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27.69.40-P35-2-18 

144.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 2. oktober 2019. 

Beslutning 

Dagsordenen godkendt med følgende bemærkninger. 

Tilføjelser til dagsordenen:  

         Under ”Punkt 146. Orientering ved chefen for Social Omsorg” tilføjes - Arbejdsgrupper i 

forhold til arbejdet med demensplanen  

         Under ”Punkt 151. Orientering ved formand og næstformand” tilføjes - Møde med 

borgmesteren  

         Under ”Punkt 156. Nyt fra Danske Ældreråd” tilføjes – Ældrepolitisk konference i Vingsted 

den 26. november 2019 – ”Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens 

borgernære velfærd?” 
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27.69.40-P35-2-18 

145.        Godkendelse af referat 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 4. september 2019. 

Beslutning 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

Bilag 

 2019 04.09 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_145_Bilag_1_2019_0409_Referat_Seniorraadet.pdf
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27.69.40-P35-2-18 

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. 

Beslutning 

Status på pakkeordningen efter overgangen fra visiterede enkeltydelser efter det 

første år 

Der er både inden og efter overgangen blevet arbejdet rigtig meget med pakkeordningen, og 

det har været en stor opgave at få omlagt visitering fra enkeltydelser til pakker.  

Samtidig med overgangen kom der et nyt fagligt system, hvor man gik fra FSII til FS III 

(Fællessprog III), så det har været en stor opgave for visitatorerne. Det har også været en 

stor omstilling ude i driften, som gik fra at løse forudbestemte opgaver til, i samarbejde med 

borgeren at skulle finde ud af, hvilke opgaver borgeren gerne vil have løst.  

Status efter overgangen til pakker, er at der er lidt færre borgere, der modtager praktisk 

hjælp. I forhold til borgere der modtager personlig pleje er antallet det samme. Der hvor der 

er sket en reduktion, er i forhold til antal visiterede minutter.  

  

Overgangen fra enkeltydelser til pakker har ikke givet flere klager. 

  

Der blev lavet en stor satsning i forhold til rehabilitering. Tankegangen er, at det er vigtig at 

holde borgeren i gang med det borgeren selv kan, så lang tid så muligt. Dermed er der er både 
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et menneskeligt og et økonomisk perspektiv ind i den rehabiliterende tankegang. Selvom 

borgeren måske ikke kan løse hele opgaven selv, vil der ofte være delprocesser ind i mange 

opgaver, hvor borgeren kan klare nogle af dem selv.  

 

Status på vaskeri- og indkøbsordningen efter det første år 

Seniorrådet fik på mødet udleveret statistisk materiale, som viser udviklingen indenfor vaskeri 

– og indkøbsordningen. Materialet er vedhæftet som bilag. 

Tallene viser et lille fald i forhold til borgere, der er visiteret til indkøbsordningen. 

Indkøbsordningen indebærer, at medarbejderne hjælper borgeren med at bestille varer hjem, 

men der handles ikke fysisk ind. Borgerne kan selv bestemme, hvor de ønsker at handle og 

kommunen betaler for leveringen. 

  

I forhold til vaskeriordningen er der sket et stort fald i antal borgere, der er visiteret til 

tøjvask. Tallene viser, at mange borgere har valgt vaskeordningen fra efter der kom en 

egenbetaling på 127 kr. pr. måned. Beløbet på de 127 kr. pr. måned svarer til det som det vil 

koste, hvis borgeren fik vasket derhjemme. 

  

Der har ikke været mange klager i forhold til vaskeriordningen. 

  

Derudover ønsker Seniorrådet en orientering om følgende: 

Status på budget 2020 efter aftalen med Indenrigsministeriet 

Kommunerne har fået en god aftale, hvilket betyder at Hedensted Kommune kommer til at stå 

bedre end forventet, og på nuværende tidspunkt pågår der nogle forhandlinger i Byrådet. 

Politikkerne kan fortsat beslutte, at de vil lave reduktioner nogle steder, og det er blandt andet 

det, der forhandles om lige nu. 

  

Der arbejdes på at lave en anden afregningsmodel på plejehjemmene, hvor man i dag kan 

visiteres til fire forskellige pakker. Der ønskes en ændret arbejdsgang, således at denne bliver 

mindre bureaukratisk. Ved at fjerne pakkemodellen, vil plejehjemmene blive tildelt pengene, 

når en borger flytter på plejehjem, så de selv kan styre økonomien. 

  

Arbejdet med genopretningsplanen fortsætter i Social Omsorg for at skabe balance. 

  

Er der midler til at effektuere forbedringerne jævnfør Demensrejseholdets rapport - 

og hvis ikke hvor skal midlerne så hentes fra? 

Seniorrådet fik på dagens møde udleveret Demensrejseholdets rapport, som er meget 

beskrivende og illustrativ.  

På det enkelte plejehjem skal man lave sin egen handleplan for, hvordan man vil arbejde med 

de anbefalinger, der fremgår af rapporten. I forhold til det økonomiske, vil der være noget som 

plejehjemmene selv skal betale, og andet vil skulle betales i samarbejde med boligselskabet, 

f.eks. hvis det drejer sig om maling. Derudover vil der være ting som boligselskabet skal 

betale, hvilket betyder at det skal betales via huslejen, som enten tilgår beboerne eller 

kommunen. 

Der er en pulje på 2. mio kr., som kan bruges til demensvenlig indretning. 

Det skal aftales, om man vil følge anbefalingerne om at skabe mere hjemlige miljøer og 

samtidig mindske det institutionslignende udseende. 
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Seniorrådet påpeger, at flere af anbefalingerne ikke er ret omkostningstunge, og Seniorrådet 

er meget orienterede mod, at der skal skabes mere hjemlige miljøer på plejehjemmene. 

  

I forhold til det kommende demensbyggeri, vil hjemlig indretning også være et gennemgående 

tema. 

  

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

den visiterede borger? 

Formelt set er det boligselskabet der ejer og driver boligerne. Samtidig er der er et ønske om 

fra kommunens side, at boligselskabet samarbejder med kommunens fagfolk, når 

boligselskabet foretager ændringer i forhold til boligens indretning. 

Seniorrådet påpeger, at det er vigtigt at kigge på, hvilken lovgivning boligselskabet agerer 

efter. 

  

Chefen for Social Omsorg tager kontakt til boligselskabet, i forhold til at få afklaret 

Seniorrådets spørgsmål. 

  

Fremtidens behov for plejeboliger - jævnfør Udvalget for Social Omsorgs dagsorden 

den 2. september 2019 punkt 79 

Fremtidens behov for plejeboliger blev drøftet på udvalgsmødet den 2. september og der er 

stor politisk fokus på at få tilpasset behovet i forhold til fremtiden, da der flere steder i 

Hedensted Kommune vil være borgere, der får brug for en plejebolig i fremtiden. 

  

Gruppen der vil have behov for plejeboliger vil generelt være stigende i fremtiden og det at få 

etableret flere plejeboliger er en langvarig proces. I 2040 er der et forventet øget boligbehov 

på 122 plejehjemspladser. 

  

Spørgsmålet omkring det øgede behov for plejeboliger i fremtiden er også en del af 

budgetlægningen lige nu, og der er også en proces i gang i forhold til nye plejehjem i 

Hedensted Kommune. 

  

Delegering af sygeplejefaglige opgaver til andre faggrupper 

Chefen for Social Omsorg anbefaler, at det sættes på som et selvstændigt punkt på et af de 

kommende møder. 

  

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? 

Der arbejdes fokuseret på at nedbringe antallet af gentagende magtanvendelser. På 

ældreområdet drejer det sig ofte om demente borgere, der bliver udadreagerende og i 

sådanne situationer er alle omkring borgeren udfordret, både personalet, de andre beboere og 

de pårørende. Der er både interne og eksterne muligheder, som kan bringes i spil i forhold til 

sparring og hjælp. For eksempel kan der hentes rådgivning og sparring hos Den Nationale 

Videns – og Specialrådgivningsorganisation (VISO) under Socialstyrelsen, som tilbyder 

vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det 

sociale område. 
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Derudover er der i Social Omsorg ved at blive oprettet et team af demenspiloter, det er 

medarbejdere med særlig uddannelse inden for demens, som skal bruges til sparring og 

gennemgang i komplekse borgerforløb på plejehjemmene. Formålet med tiltaget er at arbejde 

på forkant i svære borgerforløb, og herved reducere brug af magtanvendelse, antipsykotisk 

medicin og styrke personalet psykiske arbejdsmiljø. 

  

"Hjælpemidler på tværs" - hvad er det? 

Det er en projekttitel i forhold til, at der skal kigges på, om den måde der arbejdes med 

hjælpemidler på nu, er den mest optimale, også set i forhold til, at hjælpemidler kan være 

mange ting (hjælp til borgere, men også til medarbejderne). Dertil kommer, at der bevilges til 

hjælpemidler flere forskellige steder i kommunen, men også fra sygehusene. Så der er mange 

faktorer der spiller ind, når der sættes fokus på optimering af arbejdet med hjælpemidler. 

Demensbyggeriet – workshop den 1. november 2019. 

Lillian Andersen og Bent Pedersen deltager ikke i workshoppen den 1. november. Resten af 

Seniorrådets medlemmer deltager. 

Der er nedsat 6 arbejdsgrupper, som mødes løbende i november, december og januar måned, 

og den 21. og 22. november inviteres to fra Seniorrådet og to fra Ældre Sagens bestyrelsen 

med til at deltage i de arbejdsgruppemøder, der afholdes de to dage. Det vil sige at der skal 

findes to eller flere medlemmer fra Seniorrådet, som har lyst til at deltage i de pågældende 

møder. Om det er to eller flere afhænger af, om Seniorrådet ønsker at dække møderne med 

gengangere (dvs. de samme to rådsmedlemmer deltager på begge møder), eller om man 

ønsker at mødedeltagelse fordeles på flere medlemmer. Der tages beslutning om dette på 

seniorrådsmødet den 6. november.   

Chefen for Social Omsorg orienterede om, at mandag den 30.09.2019 var der en delegation på 

fire mand i Holland og besøge et demensplejehjem samt demensbyen De Hogeweyk. Den 21. 

oktober skal der en gruppe til Sjælland. Den 24. oktober afholdes der et visionsmøde i 

styregruppe, hvor det skal afklares, hvad det er man gerne vil, når arbejdsgrupperne mødes. 

Den 27. januar præsenterer arkitekterne deres byggeprogram. 

Andet. 

Formanden for Seniorrådet sidder med i en arbejdsgruppe omkring en national handleplan for 

pårørende, og har i forbindelse med en workshop, som Ældre Sagen afholdte i København, 

hørt om et projekt ”Bedre rammer for pårørende”. Formanden er interesseret i at vide, om det 

er noget Hedensted Kommune er en del af. Chefen for Social Omsorg undersøger dette.  

  

Orienteringen taget til efterretning. 
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27.69.40-P35-2-18 

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. 

Beslutning 

Chefen for Social Omsorg orienterede om tilpasning af organisationen i Social Omsorg. 

Seniorrådet spurgte ind til hvor Den Sociale Dimension samt demenskonsulenter ville komme 

til at høre til organisatorisk.  

 Den Sociale Dimension kommer til at høre til under Senior Plejehjem 

 Demenskonsulenter vil komme til at høre under Sundhed, Rehab. og Pleje. 

  

Orienteringen taget 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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27.69.40-P35-2-18 

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 

Seniorrådet. 

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. 

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning. Seniorrådet godkender forslaget fra Fællesindkøb Midt om 

én årlig orientering.  
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27.15.12-G01-1-19 

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. 

Beslutning 
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Orienteringen taget til efterretning. Seniorrådet tilslutter sig forslaget om at flytte 

Frivilligfesten. Samtidig gør de opmærksomme på, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis 

Frivilligfesten bliver afholdt i april eller maj måned, da generalforsamlingerne i de frivillige 

foreninger ofte afholdes i årets første tre måneder.  
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27.69.40-P35-2-18 

150.        Bordet rundt - yderligere spørgsmål til chefen for 
Social Omsorg 

Beslutning 

Formanden for Seniorrådet orienterede om, at Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for 

Velfærd (VIVE) har annonceret at de vil lave to undersøgelser omhandlende de forebyggende 

hjemmebesøg samt normeringer og kompetencer på danske plejehjem. 

Team Hjemmeplejen har lagt en pjece på kommunes plejehjem, hvori de reklamerer for deres 

ydelser, herunder muligheden for tilkøbsydelser. I Hedensted Kommune er der to 

privatleverandører, der må tilbyde personlig pleje 

Et af Seniorrådets medlemmer spørger ind til, hvor man som borger kan ringe hen, hvis føler 

sig utryg og ikke har nogen pårørende eller nærtstående man kan ringe til. Spørgsmålet 

udspringer af, at en borger har fået at vide, at vedkommende skal være visiteret for at kunne 

få et telenummer at ringe til. Chefen for Social Omsorg undersøger dette. 

Formanden for Seniorrådet præsenterede en principafgørelser fra Ankestyrelsen, hvori det 

fastslås, at en rask ægtefælle ikke pr. automatik kan forventes at klare alle de praktiske 

opgaver i hjemmet. 

På mødet den 12. juni 2019 spurgte Seniorrådet ind til administrationen af servicekasserne på 

kommunens plejehjem. På bruger-/pårørenderådsmødet på Bøgely Plejehjem den 22. 

november vil leder Charlotte Søgaard Thomsen svare på dette. Formanden for Seniorrådet 

videregiver dette til den borger, der har rettet henvendelse om servicekasserne. 
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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. 

Beslutning 

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

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

Formanden for Seniorrådet har hørt, at der er fremlagt et politisk forslag om, at 

frivillighusenes husleje fremadrettet betales af kommunen, og at midlerne der spares vil gå til 

§18 midler. Dette er chefen for Social Omsorg ikke bekendt med. 

  

Seniorrådet er blevet gjort opmærksomme på, at hvis de skal komme med nogle forslag til 

budgettet, skal de til at skynde sig, da man allerede er nået langt i processen omkring budget 

2020. 

  

På baggrund af at processen omkring budgettet allerede er så fremskredet, mener Seniorrådet 

ikke, at der er behov for at afholde et budgetmøde den 17. oktober.  

  

I forhold til budgettet har Ældre Sagen i Juelsminde rejst et ønske om et borger- og 

handicapvenligt frivillighus, ligesom i de andre centerbyer. 

  

  

Velfærdsteknologi - inspirationstur til Dokkx torsdag den 19. september 2019 

De af Seniorrådets medlemmer der deltog på turen, synes at det var en meget inspirerende 

tur. Der var mange små inspirerende ting til en nemmere hverdag og rollatorkørestolen var 

meget innovativ og kunne være god, også i forhold til den rehabiliterende tankegang – f.eks. 

kunne borgeren gå ud og blive kørt hjem. 

Udvalget for Social Omsorg har velfærdsteknologi på dagsordenen 7. oktober. Det samme har 

Danske Ældreråd, når de afholder deres ældrepolitiske konference i Vingsted den 26. 

november, hvor dagens tema er ”Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens 

borgernære velfærd?”. Seniorrådet vil gerne invitere et af Udvalget for Social Omsorgs 

medlemmer med til konferencen. Næstformanden sender invitationen til Udvalget for Social 

Omsorg.  
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Valg til Seniorrådet i 2021 

Formand og næstformand har haft møde med borgmesteren omkring mulighed for afholdelse 

af fremmødevalg. Administrationens beregning af omkostningerne i forhold til et fremmødevalg 

har taget udgangspunkt i, at Seniorrådsvalget afholdes som et helt selvstændigt valg. 

Borgmesteren har bedt Seniorrådet om at komme med et fuldt gennemarbejdet forslag inden 

1. marts. 

Formand og næstformand er tovholdere på arbejdet omkring forslaget og økonomien omkring 

afholdelse af fremmødevalg. 

  

Orienteringen taget 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. 

Beslutning 

Arbejdsgruppen omkring Pårørendepolitik har brug for tilbagemeldinger fra diverse råd med 

flere, i forhold til emner til Pårørendepolitikken. Lillian Andersen og Solveig Petersen sidder 

med i arbejdsgruppen, og medlemmerne fra Seniorrådet har mulighed for at sende deres 

forslag til dem, senest den 25. oktober. Derefter vil de lave et sammendrag, som de 

rundsender til Seniorrådet, inden det bringes med videre til arbejdsgruppen. 

Der vil blive afholdt tre borgermøder rundt i kommunen – hvor borgerne har mulighed for at 

komme med deres input, og hvor det er muligt for arbejdsgruppen at få en indikation af, 

hvordan borgerne tænker, at Pårørendepolitikken skal være og hvad den skal indeholde. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

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 kørselsordninger og kollektiv trafik i Hedensted Kommune. Kørselskontoret havde 

forespurgt Seniorrådets medlemmer, om de ville komme med en tilbagemelding på, hvad de 

tænker om hæftet.  

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet havde følgende bemærkninger til Kørselskontorets hæfte: 

         Vil gerne have et afsnit ind om kørsel med demente 

         I forhold til sprogbruget, er der et ønske om, at tingene kaldes det de er f.eks. flextur, 

busser og tog, handicapkørsel med videre frem for fælles betegnelser som 

kørselsordninger og kollektiv trafik 

         Kortet i hæftet er for utydeligt 

         Seniorrådet mener, at der skal stå ”Kan vi køre for dig?” i stedet for ”Kan vi køre med 

dig?” 

         Et fint hæfte i en god størrelse og med relevante informationer 

  

Seniorrådets drøftelser samt forslag til ændringer og forbedringer videregives til 

kørselskontorets kommunikationskonsulent, Lotte Kristiansen. 

Orienteringen taget 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. 

Beslutning 

Formanden for Seniorrådet er blevet kontaktet af distriktsformanden for Danske Seniorer og 

har fået tilbud om at modtage telefonnumrene på de forskellige pensionistforeninger i 

kommunen. 

Ældre Sagens Koordinationsudvalg (KOU) har ikke som sådan drøftet fællesmødet, men er 

meget interesseret i emnet, da det er meget oppe i tiden- også i lokalafdelingen i Juelsminde.  
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På formand-/næstformandsmødet i Regionsældrerådet, havde der været et oplæg, hvor det 

fremgik, at man allerede i 50 års alderen skulle begynde at indtænke seniorbofællesskaber, 

hvis det var et ønske i forhold til ens fremtidige boligform. 

Det blev pointeret, at der foreligger et lovkrav om, at boligselskaber der bygger, skal bygge 

ældrevenligt.  

Et af Seniorrådets medlemmer orienterede om, at han havde fået en henvendelse om, at der 

er ved at blive udstykket til ældrevenlige boliger i Åle. Byggeriet forventes at stå færdigt i 

2020 og vil udover ældrevenlige boliger også bestå at et fælleshus, fællesarealer samt en 

tilhørende bus. 

Næstformanden orienterede om, at der på et borgermøde, som Ældrerådet i Viborg havde 

arrangeret, havde været et oplæg fra en antropolog, som beskæftiger sig meget med 

seniorbofællesskaber. Næstformanden kontakter formanden for Ældrerådet i Viborg for 

nærmere oplysninger om oplægget, da det måske kan bruges som trækplaster i forbindelse 

med et fællesmøde om seniorbofællesskaber. 

Danske Seniorer skal spørges, om de vil være med i processen omkring etablering af et 

fællesmøde, hvor fokus vil være på seniorbofællesskaber.  

Desuden er det vigtigt at få fulgt op på, hvordan lovgivningen er på området i forhold til, 

hvilke krav der er til senior – og ældreboliger. 
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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. 

Beslutning 

Seniorrådet tilslutter sig den foreløbige tidsplan med mulighed for at der kan komme 

ændringer. Inge Christensen har ikke mulighed for at deltage den 15. januar 2020. 

  

Drøftelsen taget 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. 

Beslutning 

Mødet med Danske Ældreråds formand den 23. september 2019 

Formanden for Seniorrådet orienterede om forslag til fremtidige mærkesager i forbindelse med 

Danske Ældreråd. 

  

Danske Ældreråds repræsentantskabsmødet i Nyborg den 27. april 2020 samt 

konferencen i Nyborg den 28. april 2020 

Formanden for Seniorrådet har ikke mulighed for at deltage i repræsentantskabsmødet og på 

konferencen. På et af de kommende møder skal der findes en suppleant. 

  

Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i Vingsted den 26. november 2019 

Der er kommet et nyhedsbrev samt en invitation til Danske Ældreråds ældrepolitiske 

konference i Vingsted den 26. november, hvor dagens tema er: ”Er digitalisering og 

velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?” Seniorrådets deltagere tilmeldes 

følgende seminarer: 
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Bent Petersen: 

”Er skærmbesøg en metodefrihed i hjemmeplejen?” 

”Digitaliseringens fordele og ulemper – set fra et borgerperspektiv” 

  

Anker Andersen: 

”Dokumenteret effekt med velfærdsteknologi på plejehjem” 

”Velfærdsteknologi i kommunerne” 

  

Henning Rasmussen: 

”Når skrøbeligheden banker på, rækker teknologien ikke langt” 

”Værdighed i ældrepleje – hvordan hjælpes vi ad med at gøre det endnu bedre?” 

  

Solveig Petersen: 

”Når skrøbeligheden banker på, rækker teknologien ikke langt” 

”Værdighed i ældrepleje – hvordan hjælpes vi ad med at gøre det endnu bedre?” 

  

Minna Olsen: 

”Er skærmbesøg en metodefrihed i hjemmeplejen?” 

”Præmisser for at lykkes med velfærdsteknologi” 

  

Kirsten Blume Schmidt: 

”Når skrøbeligheden banker på, rækker teknologien ikke langt” 

”Værdighed i ældrepleje – hvordan hjælpes vi ad med at gøre det endnu bedre?” 

  

Poul Ole Pedersen: 

”Dokumenteret effekt med velfærdsteknologi på plejehjem” 

”Digitaliseringens fordele og ulemper – set fra et borgerperspektiv” 

  

Lillian Andersen: 

”Velfærdsteknologi i kommunerne” 

”Præmisser for at lykkes med velfærdsteknologi” 

  

Temaet for Danske Ældreråds ældrepolitiske konference er meget i tråd med det som Udvalget 

for Social Omsorg også beskæftiger sig med lige nu. Derfor sender næstformanden en 

invitation til Udvalget for Social Omsorg om at deltage i Danske Ældreråds konference den 26. 

november 2019 i Vingsted. 

  

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: 
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·    Den rehabiliterende tilgang 

Seniorrådet følger også den rehabiliterende tilgang 

tæt i forhold til Hedensted Kommune. 

·    Fleksibelt indrettede ældre- og plejeboliger 

der understøtter sociale aktiviteter og til en 

husleje, der kan betales af alle ældre  

Temaet kommer på den 9. oktober i Viborg, hvor 

Danske Ældreråd afholder temadag, og er i meget 

god tråd med det, som Seniorrådet også har fokus 

på. Derfor tilslutter Seniorrådet sig og arbejder ud 

fra de samme principper. 

Orienteringen taget til efterretning. 
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157.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes onsdag den 6. november 2019. 

Beslutning 

På næste møde den 6. november 2019 sættes følgende på dagsordenen: 

  

     Udpegning af repræsentanter til arbejdsgrupperne i forhold til demensplejehjemmet 

– skal det være forskellige personer eller skal det være gennemgående personer? 

    Kørselskoordinator Lars Oksbjerre vedrørende status på PP busser. 

    Sygeplejefaglig enhedsleder Lone Bockhoff vedrørende sygeplejefaglig delegering 
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158.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
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159.        Evaluering af mødet 

Beslutning 

Det har været et godt møde, hvor der er blevet nået meget selvom der var mange punkter på 

dagsordenen. Desuden er det dejligt med eksempler fra den virkelig verden. Samtidig er der 

en bekymring i forhold til omorganiseringen, da det vigtigste fortsat er, at borgeren skal være i 

centrum. 
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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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