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133.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

 

Fraværende: Bent Petersen. 
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134.        Godkendelse af referatet  

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 9. september 2020. 

Beslutning 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

Fraværende: Bent Petersen. 

Bilag 

 2020 09.09 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_134_Bilag_1_2020_0909_Referat_Seniorraadet.pdf
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135.        Orientering ved chefen for Social Omsorg  

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering om følgende: 

 

 Redegørelse for budget 2021 med fokus på ældreområdet 

 

Seniorrådet ønsker en orientering om følgende: 

 Status på budget 2021 

 Status på Corona situationen i Hedensted Kommune 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Status på budget 2021 

Budgettet er ikke vedtaget endnu. Det er på 2. behandling på Byrådet i aften onsdag den 7. 

oktober 2020. Der er to store poster i Social Omsorg, herunder stigende udgifter på 

voksenhandicapområdet, hvor man ved at der vil være øgede udgifter for 12,5 mio. kr. i 2021. 

 

I selve budgetaftale er der taget nogle øvrige ting med, herunder blandt andet: 

 

 1 mio. kr til demensområdet med særligt fokus på dagstilbud til demente samt et 

begyndende kig på demente handicappede 
 3 mio. kr. til bemanding i spidsbelastningssituationer 

 

Anlæg – Social Omsorg 

Anlægsmæssigt har Social Omsorg ikke så meget med i forhold til budget 2021. Det 

drejer sig om et nyt vindfang og et cykelskur ved Sundhedshuset. Derudover bliver det  

muligt at samle alle de udekørende gruppe i den vestlige del af kommunen på Møllebo 

Plejehjem. 

 

Demensplejehjem og behovet for flere plejehjempladser 

I 2022/2023 er der afsat penge til demensplejehjemmet, herunder også finansiering af 

udearealer og inventar.  

 

Når demensplejehjemmet kommer løsner det op for behovet for plejeboliger. Der kan 

ikke udvides på Birkelund i Juelsminde, så der skal der findes en løsning. Dette bliver  

forventeligt i 2026/27. Det afhænger dog også af, hvordan pladserne på Løsning 

Plejehjem skal bruges fremadrettet. Derfor er der også mange parametre der kan og 

spiller ind, når der tales om fremtidige pladser på kommunens plejehjem. 
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Fri – og privat plejehjem 

Mulighed for etablering af fri - og privat plejehjem er ikke en ny tanke. Det har også 

tidligere været drøftet. Kommunen kan ikke forhindre, at der etableres private – eller 

friplejehjem, men der skal også være et behov og et reelt kundegrundlag, og det vil 

dem, der gerne vil have etableret et fri – eller privat plejehjem gerne sikre sig. 

 

Status på corona situationen i Hedensted Kommune 

Hedensted Kommune er steget i incidenstal. Den 6. oktober var tallet 41 og lige nu falder 

tallene på landsplan lidt. Tallet 41 dækker over 19 smittede over de sidste 7 dage. Styrelsen 

for Patientsikkerhed har ikke henvendt sig til kommunen med påbud om nye lokale 

restriktioner. Dette blandt andet fordi smittetilfældene ligger spredt i kommunen. Ved 

incidenstal over 20 modtages der dagligt mails fra Styrelsen for Patientsikkerhed med alders 

fraktil og postnumre.  

 

I forhold til Covid-19 lige nu overvejes det, hvordan man skal forholde sig til de forskellige 

aktiviteter i de åbne aktiviteter og derfor er lederne afventende. 

 

På baggrund af udviklingen og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen anvender alle medarbejdere 

nu masker eller heldækkende visir ved samtlige procedurer inden for 2 meters afstand af 

borgeren. Samtidig opfordres besøgende og brugere af kommunens sundhedstilbud til at bære 

mundbind.  

 

I forhold til lukning af plejehjem og bosteder i forbindelse med Covid-19, er det kun styrelsen 

der kan lukke disse. 

 

Demensplejehjem 

Styregruppen var samlet onsdag den 30. september 2020. 

 

Fredag den 25. september var der præsentation af de fem projekter. 

Projekterne blev drøftet i styregruppen, og der bliver i dag onsdag den 7. oktober sendt 

besked til entreprenørerne med svar. Efterfølgende vil der være en standstill-periode på 10 

dage, hvor det skal gøres synligt, hvad der ligger til grund for valget (bedømmelsesrapport) 

med plus og minusser ved de forskellige projekter. Formålet med standstill- perioden er, at 

give tilbudsgiverne mulighed for at indgive en klage, før kontrakten bliver underskrevet. 

Efter standstill-perioden kommer kontraheringsperioden, hvor kontrakten gennemgås og 

ændringer tilføjes med videre.  

 

Det kan ikke afsløres, hvilket projekt der er valgt førend efter standstill-perioden. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Fraværende: Bent Petersen. 
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136.        Bordet rundt - yderligere spørgsmål til chefen for 
Social Omsorg 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 

 

Fraværende: Bent Petersen. 
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137.        Orientering - servicekasser på plejehjemmene 

Beslutningstema 

Mads Bindesbøl, juridisk administrativ konsulent ved Stab og Udvikling, giver status på 

arbejdet med servicekasserne på plejehjemmene i Hedensted Kommune.  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Mads Bindesbøl orienterede om servicekasser på plejehjemmene. 

Der er igangsat et projekt, som har til formål at ensarte arbejdet omkring servicekasserne. 

Ofte er det bruger-/pårørenderådene, der står for servicekasserne, og det er svært at 

rekruttere folk til at varetage dem. Det er også svært for de beboere, som ingen pårørende har 

og der er heller ikke bruger- /pårørenderåd på alle plejehjem. 

Der iværksættes et pilotprojekt på Bøgely Plejehjem, forventet start januar 2021, hvor det 

forsøges at adskille indkøb af dagligdagsfornødenheder fra indkøb af det som indgår i social 

sammenhænge. Kommunen vil forestår indkøb af de dagligdagsfornødenheder og bruger-

/pårørenderådet vil tage sig af det som indgår i den social del. 

Formålet med ensretningen er, at alle beboere får nogenlunde det samme for det samme 

beløb. Der til kommer, at kommunen vil administrere den daglige husholdning og indkøb af de 

personlige fornødenheder. Med dette tiltag skulle bruger-/pårørenderådene gerne får mulighed 

for at fokusere på det social aspekt. 

Det er Jane Vase – leder af Mad & Måltider og Mads Bindesbøl - juridisk administrativ 

konsulent ved Stab og Udvikling, der varetager opgaven. 

 

Fraværende: Bent Petersen. 
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138.        Orientering - rådighedsbeløb for 
plejehjemsbeboere 

Beslutningstema 

Mads Bindesbøl, juridisk administrativ konsulent ved Stab og Udvikling, orienterer om 

rådighedsbeløb for plejehjemsbeboere. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Mads Bindesbøl, juridisk administrativ konsulent ved Stab og Udvikling, orienterede om 

rådighedsbeløb for plejehjemsbeboere. Oplægget for hans orientering er vedlagt som bilag. 

 

Seniorrådet er meget interesseret i at rejse problemstillingen vedrørende rådighedsbeløb for 

plejehjemsbeboere overordnet, da det er en problematik som rammer mange mennesker og 

som få tør gøre opmærksomme på. Derfor vil Seniorrådet gå videre med det til de respektive 

landsdækkende organisationer. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Fraværende: Bent Petersen. 

Bilag 

 Orientering af Seniorrådet om rådighedsbeløb for pensionister på plejehjem 

  

Bilag/Punkt_138_Bilag_1_Orientering_af_Seniorraadet_om_raadighedsbeloeb_for_pensionister_paa_plejehjem.pdf
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139.        Orientering ved formand og næstformand 

Beslutningstema 

Formanden og næstformanden for Seniorrådet giver en orientering om følgende: 

 

 Evaluering af mødet vedrørende pårørendepolitikken, som blev afholdt i Tørring den 28. 

september 2020 

 Overvejelser omkring fremtidig afholdelse af fællesmødet vedrørende 

seniorbofællesskaber, som skulle have været afholdt i Hedensted Kirkecenter den 5. 

oktober 2020 

 Præsentation og drøftelse af demensbyggeriet på baggrund af mødet den 25. 

september 2020 

 Mødedatoer for 2021. Følgende datoer er fremsat som mulige mødedatoer: 13. januar, 

10. februar, 10. marts, 14. april, 12. maj, 16. juni, 11. august, 15. september, 13. 

oktober, 10. november og 15. december. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Evaluering af mødet vedrørende pårørendepolitikken, som blev afholdt i Tørring den 

28. september 2020 

Det store fokusområde var handicap, især børn med handicap og over gangen fra barn med 

handicap til voksen med handicap (når de bliver 18 år). Nogle af deltagerne fortalte, at de 

føler sig talt ned til og mangler støtte til at gøre det bedst mulige for deres pårørende. De 

oplever også, at den rehabiliterende tankegang er grebet forkert an og så gerne, at der kom 

mere fokus på, hvor det virkeligt vil give mening at lave en rehabiliterende indsats. Dette er 

Seniorrådet enige i og de vil også gerne, at der blev sat fokus på visitationen, herunder om de 

ældre borgere får den hjælp, de har behov for og om visitationskriterierne er for stramme. 

Seniorrådet fremsætter er forslag om det kunne være en mulighed, at en der kender borgeren 

rigtigt godt kunne deltage i forbindelse med visitationen, så visitatorerne kunne få så meget 

viden om borgeren som muligt og således, at der kunne laves en forventningsafstemning fra 

begge parter. 

 

Til de tre møder har det været gennemgående, at der har været mange pårørende til 

handicappede. Til mødet i Tørring var der stor tilfredshed med de pårørendekurser, som 

Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning afholder. I forhold til selve afholdelsen af mødet 

var tilkendegivelsen, at det havde været rart, at mødet blev afholdt i et mindre fora. 

Deltagerne vil gerne se konklusionerne fra de tre møder, når de engang er på plads. Den 26. 

oktober mødes arbejdsgruppen for at samle op i forhold til Pårørendepolitikken. 

 

Et af Seniorrådets medlemmer oplyst, at der findes en uvildig forening, DUKH (Den Uvildige 

Konsulentordning på Handicapområdet), hvor de socialfaglige konsulenter fra DUKH rådgiver 
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mennesker med handicap, deres pårørende samt kontakt- og fagpersoner om spørgsmål i 

relation til retssikkerhed, herunder rådgivning om regler i forhold til de enkelte ydelser, 

sagsgange, sagsbehandlingsregler og klagemuligheder. Seniorrådet så gerne, at det var muligt 

at kontakte deltagerne i forhold til at kunne videreformidle informationerne om DUKH. 

 

Overvejelser omkring fremtidig afholdelse af fællesmødet vedrørende 

seniorbofællesskaber, som skulle have været afholdt i Hedensted Kirkecenter den 5. 

oktober 2020 

Arbejdsgruppen valgte til sidst at aflyse mødet. Der evalueres den 19. oktober 2020, men der 

vil etableret et møde senere. I den forbindelse vil det måske være en ide, at gentænke mødets 

overskrift til "Hvordan opretter man et bofællesskab". En mulighed kunne også være at 

etablere tre møder i stedet for ét, således at hele kommunen bliver tilgodeset geografisk. De 

indkomne forslag tages med på evalueringsmødet. 

 

Præsentation og drøftelse af demensbyggeriet på baggrund af mødet den 25. 

september 2020 

Chefen for Social Omsorg orienterede om dette under punkt 135. 

 

Mødedatoer for 2021. Følgende datoer er fremsat som mulige mødedatoer: 13. 

januar, 10. februar, 10. marts, 14. april, 12. maj, 16. juni, 11. august, 15. september, 

13. oktober, 10. november og 15. december 

Mødedatoerne fastholdes og rettes til efterhånden, hvis der bliver behov for det. 

 

Møde vedrørende respekt- og omsorgsfuld pleje 

Tirsdag den 29. september var der første møde i arbejdsgruppen, hvor strategien for møderne 

blev drøftet. Der blev ændret i møderækken og mødet med plejehjemslederne blev 

fremrykket. Arbejdsgruppen skal også mødes med de tillidsvalgte samt bruger-

/pårørenderådene. Mødet med bruger-/pårørenderådene afholdes torsdag den 5. november 

2020. 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Fraværende: Bent Petersen og Inge Christensen. 
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140.        Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Formanden og næstformanden giver en orientering om seneste nyt fra Danske Ældreråd. Der 

orienteres om følgende: 

 

 Tilbagemelding fra temadagen i Viborg mandag den 5. oktober 2020 - hvor der blev sat 

fokus på "Ældrerådsvalg- forberedelse, gennemførelse og overdragelse" samt "Hvilke 

erfaringer og refleksioner har COVID-19 bragt i kommunerne?" 

 Repræsentantskabsmødet og konferencen i Vingsted den 24. november er aflyst 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Tilbagemelding fra temadagen i Viborg mandag den 5. oktober 2020 - hvor der blev 

sat fokus på "Ældrerådsvalg- forberedelse, gennemførelse og overdragelse" samt 

"Hvilke erfaringer og refleksioner har COVID-19 bragt i kommunerne?" 

Det var et virkelig godt møde og det var godt at høre, hvordan andre seniorråd/ældreråd 

forholder sig til og planlægger fremmødevalg. Noget af det som deltagerne fra Seniorrådet 

kunne tage med hjem var blandt andet, at der i nogle kommuner sættes stemmeurner op på 

plejehjem og biblioteker, hvilket viser at der er mange måder fremmødevalg kan gennemføres 

på, og at der er flere steder at hente inspiration. 

 

Seniorrådet skal også beslutte, hvornår de vil opfordre kommunen til at oprette det formelle 

valgudvalg. Denne drøftelse sættes på dagsordenen til januar 2021, hvor de mulige nye tiltag i 

forhold til fremmødevalg også skal drøftes.  

 

I forhold til hvervning af nye kandidater er det vigtigt at have i tankerne, at det kan tage lang 

tid at tage stilling til, om man ønsker at opstille som kandidat til Seniorrådet. 

I forlængelse af denne drøftelse oplyste flere af Seniorrådets medlemmer, at de ikke 

genopstiller til valget 2021. 

 

Repræsentantskabsmødet og konferencen i Vingsted den 24. november er aflyst 

Orientering taget til efterretning. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Fraværende: Bent Petersen og Inge Christensen. 
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141.        Drøftelse - faglige emner og ældrepolitiske 
områder som Seniorrådet vil koncentrere sig om i 2021 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte, hvilke faglige emner og ældrepolitiske områder de ønsker at 

koncentrere sig om i 2021.  

Næstformanden fremsender et internt notat som oplæg til debatten. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Punktet udsættes til mødet i november, herunder også den videre drøftelse af fokusområdet 

respekt - og omsorgsfuld pleje. 

 

Taget til efterretning. 

 

Fraværende: Bent Petersen og Inge Christensen. 
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142.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes den 11. november 2020 på Kildebjerget, i hallen, Sanatorievej 1, 7140 

Stouby. 

Beslutning 

På mødet den 11. november 2020 sættes følgende punkter på dagsordenen: 

 

 Faglige emner og ældrepolitiske områder som Seniorrådet vil koncentrerer sig om i 

2021  

 Respekt- og omsorgsfuld pleje i Hedensted Kommune 

 Orientering ved Jane Vase - leder af Mad & Måltider 

 

Fraværende: Bent Petersen og Inge Christensen. 

Bilag 

 Årshjul 2020 oktober 

  

Bilag/Punkt_142_Bilag_1_Aarshjul_2020__oktober.pdf
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143.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 

 

Fraværende: Bent Petersen  

og Inge Christensen. 
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144.        Evaluering af mødet 

Beslutning 

Det har været et godt møde med gode diskussioner og holdningsdrøftelser. Det har dog også 

været svært at overholde tiden. 

 

Fraværende: Bent Petersen og Inge Christensen. 
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Bilag 

 2020 09.09 Referat Seniorrådet 

 Orientering af Seniorrådet om rådighedsbeløb for pensionister på plejehjem 

 Årshjul 2020 oktober 
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