedsættelse af arbejdsudvalg til 
planlægning af mødet med foreninger 

Beslutningstema 

Seniorrådet afholder den 8. april et fællesmøde med foreninger og vennekredse i Hedensted 

Kommune, som arbejder med ældreområdet. I den forbindelse skal Seniorrådet nedsætte et 

arbejdsudvalg, som skal arbejde med planlægning af fællesmødet. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet afholder mandag den 8. april 2019 fra kl. 19.00 -21.00 et fællesmøde med 

foreninger, vennekredse, bruger/pårørenderåd med flere, som arbejder med ældreområdet i 

Hedensted Kommune. I den forbindelse skal der nedsættes en arbejdsgruppe i Seniorrådet, 

som skal arbejde med planlægningen af fællesmødet. 

  

Frivilligkoordinator Malene Skovbakke og kultur- og fritidskonsulent Berit Schmidt Hansen har 

kontaktoplysningerne på de respektive foreninger. Næstformanden kontakter Malene 

Skovbakke og Berit Schmidt Hansen for at få de rette kontaktoplysninger. Seniorrådets 

medlemmer tager kontakt til lederen og de frivillige (vennekredse og bruger/pårørenderåd) på 

det plejehjem, hvor de fungerer som kontaktperson. 

  

Det besluttes, at der udsendes invitationer til alle dem der er adresser på samt at der skal 

være tilmelding til arrangementet. Desuden skal der indrykkes annoncer i lokalaviserne.  

Rammerne for arrangementet er på plads og på seniorrådsmødet den 6. februar laves der en 

opsamling på, hvilke områder der skal drøftes på mødet. Arbejdsgruppen udarbejder et udkast 

til mødet den 6. februar. 

  

Arbejdsudvalget består at følgende medlemmer fra Seniorrådet: Poul Ole Pedersen, Anker 

Andersen og Lillian Andersen. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen og Inge Christensen. 
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52.        Orientering - Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der gives orientering om følgende: 

  

 Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Seniorrådet skal beslutte, om man vil indstille 

en kandidat til valget. Seniorrådet kan indstille en kandidat fra eget råd eller pege på 

en kandidat fra valgkreds 3, som er den østlige del af Region Midtjylland. Valget til 

bestyrelsen finder sted på temadagen i Viborg den 28. februar 2019 

 Tilmeldinger til temadagen i Viborg den 28. februar 2019, hvor temaet er 

"Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning”. 

  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

På mødet i Viborg den 28. februar 2019, skal der stemmes på en kandidat til bestyrelsen. 

Selve valget til bestyrelsen i Danske Ældreråd foregår til maj i Nyborg. 

Næstformand i Seniorrådet, Anker Andersen, er valgt ind som stedfortræder til bestyrelsen i 

indeværende periode. Seniorrådet i Hedensted Kommune indstiller Anker Andersen til at 

fortsætte som stedfortræder. 

  

Følgende medlemmer af Seniorrådet deltager i temamødet i Viborg den 28. februar 2019: Poul 

Ole Pedersen, Anker Andersen, Bent Petersen og Lillian Andersen.  

Der aflægges referat fra temamødet på seniorrådsmødet den 6. marts 2019. 

  

Der er kommet en invitation fra Danske Ældreråd, hvor de inviterer til nogle fokusmøder. 

Invitationen er sendt til formændene for seniorrådene og ældrerådene. Formanden har ikke 

mulighed for at deltage den 5. februar 2019 i Aarhus. Næstformanden deltager i stedet. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen og Inge Christensen. 

Bilag 

 Program for temadagen i Viborg den 28. februar 2019 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_52_Bilag_1_Program_for_temadagen_i_Viborg_den_28_februar_2019.pdf
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53.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes den 6. februar 2019 på Hedensted Rådhus mødelokale 1. 

Beslutning 

På mødet den 6. februar 2019 deltager kørselskoordinator Lars Oksbjerre, i forhold til 

kommunale kørselsordninger samt skov- og landsskabsarkitekt Mads Kehlet - Munk, 

vedrørende opsætning af bænke i forbindelse med plejehjemmene i kommunen. 

  

Fraværende: Solveig Petersen og Inge Christensen. 

Bilag 

 Årshjul 2019 januar 

  

../../../../SbSysNetDrift/tmp/DIAN1002/Dagsorden/Bilag/Punkt_53_Bilag_1_Aarshjul_2019_januar.pdf
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54.        Eventuelt 

Beslutning 

Seniorrådet vil gerne have mulighed for at få hængt deres opslag samt deres mødereferater op 

på de kommunale biblioteker. Det sammen vil de gerne på kommunens plejehjem. Det 

besluttes, at Seniorrådets sekretær printer materialet og at Seniorrådets medlemmer sørger 

for, at det bliver distribueret ud og hængt op de respektive steder. 

  

Fraværende: Solveig Petersen og Inge Christensen. 
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55.        Evaluering af mødet 

Beslutning 

Der blev givet udtryk for, at man var kommet langt omkring på dagens møde og at der havde 

været mange gode input og dialoger. 

Det er godt, at der er medlemmer i Seniorrådet, som viser stor interesse for de tunge og mere 

komplekse områder. 

Det er positivt, at det ser ud til at det kommer til at gå ligeså godt i 2019, som det gjorde i 

2018, og at Seniorrådet både kan reagere og agere. 

  

Fraværende: Solveig Petersen og Inge Christensen. 
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 Plancher høringsversion sundhedsaftalen 2019-2023 

 horingsversion-sundhedsaftale-2019-2023 

 Sundhedsaftalen fokuspunkter Endelig 

 Opgørelse budget 2018 

 SUNDHEDSAFTALERNE - Ankers oplæg 

 Program for temadagen i Viborg den 28. februar 2019 

 Årshjul 2019 januar 
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