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27.69.40-P35-2-14 

39.        Orientering om Plejecenter Kildevældet 

Beslutningstema 

Daglig leder Dorthe Kjær Iversen orienterer om Plejecenter Kildevældet. 

Der gives evt. en kort rundvisning.  

Administrationen indstiller 

Dorthe Kjær Iversen orienterede om Plejecenter Kildevældet og Seniorrådet blev vist rundt.  

Beslutning 

Dorthe Kjær Iversen orienterede om Plejecenter Kildevældet og Seniorrådet blev vist rundt.  

  

27.69.40-P35-2-14 

40.        Godkendelse af dagsorden  

Beslutning 

Godkendt.  

  

  

27.69.40-P35-2-14 

41.        Godkendelse af referat fra den 24. februar 2015 

Beslutningstema 

Udvalget for Social Omsorg behandler Seniorrådets høringssvar vedrørende budget 2015. 

Beslutning 

Udvalget for Social Omsorg behandler Seniorrådets høringssvar vedrørende budget 2015. 
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27.69.40-P35-2-14 

42.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutning 

 Der er ansat følgende nye medarbejdere: 

- myndighedsleder og 3 koordinatorer (Myndighedsafdelingen flytter til vestergade 7, 

Løsning primo april 2015)  

- leder af voksenhandicap 

- frivillighedskoordinator 

  

 I næste uge kommer der en evaluering af:  

- toiletsæder med skylle- og tørrefunktion 

- benløfter 

  

 Ny samarbejdsfunktion for alle grupper på plejecentrene er underskrevet.  

  

 Der arbejdes på at etablere et mere formaliseret samarbejde på områderne: psykiatri, 

misbrug, handicap og adhd. Overgangene skal snakkes igennem - hvem har ansvaret 

for hvad? 

  

 'Velkomstmøde i eget hjem' - omhandlende at få en mere glidende overgang til 

indflytning på plejecentre. Dette er forsøgt ved at afholde et velkomstmøde i borgerens 

hjem inden indflytning på plejecenteret. Evalueres på møde i Udvalget for Social 

Omsorg den 13. april 2015. 

  

 Udlån/ leje af midlertidige hjælpemidler - kan evt. være et emne der kommer med som 

et punkt til budgetbehandlingen. 

  

 Udvalget for Social Omsorg har snakket en del dokumentation - har haft opfattelsen af, 

at der er en del unødvendig dokumentation. 

  

 Social Omsorg skal prøve at hjælpe med at finde boliger til flygtninge (ledige 

ældreboliger der ikke lejes ud). 

  

 Der er fortsat sygdom på Højtoften. 

  

 Der orienteres kort om budget 2015. Der bliver ingen nedskæringer i år. 

                                  

  

27.69.40-P35-2-14 

43.        Status akutberedskabet i kommunen 

Beslutningstema 

Steen Dall-Hansen orienterer om akutberedskabet i kommunen. 
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Sagsfremstilling 

Status på: 

 akutpladser 

 akutteam 
  

Seniorrådet ønsker svar på om døgndækningen er på plads. 

Administrationen indstiller 

at Seniorrådet orienteres og drøfter punktet. 

Beslutning 

Steen Dall- Hansen giver orientering om akutberedskabet. 

Byrådet har godkendt udvidelse af akutberedskabet.  

Akutteamet forventes at være et døgndækket tilbud pr. 1. juni 2015. 

Korttidsophold: der er en egenbetaling for borgerne i forhold til forplejning (fuldkost) på 113 

kr. Akutplads ophold og plejedel er gratis. 

  

27.69.40-P35-2-14 

44.        Pårørende politik 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en drøftelse af pårørendepolitik. 

Sagsfremstilling 

Forventninger til indsats og støtte/ inddragelse af civilsamfundet 

  

 Hvordan og hvor meget påtænkes de pårørende inddraget i indsatsen i hverdagen? 

Hvor går grænsen? 

Administrationen indstiller 

at Seniorrådet drøfter punktet.  

Beslutning 

Punktet drøftet. 

Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med udkast til, hvordan 
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civilsamfundets inddragelse kan etableres i Hedensted Kommune. 

Arbejdsgruppen er bestående af: Anker Andersen, Elin Andersen og Lillian Andersen. 

Der kan muligvis hentes inspiration ved at se Ikast-Brande Kommunes udarbejdede materiale i 

forhold til, hvordan de håndterer civilsamfundets inddragelse.  

  

27.69.40-P35-2-14 

45.        Orientering ved formanden 

Beslutningstema 

 Borgermøde i Region Midt den 28. februar 2015 

 Kvalitetsstandard for rehabilitering 

 International Ældredag den 1. oktober. Temaet for FN´s internationale dag er 

"Bæredygtighed og inddragelse af ældre i by- og lokalsamfund" 

Administrationen indstiller 

at Seniorrådet orienteres om punkterne og fremkommer med forslag til temaer der skal i 

fokus såfremt det besluttes at afholde den Internationale Ældredag. 

Beslutning 

 Borgermøde i Region Midt den 28. februar 2015, deltog som repræsentant fra 

Sundhedsbrugerrådet 

Det var et godt borgermøde. Der fremkom mange gode resultater om vores 

sundhedsvæsen og om hvordan det fungerer. 

Der kan kommenteres og findes materiale på hjemmesiden på Region Midt - 

www.voressundhedsvæsen.dk  

 International Ældredag den 1. oktober 

Det besluttes at afholde International Ældredag i Hedensted Kommune. 

Eventuelt tema: Hvordan skaber vi trivsel og hvad vil få os til at blive i 

lokalsamfundene. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde videre med dette bestående af: 

Kirsten Kristensen, Solveig Petersen, Ole Flemming Lyse og Lillian Andersen. 

De vil på Seniorrådsmøderne orientere løbende om status for deres arbejde. 

  

27.69.40-P35-2-14 

46.        Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

 Orientering om valget i distrikt 3 

 Tilmelding til repræsentantskabsmødet den 11. maj 2015 

www.voressundhedsvæsen.dk
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 Tilmelding til konferencen den 12. maj 2015. Temaet er "Forandringer i omsorgen for 

ældre" 

  

Administrationen indstiller 

at Seniorrådet orienteres om punkterne og tager stilling til tilmelding. 

Beslutning 

1. Orientering om valget i distrikt 3 

     Valget blev afgjort ved afstemning. Anker Andersen blev valgt som 2. stedfortræder ved 

lodtrækning. 

    Anker Andersen fortsætter med at være formand i Regionsældrerådet. 

2. Tilmelding til repræsentantskabsmødet den 11. maj 2015  

    Lillian Andersen, Anker Andersen og Elin Kristensen deltager. 

3. Tilmelding til konferensen den 12. maj 2015 

    Hele Seniorrådet deltager.  

  

27.69.40-P35-2-14 

47.        Bordet rundt 

Beslutning 

Lillian Andersen 

Orienterer om møde i Sundhedsbrugerrådet omkring implementering af Sundhedsaftalen på 

akutområdet. 

De sygehuse som har etableret en patientorganisationen (mødested for pårørende, læger og 

sygeplejersker) har oplevet en stor succes med det. 

Regionalt snakkes der meget om frivilligheden og grænsefladen i forhold til dette. 

 

Ole Flemming Lyse 

Færdselssikkerhedsrådet efterlyser punkter til dagsordenen til mødet den 16. april 2015. 

Der videregives besked til formand og næstformand for Handicaprådet. 

Det nævnes, at kommunens cykelstier godt kunne trænge til et eftersyn - det ville være godt 

hvis flere ældre kunne komme ud og motionere mere.  
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27.69.40-P35-2-14 

48.        Årshjul for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Udkast til årshjul drøftes.  

Sagsfremstilling 

På sidste Seniorrådsmøde blev det besluttet, at der skal oprettes et årshjul for Seniorrådet.  

Administrationen indstiller 

Til drøftelse. 

Beslutning 

 Maj: Tilsyn på plejecentre 

      Hvordan gør vi det mere attraktivt for borgerne at anvende Flextur? 

 Juni: Indsatskataloget 

       Budget 2016 

 Oktober/ november: Tilsyn § 83 

 November/ december: Kvalitetsstandarder  

Bilag 

 Årshjul - Seniorrådet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag/Punkt_48_Bilag_1_Aarshjul__Seniorraadet.pdf
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27.69.40-P35-2-14 

49.        Næste møde den 15. april 2015 

Beslutningstema 

1. Punkter til mødet 

2. Mødested 
  

Punkter til mødet: 

1. Strategi ved modtagelse af nye flygtninge  

    -  inddragelse af frivillige  

    -  brug af ældreboliger 

 

2. Forebyggende hjemmebesøg 

  

3. Orientering om demensområdet v/ demenskoordinator Kirsten Sejerøe 

 

4.  Orientering v/ Lisbeth Salkvist om koordinering af indsatsen omkring inkontinens 

Beslutning 

2. Forebyggende hjemmebesøg 

 Høre om hvad de laver/ hvad sker der på besøgene, hvor mange siger nej til et besøg. 

  

27.69.40-P35-2-14 

50.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger.  
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29.00.00-P27-1-15 

51.        Konsekvenser af Sundhedsaftalen 2015 - 2018 

Beslutningstema 

Birgit Munk Hansen orienterer om konsekvenser af sundhedsaftalen og fremtidige indsatser på 

sundhedsområdet. 

Sagsfremstilling 

Administrationen indstiller, 2. marts 2015, pkt. 29: 

at orienteringen tages til efterretning.  

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 2. marts 2015, pkt. 29: 

Tages til efterretning. 

Status præsenteres for udvalget primo 2016. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Birgit Munk Hansen giver status. 

På nogle områder sker der en opgaveglidning fra regionerne til kommunerne. 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

27.69.40-P35-2-14 

52.        Status på Seniorpolitikken  

Beslutningstema 

Steen Dall-Hansen giver status på Seniorpolitikken. 

Administrationen indstiller 

at Seniorrådet orienteres og drøfter Seniorpolitikken samt udarbejder høringssvar. 

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning.  
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Bilag 

 Fremtidens seniorområde 

  

27.36.00-Ø34-1-15 

53.        Klippekortsmodellen: Sammen gør vi cirklen større 

Beslutningstema 

Steen Dall-Hansen orienterer om Klippekortsmodellen: Sammen gør vi cirklen større. 

Økonomi 

Det forventes at Hedensted Kommune får sin andel af puljen på ca. 600.000 kr. i 2015 og 1,2 

mio. kr. til projektet i 2016. Hedensted Kommune vil sandsynligvis skulle betale for en del af 

personalets transport i forbindelse med projektet. Disse kommunale udgifter vil blive afholdt 

inden for den eksisterende ramme til Social Omsorg. Udgifterne til ordningen i 2017 og frem vil 

blive afsat via blottilskuddet til kommunen. Såfremt projektet igangsættes og skal fortsætte 

efter 2016, kræver det en politisk stillingtagen til finansiering i forbindelse med budget 2017 

og fremover. 

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

På mødet i Udvalget for Social Omsorg den 2. februar 2015 blev det besluttet, at Hedensted 

Kommune kan ansøge Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere 

”Klippekortmodellen”. 

Sagsfremstilling 

Hedensted Kommune har ansøgt puljen og forventer at få de afsatte midler til projektet. Et 

projekt, som vi kalder: "Sammen gør vi cirklen større". Målgruppen er enlige 

hjemmehjælpsmodtagere med et begrænset netværk og som har svært ved at bevæge sig 

uden for egen bolig. 

Borgerne der bliver en del af projektet får et fysisk klippekort på 10 klip. Hvert klip giver ½ 

times ekstra hjælp om ugen og borgerne kan selv bestemme, hvad hjælpen skal gå til og 

hvornår. 

  

Ordningen bliver organiseret i relation til den eksisterende ordning om den sociale dimension 

(ældremiliarden), da det stort set er samme formål. Det er således medarbejdere fra den 

sociale dimension, der sammen med det udførende personale i fritvalgs-ordningen, der kan 

pege på borgere i målgruppen for klippekortsordningen. Der udarbejdes et katalog, hvorfra de 

ældre kan blive inspireret til, hvad de vil bruge deres klip til. 

Bilag/Punkt_52_Bilag_1_Fremtidens_senioromraade.pdf


 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet  
Mødedato:  

10. marts 2015 
Formand:  

 

Sidetal:  

13 

 
Der er udarbejdet en foreløbig projektbeskrivelse, som i høj grad har skelet til anbefalingerne 

fra seniorrådet. 

 

 

Administrationen indstiller, 2. marts 2015, pkt. 32: 

at punktet drøftes. 

 

 

Udvalget for Social Omsorg, 2. marts 2015, pkt. 32: 

Godkendt. 

Kommunikation 

 Høring i Seniorrådet. 

Lovgrundlag 

 Finansloven for 2015. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning.  

Bilag 

 Høringssvar vedr. klippekort 01-02-15.doc 
 Projektbeskrivelse 

  

 

Bilag/Punkt_53_Bilag_1_Hoeringssvar_vedr_klippekort_010215doc.pdf
Bilag/Punkt_53_Bilag_2_Projektbeskrivelse.pdf
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Bilag 

 Årshjul - Seniorrådet 

 Fremtidens seniorområde 

 Høringssvar vedr. klippekort 01-02-15.doc 

 Projektbeskrivelse 
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