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56.        Orientering ved skov- og Landskabsingeniør Mads 
Kehlet-Munk 

Beslutningstema 

På baggrund af tidligere forespørgsel fra Seniorrådet om opsætning af bænke deltager Mads 

Kehlet-Munk. Chef for Social Omsorg René G. Nielsen og Mads Kehlet-Munk har snakket om, 

hvorvidt vi i samarbejde med Seniorrådet og de enkelte centerråd over nogle år kan lave små 

gåruter rundt om plejehjemmene med opsatte bænke. 

Ideen og eventuel organisering af arbejdet aftales. 

Administrationen indstiller, 

Ideen med et fælles projekt om gåruter om plejehjemmene drøftes. 

  

Beslutning 

Mads Kehlet-Munk orienterede om, at han til dagligt sidder i Infrastruktur og Transport inden 

for driftsområdet Natur, Vej & Vand, hvor han blandt andet sidder med driftsbudgettet.  

 

Det blev drøftet, hvem Seniorrådet skal samarbejde med i forhold til at få igangsat 

projektet. En mulighed kunne være at få etableret et samarbejde med ældrecentrene og 

lokalrådene i byerne. Ved at indgå et samarbejde med disse vil det også blive muligt at søge 

midler fra for eksempel LAG. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at Seniorrådet tager 

kontakt til deres bagland, da det også vil være her de kan indhente viden om, hvor der er et 

behov for opsætning af bænke og eventuel etablering af gåruter.  

  

Ret praktisk vil det være optimalt, hvis det bliver tegnet ind på et kort via krak.dk, hvor det er 

man gerne vil have opsat ældrevenlig bænke eller kørestolsvenlige bord-bænkesæt. 

Optegningerne sendes til Mads Kehlet-Munk som vil gennemgå dem og se hvad der kan lade 

sig gøre. Udgangspunktet for forvaltningens side, er 5 ruter med to bænke pr. rute. 

Seniorrådet drøftede i forlængelse heraf hvor der umiddelbart er det største behov for at få 

opsat bænke og Seniorrådet blev enige om, at det er i Hedensted by. På Mads Kehlet-Munks 

anbefaling blev det besluttet at lave et pilotprojekt, hvor Seniorrådet hurtigst muligt vil få 

tegnet ruter ind for Hedensted by. Minna Olesen påtog sig denne opgave og sender de 

indtegnede ruter til Mads Kehlet-Munk. 

  

Seniorrådet drøftede om det kunne være et emne, der kunne drøftes på fællesmødet med 

foreningerne den 8. april 2019. 

  

Mads Kehlet-Munk kan kontaktes på 79 75 56 50 eller Mads.Kehlet-Munk@Hedensted.dk 
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Drøftelsen taget til efterretning. 
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57.        Orientering ved kørselskoordinator Lars Oksbjerre 

Beslutningstema 

Kørselskoordinator Lars Oksbjerre kommer og giver en orientering om de kommunale 

kørselsordninger, som tilbydes i Hedensted Kommune. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Kørselskoordinator Lars Oksbjerre orienterede om de forskellige kørselsordninger, der kan 

benyttes i Hedensted Kommune. På mødet deltog kommunikationskonsulent Lotte Kristiansen 

fra kørselskontoret, som blandt andet er ansat til at udbrede kendskabet til kørselordninger, 

der kan benyttes i Hedensted Kommune.  

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 

Bilag 

 Kørselsordninger generelt FEB 2019 

  

Bilag/Punkt_57_Bilag_1_Koerselsordninger_generelt_FEB_2019.pdf
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58.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 6. februar 2019. 

Beslutning 

Dagsordenen godkendes med følgende bemærkninger. 

Der er en enkelt ændring til dagsordenen. Malene Skovbakke kommer kl. 11.00 og redegør for 

emnet under punkt 60. Ulighed i sundhed. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 
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59.        Godkendelse af referat 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 16. januar 2019. 

Beslutning 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 

Bilag 

 2019 16.01 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_59_Bilag_1_2019_1601_Referat_Seniorraadet.pdf
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60.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering. Herunder ønsker Seniorrådet en 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 

orientering om og drøftelse af forslag til anvendelse af de kommende midler.  

 Budgetprocedure for 2020 

 Status på Værdighedspolitikken 

 § 151 c i Serviceloven - Proceduren for revision af tilsynspolitikken under Frit Valg 

 Status på genindlæggelser i Hedensted Kommune 

 Status på tilbagebetaling på akutpladser i Hedensted Kommune 

 Deadline for Seniorrådets kommentarer til det kommunale høringssvar på 

Sundhedsaftalen 

 Oplæg om ulighed i sundhed 

  

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 et særtilskud til kommunerne på baggrund af nøglen i 

tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet til ældreområdet. Seniorrådet 

ønsker en orientering om og drøftelse af forslag til anvendelse af de kommende 

midler. 

I Social Omsorg er man endnu ikke gået i gang med at kigge på, hvordan midlerne kan 

anvendes. Seniorrådet må gerne byde ind med deres forslag. Det besluttes at sætte emnet på 

dagsordenen på seniorrådsmødet den 6. marts. 

  

Budgetprocedure for 2020 

Chefen for Social Omsorg gennemgik den fremadrettede budgetprocedure - Budget i flerårigt 

perspektiv. 

Tidsplanen for budgetproceduren er ikke fastlagt endnu, så derfor er det endnu ikke planlagt, 

hvornår Seniorrådet skal komme med deres indspark til budgettet. 

  

Status på Værdighedspolitikken 
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Værdighedspolitikken har været drøftet i Handicaprådet og i pårørenderådene. Der er indkaldt 

til arbejdsgruppemøde den 27. februar, hvor Seniorrådets samt Handicaprådets bemærkninger 

inddrages. Målet er, at den kan komme på udvalgsmødet den 4.marts 2019. 

  

§ 151 c i Serviceloven - Proceduren for revision af tilsynspolitikken under Frit Valg 

Emnet kommer på udvalgsmøde i april i forhold til, hvordan proceduren skal være for 

hjemmeplejen i Hedensted Kommune. Herefter drøftes det i Seniorrådet. 

  

Status på genindlæggelser i Hedensted Kommune 

Det er desværre forsat ikke muligt at trække statistikker, vedrørende genindlæggelser, fra 

sygehusenes systemer. Så på nuværende tidspunkt foreligger der ikke nogle konkrete tal.  

  

Status på tilbagebetaling på akutpladser i Hedensted Kommune 

Der er ikke kommet et udspil fra KL endnu i forhold til tilbagebetaling. Brugerbetalingen for 

dem der er på akutpladser, er stoppet, og når lovgivningen er på plads vil Hedensted 

Kommune efterkomme det, der er fremsat i lovgivningen. 

  

Deadline for Seniorrådets kommentarer til det kommunale høringssvar på 

Sundhedsaftalen 

Sundhedsaftalen var i høring i Udvalget for Social Omsorg på udvalgsmødet mandag den 4. 

februar 2019. Det ligger ikke i proceduren, at Seniorrådet skal afgive et egentligt høringssvar, 

men Udvalget for Social Omsorg vil gerne informeres, såfremt Seniorrådet har nogle 

bemærkninger til Sundhedsaftalen. Den 1. marts 2019 skal Sundhedsaftalen til høring i 

Regionen. 

  

Oplæg om ulighed i sundhed 

Oplægget udsættes til senere i dagsordenen, hvor Malene Skovbakke kommer og informerer 

om ulighed i sundhed. 

  

Derudover orienterede chefen for Social Omsorg om følgende: 

  

Demensplejehjem 

Der er nedsat en styregruppe, som afholdt møde mandag den 4. februar 2019. Styregruppen 

består af: 

 Udvalget for Social Omsorg 

 Økonomichef - Søren Dreiø Carlsen 

 Teamkoordinator ved Team Ejendomme - Michael Edlefsen 

 Leder af Senior - Pernille Wiinblad Jensen 

 Demenskoordinator - Marianne Røjgaard 

 Chefen for Social Omsorg- René G. Nielsen 

  

På mødet den 4. februar var der en drøftelse af, hvordan opgaven skulle gribes an. Det er 

besluttet, at det er et boligselskab, der skal være bygherre og dermed stå for opførelsen og 

driften af demensplejehjemmet. Styregruppen skal have fundet det boligselskab, som de gerne 

vil samarbejde med. De boligselskaber, der er i spil, er de fire boligselskaber, som allerede 

entrerer i Hedensted Kommune i dag, samt boligselskaber der har bygget noget spændende og 

attraktivt inden for demensbyggeri. På nuværende tidspunkt har man drøftet fem foreløbige 

mulige placeringer, udfra kriterier som bynærhed og tilgængelighed. Udvalget for Social 
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Omsorg har inviteret hele byrådet samt Seniorrådet med ud og se de foreløbige 5 mulige 

placeringer. Dato for besigtigelsen er den 4. marts og invitationen følger. 

Seniorrådet vil blive inddraget i processen og vil kunne komme med deres input til de 

kommende demensboliger, når de formelle ting er på plads.   

Den tidsplan der foreligger for det kommende demensplejehjem på nuværende tidspunkt er 

under forudsætning af, at placeringen findes inden den 1. juni 2019. Såfremt dette lykkes vil 

indrykningen på det nye demensplejehjem forventeligt kunne ske maj 2022. 

  

Kvalitetsstandarder 

Kvalitetsstandarderne var på byrådsmødet den 30. januar 2019, hvor de blev sendt tilbage til 

Udvalget for Social Omsorg. Kvalitetsstandarderne kommer på dagsordenen til udvalgsmødet 

den 4. marts og fremsendes herefter igen til Byrådet. 

  

Sundhedshuse / nærsygehuse 

Der er kommet et udspil fra regeringen, hvori det fremgår, at kommunerne skal til at håndtere 

mere krævende sundhedsopgaver.  

Det betyder, at vi lige skal være opmærksomme på flere dagsordner, som har betydning for 

kapacitetsopbygningen; sundhedsopgaver og udvikling i demografi.  

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 

  

Bilag 

 Serviceloven § 151 c 

 Høringsversion Sundhedsaftale 2019-2023 

 Budget i flerårigt perspektiv 

 Ulighed i sundhed 

  

Bilag/Punkt_60_Bilag_1_Serviceloven__151_c.pdf
Bilag/Punkt_60_Bilag_2_Hoeringsversion_Sundhedsaftale_20192023.pdf
Bilag/Punkt_60_Bilag_3_Budget_i_fleraarigt_perspektiv.pdf
Bilag/Punkt_60_Bilag_4_Ulighed_i_sundhed.pdf
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61.        Bordet rundt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 
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62.        Orientering ved for - og næstformanden for 
Seniorrådet  

Beslutningstema 

Formanden og næstformanden for Seniorrådet giver orientering om følgende: 

  

 Drøftelse af Seniorrådets udkast til høringssvar til Sundhedsaftalen 

 Der skal udpeges en repræsentant til arbejdsgruppen for frivilligfesten 2019. Der 

forventes at være to møde gange. 

 Liste over hvilke medlemmer i Seniorrådet, der ophænger referaterne på bibliotekerne i 

Hedensted Kommune 

 Er der afklarende spørgsmål eller spørgsmål til udfyldelse af de udleverede papirer, som 

skal bruges i forbindelse med Seniorrådets interne arbejdsdag? 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Drøftelse af Seniorrådets udkast til høringssvar til Sundhedsaftalen 

Formanden og næstformanden havde udsendt et foreløbigt udkast til høringssvar. Det blev 

pointeret at fokus på mental sundhed skulle fremgå af høringssvaret. Seniorrådets medlemmer 

indsender deres kommentarer til formand/næstformand, som skriver det endelige høringssvar.  

  

Der skal udpeges en repræsentant til arbejdsgruppen for frivilligfesten 2019. Der 

forventes at være to møde gange 

Lillian Andersen melder sig at indgå i arbejdsgruppen. 

  

Liste over hvilke medlemmer i Seniorrådet, der ophænger referaterne på 

bibliotekerne i Hedensted Kommune 

Hvert medlem af Seniorrådet sørger for at videreformidle på det plejehjem, hvor de er 

kontaktperson. Følgende medlemmer sørger for, at referatet bliver hængt op på følgende 

biblioteker: 

  

Hedensted Bibliotek - ikke afklaret 

Uldum Bibliotek - Henning Rasmussen 

Tørring Bibliotek - Lillian Andersen 

Juelsminde Bibliotek - Kirsten Blume Schmidt 

Hornsyld Bibliotek - Kirsten Blume Schmidt 

  

Er der afklarende spørgsmål eller spørgsmål til udfyldelse af de udleverede papirer, 

som skal bruges i forbindelse med Seniorrådets interne arbejdsdag? 
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De stillede spørgsmål blev afklaret 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 
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63.        Orientering - Drøftelse af fællesmødet med 
foreninger og vennekredse som arbejder med ældreområdet 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte følgende i forhold til mødet med foreningerne den 8. april 2019 på 

Bøgely Plejehjem: 

  

 Fordeling af opgaver i forbindelse med arrangementet, herunder 

o Indrykning af annonce i lokalaviserne 

o Uddeling og udsendelse af indbydelserne 

o Modtagelse af tilmeldinger 

o Aftalerne på Bøgely Plejehjem 

o Hvordan skal aftenen forløbe? 

o Referat fra aftenen - det skal udsendes til de deltagende foreninger, råd 

med videre 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Der er lavet og udsendt et udkast til en indbydelse. Inge Christensen tilbyder at gennemlæse 

og tilrette indbydelsen. Der gøres opmærksom på, at det er Seniorrådet, der skal stå som 

underskriver og ikke formanden for Seniorrådet.  

Seniorrådet skal beslutte, hvordan indbydelsen distribueres ud til de relevante foreninger. 

Forvaltningen kan ikke være behjælpelig med mailadresser på grund af 

databeskyttelsesforordningen. Det besluttes, at der indrykkes annoncer i lokalaviserne, 

annonceres på infokanalerne, via opslag på plejehjemmene samt andre relevante steder i 

lokalområderne. Desuden udarbejder formanden og næstformanden en pressemeddelelse som 

supplement til annoncerne i lokalaviserne. Formanden sørger for at sætte annoncerne i 

lokalaviserne ca. 14 dagen før mødet afholdes. 

  

Poul Ole Pedersen og Lillian Andersen tager imod tilmeldinger. 

  

Inge Christensen tager referat fra mødet, til brug internt i Seniorrådet. 

  

Minna Olesen sørger for at bestille kaffe og brød/kage til mødet, når deltagerantallet er på 

plads. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

6. februar 2019 
Formand:  

 

Sidetal:  

15 

 

Bilag 

 Invitation til foreningerne 

  

Bilag/Punkt_63_Bilag_1_Invitation_til_foreningerne.pdf
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64.        Orientering - Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der gives orientering om følgende: 

  

 Tilbagemelding fra formand - næstformandsmøde i Viborg den 21. januar 2019 

 Drøftelse af samkørsel til mødet i Viborg den 28. februar 2019 

 Afholdelse af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019, i Nyborg den 29. april 

2019. Seniorrådet i Hedensted Kommune har to stemmer i forbindelse med valget. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Tilbagemelding fra formand - næstformandsmøde i Viborg den 21. januar 2019 

Orientering fra mødet i regionsældrerådet den 21. januar. 

  

Anne Mette Wind fra SOSU-skolen i Herning orienterede om uddannelsen og om arbejdet med 

at rekruttere elever og fastholde dem under uddannelsen, fordi 10-15 % falder fra i forløbet. 

Fakta er, at 73 % af kommunerne mangler ansatte og at 30 % af SOSU´erne er over 55 år. 

Vurderingen er, at der i 2026 vil mangle 40.000 medarbejdere i ældresektoren. 

Uddannelsesstederne har ikke de ansøgere, som de er dimensioneret til og derfor forsøger 

man at gøre faget mere attraktivt med højere elevløn og ved optag af voksenelever. Det er 

vigtigt, at omtale faget positivt og at de gode historier kommer frem, modsat nu, hvor det ofte 

er de negative forhold eller hændelser, der omtales. Men ofte synes eleverne, at omsorgen er 

sparet væk, så der kun er rutinefunktioner tilbage. Desuden gøres der også en speciel indsats 

for at få flere mænd ind i faget. Som et positivt tiltag kunne man tale med ansatte, der ønsker 

at stoppe i jobbet og drøfte begrundelsen. 

  

Praktiserende læge, Jonas Hald, Viborg holdte et oplæg om sundhedsaftalen set fra almen 

praksis. Jonas Hald betonede, at det er vigtigt, at den praktiserende læge kender sine 

patienter, men det er svært, når man har 50 patienter pr. dag. Antallet af praktiserende læger 

er faldet de senere år, og 70 % har lukket for tilgang. Han så positivt på den kommunale 

akutfunktion, hvis der er klare aftaler fra læge til læge, således at der er klarhed over 

informationerne og hvor behandlingsansvaret er aftalt. Det der er afgørende ved indlæggelsen 

er, om der er et plejebehov eller et behandlingsbehov. Han var også inde på brugerbetalingen, 

både for selve opholdet og med hensyn til befordring, idet der er forskel på dette, afhængigt af 

efter hvilken lovgivning, man er henvist. 

Jonas Hald så meget positivt på plejehjemslægerne. I Viborg er det gratis at skifte læge ved 

indflytning på et plejehjem. 
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Drøftelse af samkørsel til mødet i Viborg den 28. februar 2019 

Samkørsel til Viborg den 28. februar 2019 aftales pr. mail. 

  

Afholdelse af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019, i Nyborg den 29. 

april 2019. Seniorrådet i Hedensted Kommune har to stemmer i forbindelse med 

valget. 

Repræsentantskabsmødet den 29. april samt deltagelse i den efterfølgende konference sættes 

på dagsordenen den 6. marts 2019 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 

Bilag 

 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde - Danske Ældreråd 

  

Bilag/Punkt_64_Bilag_1_Indkaldelse_til_repraesentantskabsmoede__Danske_Aeldreraad.pdf
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65.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes den 6. marts 2019. 

Beslutning 

På mødet den 6. marts ønskes der orientering og drøftelse af følgende emner: 

 Status på mødet med foreningerne den 8. april 2019  

 Orientering om det fortsatte arbejde med værdighedspolitikken 

 Anvendelse af regeringens afsatte midler til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, 

sorg og selvmord blandt ældre borgere 

 Deltagelse i Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i Nyborg tirsdag den 30. april 

2019. Konferencens tema er: "Inddragelse og samskabelse - Hvordan bidrager 

ældrerådene bedst?" 

  

Desuden afventes der svar på om Jette Roest, leder af Rehab- og Akutcentret på Løsning 

Plejehjem, har mulighed for at deltage på mødet. 

  

Fraværende: Solveig Petersen.  

Bilag 

 Årshjul 2019 februar 

  

Bilag/Punkt_65_Bilag_1_Aarshjul_2019__februar.pdf
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66.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 
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67.        Evaluering af mødet 

Beslutning 

Det har været et godt møde med relevante og interessante oplæg samt gode dialoger. Men det 

har også været et presset møde, hvor det er gået meget stærkt. 

  

Fraværende: Solveig Petersen. 
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Bilag 

 Kørselsordninger generelt FEB 2019 

 2019 16.01 Referat Seniorrådet 

 Serviceloven § 151 c 

 Høringsversion Sundhedsaftale 2019-2023 

 Budget i flerårigt perspektiv 

 Ulighed i sundhed 

 Invitation til foreningerne 

 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde - Danske Ældreråd 

 Årshjul 2019 februar 

 

Bilag/Punkt_57_Bilag_1_Koerselsordninger_generelt_FEB_2019.pdf
Bilag/Punkt_59_Bilag_1_2019_1601_Referat_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_60_Bilag_1_Serviceloven__151_c.pdf
Bilag/Punkt_60_Bilag_2_Hoeringsversion_Sundhedsaftale_20192023.pdf
Bilag/Punkt_60_Bilag_3_Budget_i_fleraarigt_perspektiv.pdf
Bilag/Punkt_60_Bilag_4_Ulighed_i_sundhed.pdf
Bilag/Punkt_63_Bilag_1_Invitation_til_foreningerne.pdf
Bilag/Punkt_64_Bilag_1_Indkaldelse_til_repraesentantskabsmoede__Danske_Aeldreraad.pdf
Bilag/Punkt_65_Bilag_1_Aarshjul_2019__februar.pdf
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