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45.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 15. januar 2020. 

Beslutning 

Dagsordenen godkendt med følgende bemærkninger: 

Mødet onsdag den 12. februar 2020 flyttes til mandag den 17. januar 2020 med samme 

mødetidspunkt 08.15 -12.00. Obs. mødet flyttes fra Sundhedshuset til Hedensted Rådhus 

mødelokale 2. 
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46.        Godkendelse af referat 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 4. december 2019. 

Beslutning 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

Bilag 

 2019 04.12 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_46_Bilag_1_2019_0412_Referat_Seniorraadet.pdf
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47.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en orientering om følgende: 

 Ved visitation til ældreboliger, hvem har da ansvaret for boligindretning i forbindelse 

med renovering, når der er tale om boliger som borgerne visiteres til? 

 Fællesmøde vedrørende seniorbofællesskaber 

 Hvor mange ældre i Hedensted Kommune har valgt at benytte sig af muligheden for 

privatleverandører i forhold til levering af praktisk hjælp? Her tænkes der både på antal 

og andel af det samlede antal modtagere af praktisk hjælp. 

 Hvilke regionale tværsektorielle tiltag deltager Hedensted Kommune i?  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Ved visitation til ældreboliger, hvem har da ansvaret for boligindretning i forbindelse 

med renovering, når der er tale om boliger som borgerne visiteres til? 

Rammerne skal opfylde kravene til ældreboliger i almindelighed. Ved renovering skal 

boligselskabet orientere kommune, da kommunen skal sige god for det. Social Omsorg har 

været i kontakt med Østjysk Boligselskab, som kunne oplyse, at der har været én beboer, som 

har udtrykt utilfredshed i forbindelse med renovering af køkkener. Desuden oplyser 

boligselskabet, at der ikke iværksættes renovering af bygninger uden accept fra 

afdelingslederne og bestyrelsen. Hedensted Kommune drøfter forretningsgangen med 

boligselskaberne, inden de påbegynder renovering af ældreboliger. Lovgivningsmæssigst skal 

kommunen indover i forhold til eksempelvis mulige prisstigninger i huslejen i forbindelse med 

renoveringer. 

  

Fællesmøde vedrørende seniorbofællesskaber 

Emnet var på udvalgsmøde mandag den 13. januar, og der var stor interesse fra alle politikere 

i Udvalget for Social Omsorg samt tilsagn om, at de gerne stiller sig til rådighed i forhold til 

processen. Desuden deltager projekt – og vækstkoordinator Sune Sindberg gerne vil i 

processen.  

  

Først og fremmest skal den kommende arbejdsgruppe, bestående af to medlemmer fra 

Seniorrådet, 2 medlemmer fra Ældre Sagen og 2 medlemmer fra Danske Seniorer, blive enige 

om processen og blandt andet undersøge, inden planlægningen af fællesmødet, om der er: 

  

 En befolkningsmæssig interesse for tiltaget vedrørende etablering af 

seniorbofællesskaber? 

 Hvem skal inviteres til mødet? Udover interesserede borgere skal mulige investorer, 

boligselskaber eller andre interessenter inviteres? 
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 Kan der indhentes erfaringer fra andre steder, eksempelvis Brædstrup, hvor der er 

etableret seniorbofællesskaber - og skal der eventuelt komme nogle beboere, der kan 

fortælle om, hvordan det er at bo i forskellige former for seniorbofællesskab? 

Desuden har Seniorrådet fortsat et stort ønske om, at antropolog Max Pedersen kommer med 

et oplæg på mødet.  

 

Det praktisk, i forhold til økonomien, findes der en løsning på i samarbejde med Social 

Omsorg. 

  

Hvor mange ældre i Hedensted Kommune har valgt at benytte sig af muligheden for 

privatleverandører i forhold til levering af praktisk hjælp? Her tænkes der både på 

antal og andel af det samlede antal modtagere af praktisk hjælp. 

Der er 310 borgere, svarende til 42% af de borgere, der modtager praktisk hjælp, der benytter 

sig af privatleverandører. 

426 borgere modtager praktisk hjælp via kommunen, svarende til 58% af de samlede antal 

modtagere. 

Der er ikke klarhed over, hvorfor nogle borgere vælger privatleverandørerne frem for det 

kommunale tilbud. En af årsagerne kan være, at der ved privatleverandørerne er mulighed for 

at tilkøbe ydelser, hvilket det ikke er i det kommunale tilbud. Desuden er der måske en større 

genkendelighed hos privatleverandørerne, da det oftere er den sammen medarbejder, der 

kommer og yder den praktiske hjælp. 

 

Hvilke regionale tværsektorielle tiltag deltager Hedensted Kommune i?  

Der er mange regionale projekter. Oftest deltager Hedensted Kommune, via arbejdsgrupper, i 

det forberedende arbejde, inden der eksempelvis bliver lavet en egentlig aftale. På nuværende 

tidspunkt deltager Hedensted Kommune i et projekt omkring digital medicinpåmindelse, hvor i 

alt 5-6 kommuner deltager.  

  

Den Sociale Dimension 

Status i forhold til Den Sociale Dimension. Chefen for Social Omsorg er ikke bekendt med, at 

der er medarbejdere der stoppet i Den Sociale Dimension. Planen er, at hele aktivitetsområdet 

skal styrkes, hvilket iværksættes i foråret. Italesættelsen af at der kommer til at ske noget 

andet på aktivitetsområdet, kan godt have været med til at skabe en usikkerhed hos 

medarbejderne.    

  

Nødkald 

Kriterierne for nødkald er ikke ændret. Kriterierne er ikke en del af kvalitetsstandarderne, da 

nødkald betragtes som et hjælpemiddel. Generelt er kommunen blevet mere restriktiv i forhold 

til bevilling af nødkald, da der ikke bevilliges til omsorgskald. Der spørges ind til om det 

kræver fastnettelefon for at kunne have nødkald. Det gør det ikke, der kan sagtens etableres 

nødkald, selvom man kun har mobiltelefon. 

Der er desuden kommet mange teknologiske løsninger, som borgere selv kan købe. 

  

Kriterier for visitation til plejehjem 

Seniorrådet har modtaget flere forespørgsler i forhold til, om det er korrekt, at man i 

forbindelse med en indlæggelse, kun kan visiteres til et plejehjem, såfremt man har været 
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visiteret til hjælp i hjemmet, forud for indlæggelsen. Dette er ikke korrekt. Der er faste 

kriterier for visitation til plejehjem. Kriterierne er vedhæftet som bilag. 

  

Tilbudspjece 

Seniorrådet blevet præsenteret for tilbudspjecen, der er udarbejdet i Social Omsorg. Pjecen 

beskriver de tilbud og tiltag, som støtter op om det gode liv for borgerne. Der er også 

orienteret om pjecen på fællesmøder for ledere og tillidsvalgte. Desuden bliver Udvalget for 

Social Omsorg også orienteret. Såfremt Seniorrådet ønsker en lignende orientering kan det 

arrangeres. Seniorrådet kunne godt tænke sig, at pjecen kunne uddeles til borgere. I første 

omgang var pjecen tiltænkt til internt brug, men det bringes videre, at der er et ønske om en 

borgerrettet udgave af pjecen. 

  

Status på rekruttering af ledere i Social Omsorg 

Inden jul blev der iværksat en rekrutteringsproces i forhold til lederstillingerne i Social Omsorg. 

Alle stillinger er nu besat. 

 Katrine Grunnet er pr. 1. januar tiltrådt som leder på Løsning og Øster Snede Plejehjem 

 Karin Emig tiltræder pr. 1. februar som leder på Kildevældet og Kirkedal Plejehjem 

 Ligeledes tiltræder Rikke te Pas den 1. februar som leder af Senior Plejehjem, det vil 

sige som overordnet leder for alle plejehjem samt Mad & Måltider. Alle tre er uddannet 

sygeplejersker 

Der har i gennemsnit været mellem 12 og 14 ansøgninger til hver stilling, og der har været 

flere kvalificerede ansøgere. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 Nødkald 

 Nødkald - udklip fra Kvalitetsstandarderne 

  

Bilag/Punkt_47_Bilag_1_Noedkald.pdf
Bilag/Punkt_47_Bilag_2_Noedkald__udklip_fra_Kvalitetsstandarderne.pdf
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48.        Bordet rundt - Yderligere spørgsmål til chefen for 
Social Omsorg 

Beslutning 

Flere af Seniorrådets medlemmer oplyser, at de har hørt, at der har været kritik af den 

kommunale kørsel mellem jul og nytår. I forhold til de henvendelser som Seniorrådet har fået, 

er borgerne blevet henvist til at ringe til Kørselskontoret. 

Den 27. januar er der indkaldt til et møde i forhold til demensbyggeriet. På nuværende 

tidspunkt kører alt som det skal, og der arbejdes blandt andet på at skabe en følelse af, at 

man går ind i et område og ikke ind på en institution. Desuden er der meget fokus på at skabe 

sammenhæng med udeområderne, så disse bliver let tilgængelige. 

  

Formanden for Seniorrådet gjorde opmærksom på, at borgmesteren i Rudersdal, har udtalt at 

familien skal have et større ansvar i forhold til pleje af deres ældre pårørende. 

  

Et medlem af Seniorrådet gjorde opmærksom på, at det kan blive problematisk for mange 

ældre såfremt sygesikringsbevis samt rejsekort udelukkende bliver digitale.  
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49.        Orientering ved formanden og næstformanden for 
Seniorrådet 

Beslutningstema 

Formanden og næstformanden for Seniorrådet giver orientering om følgende: 

  

 Status på arbejdet med Pårørendepolitikken herunder: 

o Afholdelse af borgermøder - borgermøderne afholdes som følgende: 

 Onsdag den 5. februar 2020 i Juelsminde Hallerne, Tofteskovvej 12, 

7130 Juelsminde fra kl. 16.30-18.30  

 Tirsdag den 18. februar 2020 Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 

8722 Hedensted fra kl. 19.00-21.00 

 Torsdag den 12. marts Gudenå Centret, Kirkevej 10, 7160 Tørring fra 

kl. 16.30-18.30 

 Randers Kommune - telefonvenner 

 Ikast-Brande Kommune - varme hænder erstatter chefer 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Status på arbejdet med Pårørendepolitikken herunder: 

o    Afholdelse af borgermøder - borgermøderne afholdes som følgende: 

         Onsdag den 5. februar 2020 i Juelsminde Hallerne, Tofteskovvej 12, 

7130 Juelsminde fra kl. 16.30-18.30  

         Tirsdag den 18. februar 2020 Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 

8722 Hedensted fra kl. 19.00-21.00 

         Torsdag den 12. marts Gudenå Centret, Kirkevej 10, 7160 Tørring 

fra kl. 16.30-18.30 

Solveig Petersen og Lillian Andersen deltog i arbejdsgruppe mødet tirsdag den 14. januar 

2020. Der er desværre sammenfald med afholdelse af Award den 12. marts, men 

arbejdsgruppen har valgt at fastholde datoen, da politikkerne godt kan nå at deltage i begge 

arrangementer. Der er udarbejdet flyers, som oplyser om møderne. Disse skal distribueres til 

lægehuse, fysioterapeuter, sportshaller, de lokale købmænd og frivillighusene. Dette er 

Seniorrådet behjælpelig med. 

  

På møderne er der brug for bordformænd, som har ansvaret for hvert deres emne. 

Seniorrådets medlemmer fordeler sig som følgende: 

  

 ”Formålet med pårørendepolitikken” – Solveig Petersen (bordformand) og Minna Olesen 

(hjælper) 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

15. januar 2020 
Formand:  

 

Sidetal:  

10 

 
 ”Hvem er pårørende?” – Lillian Andersen (bordformand) og Henning Rasmussen 

(hjælper) 
 ”Den pårørendes situation og behov” – Poul Ole (bordformand) – hjælper mangler 
 ”Jeg er blevet pårørende, hvad betyder det?” – bordformand samt hjælper mangler  
 ”Samarbejder mellem borgere, pårørende og de professionelle” – Anker Andersen 

(bordformand, deltager ikke den 12. marts) –hjælper mangler 
 ”Støtte til pårørende omkring rådgivning og vejledning” – bordformand samt hjælper 

mangler 
  

Efter drøftelserne ved bordene bliver der en opsamling i plenum, hvor de fire vigtigste emner 

eller udsagn i forhold til temaet ved det enkelte bord, bliver fremlagt. Det bliver pointeret, at 

det er vigtigt, at der er tid til opsamling ved de enkelte borde inden drøftelsen i plenum, og at 

dette skal tænkes ind i tidsplanen. 

  

Randers Kommune – telefonvenner 

Det er kommunen selv der varetager ordningen. Det er kommunale medarbejdere, der 

rekrutterer de frivillige samt matcher de frivillige med ældre, der er eller er i risiko for at blive 

ensomme. 

  

Ikast-Brande Kommune - varme hænder erstatter chefer 

I Ikast- Brande Kommune skal varme hænder erstatte chefer. Inspirationen kommer fra 

”Buurtzorg i Holland, hvor der er 14.000 sæt varme hænder ude at arbejde med de ældre, 

mens der blot er 50 sæt hænder i administrationen. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 
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50.        Drøftelse - Fællesmødet vedrørende 
seniorbofællesskaber 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte det fremadrettede arbejde med mødet om seniorbofælleskaber, som 

skal etableres i samarbejde med Ældre Sagen og Danske Seniorer. 

  
Udvalget for Social Omsorg ved formanden Allan Petersen, og chefen for Social Omsorg, Rene 

G. Nielsen, er orienteret om Seniorrådets initiativ. 
Bilag: Orientering vedhæftet. 
  
Seniorrådet vælger på mødet den 15. januar 2020 to repræsentanter til det udvalg, der skal 

tilrettelægge et informationsmøde. 

Danske Seniorer og Ældre Sagen vælger ligeledes to repræsentanter. 

Eventuel tiltrædes udvalget af politikere eller ansatte. 

Øvrige opgaver for Seniorrådets medlemmer beskrives af arbejdsudvalget. 

  

Næstformanden fremlægger på mødet en skitseplan for det omtalte orienterende møde. 

Seniorrådet drøfter planen, som er Seniorrådets udspil til mødet med de øvrige i 

arbejdsgruppen.  

  

Seniorrådet drøfter vore muligheder for at bidrage økonomisk til mødets afholdelse. 

  

Næstformanden giver et kort oplæg vedrørende det fortsatte arbejde efter mødets 

afholdelse. 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning 

Beslutning 

Næstformand Anker Andersen holdt et kort oplæg om det fortsatte arbejde med fællesmødet 

vedrørende seniorbofællesskaber. Dernæst blev det besluttet, at formand Lillian Andersen 

samt næstformand Anker Andersen bliver Seniorrådets to repræsentanter i arbejdsgruppen. 

Fra Ældre Sagen er det Jørgen Ewers samt Erik Christiansen, der deltager i arbejdsgruppen og 

fra Danske Seniorer er det Inge Margrethe Andersen og Jytte Pedersen. Repræsentanterne fra 

Seniorrådet laver den første mødeindkaldelse til de øvrige deltagere i arbejdsgruppen. 

En mulig periode for afholdelse af fællesmødet kunne være midt i maj 2020. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 
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Bilag 

 Seniorbofællesskaber Henvendelse til social omsorg 30 dec. 2019 

  

Bilag/Punkt_50_Bilag_1_Seniorbofaellesskaber_Henvendelse_til_social_omsorg_30_dec_2019.pdf
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51.        Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der gives orientering om følgende: 

  

 Mærkesager fra Danske Ældreråd 

o Vi vil sikre økonomi til en værdig ældrepleje 

o Vi vil sikre forebyggelse, så ældre kan få et godt liv 

o Vi vil sikre et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling 

o Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer til ældre 

 Henvendelse til boligministeren fra Danske Ældreråd vedrørende seniorbofællesskaber 

samt en svarskrivelse 

 Regions Ældrerådet afholder formand - næstformandsmøde i Viborg den 20. januar 

2020 

 Tilmelding til Danske Ældreråds temadag den 3. marts 2020 i Viborg 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Mærkesager fra Danske Ældreråd 

o Vi vil sikre økonomi til en værdig ældrepleje 

o Vi vil sikre forebyggelse, så ældre kan få et godt liv 

o Vi vil sikre et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden 

egenbetaling 

o Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer til ældre 
  

Mærkesager fra Danske Ældreråd er nu blevet offentliggjort og vedtaget i bestyrelsen. De 

bliver fremlagt på først kommende repræsentantskabsmøde. Seniorrådet tilslutter sig Danske 

Ældreråds mærkesager 

  

Henvendelse til boligministeren fra Danske Ældreråd vedrørende 

seniorbofællesskaber samt en svarskrivelse 

Skrivelsen vedrørende seniorbofællesskaber er rundsendt til medlemmerne af Seniorrådet. 

  

Regions Ældrerådet afholder formand - næstformandsmøde i Viborg den 20. januar 

2020 

Lillian Andersen og Anker Andersen deltager i formand- næstformandsmødet i Viborg den 20. 

januar 2020. Det overvejes om formanden og næstformanden skal bidrage med et lille oplæg 

om, hvad Seniorrådet i Hedensted Kommune arbejder med, herunder Pårørendepolitikken, 

seniorbofællesskaber og fremmødevalg i forbindelse med valg til Seniorrådet i 2021.. 
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Tilmelding til Danske Ældreråds temadag den 3. marts 2020 i Viborg 

Følgende medlemmer af Seniorrådet deltager: Solveig Petersen, Minna Olesen, Poul Ole 

Pedersen, Anker Andersen og Lillian Andersen. Der afventes svar fra Bent Petersen. 

Formanden spørger Inge Christensen, om hun har mulighed for at deltage i temadagen. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

15. januar 2020 
Formand:  

 

Sidetal:  

15 

 

27.69.40-P35-1-19 

52.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes den 12. februar 2020. 

Beslutning 

Som besluttet under punkt 45. flyttes mødet den 12. februar 2020 til mandag den 17. februar 

2020. Mødet afholdes i mødelokale 2 på Hedensted Rådhus. 

 

Følgende punkter sættes på dagsordenen til den 17. februar 2020: 

 Ny afregningsmodel på plejehjemmene – ved chefkonsulent Heidi Jul Nielsen 

 Orientering fra Fællesindkøb Midt 

 Opsamling i forhold til årshjulet 
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53.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
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54.        Evaluering af mødet 

Beslutning 

Det har været et godt møde, hvor Seniorrådet er kommet langt omkring. Det kan godt 

mærkes, at der er mere tid til punkterne på dagsordenen, når der ikke er så mange 

oplægsholdere på mødet. 
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Bilag 

 2019 04.12 Referat Seniorrådet 

 Nødkald 

 Nødkald - udklip fra Kvalitetsstandarderne 

 Seniorbofællesskaber Henvendelse til social omsorg 30 dec. 2019 

 

Bilag/Punkt_46_Bilag_1_2019_0412_Referat_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_47_Bilag_1_Noedkald.pdf
Bilag/Punkt_47_Bilag_2_Noedkald__udklip_fra_Kvalitetsstandarderne.pdf
Bilag/Punkt_50_Bilag_1_Seniorbofaellesskaber_Henvendelse_til_social_omsorg_30_dec_2019.pdf
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