
 
 

Hedensted Kommune  
 

Seniorrådet 
 

Referat 

Mødedato: 19. juni 2015 

Mødetidspunkt: Kl. 09:00 

Mødested: Mødelokale 1, Huset,  
Ny Skolegade 4, Løsning 

Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen,  
Ole Flemming Lyse, Minna Olesen, Kirsten Bitsch Kristensen,  
Solveig Petersen 

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og 
Jens Peter Rasmussen  

Bemærkninger:  
 

kl. 10.30-12.00 Myndighedsleder Dorthe Lykke Jensen. 
 
Der sluttes af med rundvisning i Myndighedsafdelingen, Vestergade 7-9, 
Løsning. 
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27.69.40-P35-2-14 

83.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Godkendt. 
  
Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen 
  

 

27.69.40-P35-2-14 

84.        Godkendelse af referat fra den 19. maj 2015 

Beslutning 

Godkendt. 
  
Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen 

Bilag 

• Referat fra Seniorrådets møde den 19. maj 2015 

  

 

27.69.40-P35-2-14 

85.        Evaluering af Fællesmødet med Udvalget for Social 
Omsorg og Handicaprådet 

Beslutningstema 

Evaluering af Fællesmødet den 1. juni 2015 med Udvalget for Social Omsorg og 
Handicaprådet.  

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har udarbejdet en beskrivelse af indkomne budgetforslag fra Seniorrådet med 
tilhørende økonomi.  
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Administrationen indstiller 

til drøftelse. 

Beslutning 

Budgetforslaget drøftet. 
     
Bemærkninger til budgetforslaget: 
  
Forslag om forebyggende hjemmebesøg til borgere over 65 år, der for nyligt er 
blevet enlige 
Der er igangsat forsøgsordninger vedrørende dette i bl.a. København. Elin Kristensen prøver at 
fremskaffe informationsmateriale omkring det. 
  
Decentrale muligheder for opfølgende genoptræning  
Det er vigtigt, at borgerne bliver hjulpet med at komme godt i gang med genoptræningen, en 
introduktion i brugen af redskaberne er derfor nødvendig. Udover genoptræning vil det også 
være et mødested for ældre og personer med begrænsninger. 
   
Fortsættelse af ældremilliarden i 2016 
Den sociale dimension har fået godt fat i de forskellige områder, og personalet gør en god 
indsats. Administrationen anbefaler, at den sociale dimension fortsætter, dog med lidt 
justering i forhold til det velfærdsteknologiske. 
  
Akutteam og akutpladser 
Sygeplejerskerne er ansat. Opstart den 1. september 2015. 
  
Der skal fremsendes et prioriteret budgetforslag til Udvalget for Social Omsorg. Lillian 
Andersen udarbejder et udkast, der fremsendes til Seniorrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen 

Bilag 

• Seniorrådets budgetforslag 
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27.69.40-P35-2-14 

86.        Budgetdrøftelse 2016  

Beslutningstema 

Drøftelse af Seniorrådets budget. 

Administrationen indstiller 

til drøftelse. 

Beslutning 

Udsat til næste møde. 
  
Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen 
  

 

27.69.40-P35-2-14 

87.        Orientering - International Ældredag den 1. oktober 
2015 

Beslutningstema 

Arbejdsgruppen giver status på arbejdet omkring den Internationale Ældredag den 1. oktober 
2015. 

Sagsfremstilling 

FN´s Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. Dagen sætter fokus på 
ældres, civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre 
menneskers vilkår på den internationale udviklings dagsorden. Hvert år har sit særlige tema. I 
år er temaet: “Bæredygtighed og inddragelse af ældre i by- og lokalsamfund”.  
 
Administrationen indstiller 19. maj 2015, pkt. 75: 
at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
Seniorrådet, 19. maj 2015, pkt. 75: 
Der er enighed om at: 

• invitere Karen Klint til at komme og holde et oplæg. 
• kontakte kørselskoordinator Lars Oksbjerre, og høre om han vil holde et oplæg omkring 

kørselsordningen. 
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Mødet afholdes i tidsrummet kl. 14.00 - 16.30. 

Administrationen indstiller 

at arbejdsgruppen orienterer om status på arbejdet omkring den Internationale 
Ældredag. 

Beslutning 

Drøftet. 
Præsentation af Seniorrådet, orientering om hvad Seniorrådet beskæftiger sig med og hvad 
der er arbejdet med indtil nu kunne være et emne på dagen. 
Seniorrådet fastholder ønsket om, at Karen Klint kommer og holder et oplæg. 
Der skal findes en dato, hvor arbejdsgruppen kan mødes. 
  
Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen 
  

 

27.69.40-P35-2-14 

88.        Orientering - om Frivillighedsfesten den 22. september 
2015 

Beslutningstema 

Der gives orientering om Frivillighedsfesten, der afholdes den 22. september 2015. 

Historik 

I 2014 besluttede man i Senior Service at erstatte den årlige frivilligkonference med en 
frivilligfest. Frivilligfesten er blevet modtaget positivt blandt de frivillige, og i alt deltog 220 
personer. 
  
De frivillig har givet udtryk for, at en frivilligfest er et godt forum til at få snakket sammen 
med andre frivillige, og udveksle erfaringer og ideer. Samtidig er frivilligfesten en af 
kommunens måder at takke de mange frivillige for deres enorme indsats. 

Sagsfremstilling 

Drøftelse af muligheder. 

Administrationen indstiller 

til drøftelse. 
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Beslutning 

Drøftet. 
Seniorrådet ønsker at orientere om Den Internationale Ældredag. 
  
Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen 
  

 

27.69.40-P35-2-14 

89.        Orientering -  om Klippekortordningen 

Beslutningstema 

Steen Dall-Hansen giver orientering om klippekortordningen. 

Sagsfremstilling 

Seniorrådet er orienteret om sagen på møderne den 24. februar 2015 og 10. marts 2015. 
Udvalget for Social Omsorg behandlede og godkendte sagen på møde den 2. marts 2015. 

Administrationen indstiller 

at der orienteres om klippekortordningen. 

Beslutning 

Der orienteres om klippekortordningen. 
160 af de svageste borgere i hjemmeplejen får muligheden for visitation til et fysisk klippekort 
til 30. minutter selvvalgt tid om ugen. 
Der vil være mulighed for at sammenlægge klip, så der kan tillægges mere tid. 
Lillian Andersen udarbejder udkast til læserbrev til pressen.  
  
Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen 

Bilag 

• Klippekort-information til samarbejdspartnere 
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27.69.40-P35-2-14 

90.        Orientering v/ chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Steen Dall-Hansen giver orientering.  

Beslutning 

• Der orienteres om budget 2016. 
• Udvalget for Social Omsorg har godkendt Seniorpolitikken. Der blev lyttet meget til 

høringssvarene. Sagen er sendt til godkendelse i Byrådet, behandles den 24. juni 2015. 
• Den næste politik der skal ses på er Handicappolitikken. 
• Der er politisk interesse for demensoplægget, men kommunen er økonomisk udfordret i 

forhold til at finde penge til det. 
• Akutteam kører efter planen. 
• Der skal udarbejdes et nyt Indsatskatalog, som ikke er så detaljeret, men med 

valgmuligheder.  
• Embedslægerapport 2014 og Inge Hjortshøjs rapport 2014: Seniorrådet bemærker, at 

de ikke har mulighed for at følge med i hvad der sker på områderne, når rapporterne 
foreligger så sent - sammenskrivningen bliver uaktuel. 
 
Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen 

  

 

27.69.40-P35-2-14 

91.        Orientering v/ formanden 

Beslutningstema 

Lillian Andersen giver orientering.  

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Der orienteres om: 
  

• politiets indsats på ældreområdet: politiet har været rundt og orientere om sikring mod 
tricktyverier/ nabohjælp i kommunen. De har bl.a. været på Plejecentrene Møllebo, 
Løsning og Bøgely. Der har været et flot fremmøde  
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• deltagelse i møde på Silkeborg Sygehus omkring KOL vedrørende digital 
kommunikation mellem KOL-patienter og Røntgenafdelingen  

  
• Datastue: Frivillighuset i Hedensted har åbent den  2. juli og den 6. august 2015 kl. 

10.00 - 12.00  
  
Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen  
  

 

27.69.40-P35-2-14 

92.        Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Der orienteres om afholdelse af: 
• formands og næstformandsmøde i valgkreds Midtjylland den 25. august 2015 i 

Silkeborg 
• temadag den 7. oktober 2015 i Silkeborg omkring ældre og Seniorrådets synlighed og 

medier 
• møde med Bent Hansen den 19. oktober 2015 i Viborg for Seniorråd i Region Midt  
• National Konference om aldring og samfund, Dansk Gerontologisk Selskab den 2. - 3. 

november 2015 i Middelfart. Tema: Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til 
syge og svækkede ældre? 

• ældrepolitisk konference i Vingsted den 16. november 2015 
  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen 
  

 

27.69.40-P35-2-14 

93.        Bordet rundt 

Beslutning 

• §18 - Frivilligt socialt arbejde 
den 17. juni 2015 blev der afholdt temamøde omkring gentænkning af fordeling af § 18 
midlerne. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som den 12. august 2015 skal komme med 
forslag til nye retningslinjer. Herefter vil de nye retningslinjer for § 18 blive formuleret. 
  

• Demens Caféen (Onsdags Caféen) 
holder 5 års jubilæum onsdag den 19. august kl. 16.15 på Løsning dagcenter. 

  
Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen 
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94.        Næste møde den 18. august 2015 

Beslutningstema 

Følgende punkter foreslåes drøftet på næste møde: 
• Orientering om Integration v/ afdelingsleder Karen Marie Nielsen 
• Budgetopfølgning 2016 (afsætning af midler til fremmødevalg) 

Beslutning 

• Orientering om Integration - Seniorrådet ønsker at høre om aktiviteter i nærområderne 
• Embedslægerapporten - sammenskrivningen  
  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen 

Bilag 

• Årshjul - Seniorrådet 

  

 

27.69.40-P35-2-14 

95.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
  
Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen 
  

 

27.36.00-Ø34-1-14 

96.        Opfølgning på puljen til løft af ældreområdet 

Beslutningstema 

Seniorrådet briefes om opsamlingen og de gode historier. 
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Sagsfremstilling 

Hedensted Kommune fik i 2014 og 2015 8,3 mio. kr. årligt til et varigt løft af ældreområdet. 
Pengene er blevet brugt på: Løft af den personlige pleje på plejecentrene, styrkelse af den 
sociale dimension på ældre i egen bolig, velfærdsteknologi og bedre indsats for pårørende til 
demente. På alle områderne er der positive tilbagemeldinger, hvis man spørger det personale, 
der er involveret – eller hvis man spørger borgerne, der er blevet berørt.  

Der er stor forskel på temaerne og deres direkte eller indirekte måde at løfte ældreområdet 
på. Et løft af den personlige pleje på plejecentret eller en aflastning af den pårørende til en 
dement, vil ret hurtigt kunne få effekt, mens indførelse af ny velfærdsteknologi ikke 
nødvendigvis bare er et spørgsmål for Social Omsorg – men for hele kommunen. I løbet af 
2014 og 2015 har ældreområdet ændret form og fokus, da det primære fokus nu er 
kerneopgaven for Social Omsorg og bevægelse for borgerne. 

Derfor bør der i en videreførelse af ældrepuljen tages hensyn til den ny kerneopgavetænkning i 
Social Omsorg, hvor der af de fire oprindelige temaer, især i temaet om velfærdsteknologi er 
potentiale til også på længere sigte understøtte et varigt løfte af ældreområdet. 
  
Opsamling på puljen til varigt løft af ældreområdet er vedlagt i bilag. Endvidere er også 
historier fra medarbejdere og borgere om puljen til varigt løft af ældreplejen er vedlagt i bilag. 
 
Administrationen indstiller, 1. juni 2015, pkt. 79: 
At opsamlingen tages til efterretning. 
 
Udvalget for Social Omsorg, 1. juni 2015, pkt. 79: 
Taget til efterretning. 

Kommunikation 

Seniorrådet briefes om opsamlingen og de gode historier. 

Administrationen indstiller 

til orientering. 

Beslutning 

Taget til efterretning. 
  
Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen 

Bilag 

• Opsamling på ældrepuljen 
• Vi gør en forskel 
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97.        Drøftelse af kommende arbejdsprincipper i 
Myndighedsafdelingen 

Beslutningstema 

Myndighedsleder Dorthe Lykke Jensen orienterer om kommende arbejdsprincipper i 
Myndighedsafdelingen. 

Sagsfremstilling 

Der vil desuden blive orienteret om overvejelser for procesplan på nyt indsatskatalog. 
Efterfølgende vil der være en rundvisning i Myndighedsafdelingen. 

Administrationen indstiller 

til orientering og drøftelse. 

Beslutning 

Dorthe Lykke Jensen præsenterede tankerne for det fremadrettede arbejde. 
Der skal udarbejdes et nyt Indsatskatalog, som skal være færdig den 1.1.2016. Det går fra at 
være en indsats til forløbsbeskrivelser. Seniorrådet og Handicaprådet vil blive hørt og bedt om 
at kvalificere arbejdet med de nye forløbsbeskrivelser.  
Taget til efterretning. 
  
Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Jens Peter L. Rasmussen 
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Bilag 

• Referat fra Seniorrådets møde den 19. maj 2015 
• Seniorrådets budgetforslag 
• Klippekort-information til samarbejdspartnere 
• Årshjul - Seniorrådet 
• Opsamling på ældrepuljen 
• Vi gør en forskel 

 

 

 


