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27.69.40-P35-1-15 

139.        Orientering ved værdighedskoordinator Helle 
Thambo Andersen 

Beslutningstema 

Værdighedskoordinator Helle Thambo Andersen kommer og giver status på igangværende og 

kommende projekter indenfor Social Omsorg. 

Administrationen indstiller  

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Punktet udsat til mødet den 21. november 2016. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt. 
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140.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen. 

Beslutning 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt. 
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141.       Godkendelse af referatet fra den 13. september 2016 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra seniorrådsmødet den 13. september. 

Beslutning 

Referatet fra den 13. september 2016 godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt. 

Bilag 

 2016 13.09 Referat Seniorrådet 

  

 

 

27.69.40-P35-1-15 

142.       Godkendelse af referatet fra den 30. september 2016 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra det ekstraordinære seniorrådsmøde den 30. september 2016. 

Beslutning 

Referatet fra den 30. september 2016 godkendt uden bemærkninger. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt. 

Bilag 

 2016 30.09 Referat ekstraordinært Seniorrådsmøde 

  

 

27.69.40-P35-1-15 

Bilag/Punkt_141_Bilag_1_2016_1309_Referat_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_142_Bilag_1_2016_3009_Referat_ekstraordinaert_Seniorraadsmoede.pdf
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143.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering, herunder: 

  

 Udmøntning af tilpasninger i Budget 2017 

  

Seniorrådet ønsker ligeledes en status på: 

  

 Pårørendepolitikken for seniorområdet 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Udmøntning af tilpasninger i budget 2017: 

Chefen for Social Omsorg redegjorde for punkterne i bilaget "Udmøntning af tilpasninger i 

budget 2017". 

  

Pårørendepolitikken på seniorområdet: 

Seniorrådet blev enige om at overveje, hvilke forventninger de har til en pårørendepolitik, 

samt hvordan de tænker den udformet. Det besluttes, at pårørendepolitikken for 

seniorområdet kommer på som et selvstændigt punkt til mødet den 21. november 2016. 

Seniorrådets medlemmer fik udleveret materialet omkring pårørendepolitikken for 

Voksenhandicapområdet, således at de har mulighed for at forberede sig til mødet ud fra 

dette. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt. 

Bilag 

 Udmøntning af tilpasninger i Budget 2017 - Udsendt til PKØ-BR i november 
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Bilag/Punkt_143_Bilag_1_Udmoentning_af_tilpasninger_i_Budget_2017__Udsendt_til_PKOeBR_i_november.pdf
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144.        Orientering - Redegørelse for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg orienterer om redegørelsen for Social Omsorg. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Chefen for Social Omsorg orienterede om redegørelsen for Social Omsorg. 

  

Seniorrådet spurgte ind til, hvornår og hvordan de vil få mulighed for at komme med deres 

kommentarer til redegørelsen. I forhold til dette ser sagsgangen ud som følger: 

  

 Den 26. oktober samt 16. november 2016 - §17.4 udvalget udarbejder en indstilling til, 

hvilke anbefalinger der arbejdes videre med og foretager en prioritering af disse 

 Den 21. november 2016 - Seniorrådsmøde. 

Efter seniorrådsmødet den 25. oktober blev §17.4 udvalget enige om, at de gerne vil 

have en direkte dialog med Seniorrådet den 21. november, derfor vil repræsentanter 

fra § 17.4 udvalget gerne deltage på seniorrådsmødet. 

§17.4 udvalget tager også en drøftelse med Handicaprådet. 

 §17.4 udvalget har nyt møde den 12. december 2016 

 Den 9. januar 2017 - Udvalgsmøde i Social Omsorg. På dette møde kommer de første 

anbefalinger på til 1. behandling. Herefter skal det i høring i Seniorrådet, Handicaprådet 

og Område MED 

 Den 30. januar 2017 - Udvalgsmøde i Social Omsorg. 2. behandling af de konkrete 

anbefalinger 

  

I forhold til selve redegørelsen udtrykte Seniorrådet bekymring omkring:  

 Hvad der kommer til at ske med den nuværende madserviceordning 

 Hvilke former for kørsel der muligvis sker reduktioner indenfor  

  

I forlængelse af orientering om redegørelse for Social Omsorg ønskede Seniorrådet en status 

på klippekortsordning. Status er, at klippekortsordningen tilpasses den oprindelig hensigt og 

visitationskriterier:  

 Borgeren skal være enlig  

 Borgeren har svært ved at færdes alene uden for eget hjem  

 Borgeren har et begrænset netværk 

  

Der er ikke taget stilling til klippekortsordningen fremadrettet. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt. 
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 Status og anbefalinger for Social Omsorg 
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145.        Orientering ved formanden for Seniorrådet  

Beslutningstema 

Orientering ved formanden for Seniorrådet herunder: 

  

 Vågetjenesten i Hedensted - St. Dalby Sogn 

 Konference i Sundhedskoordinationsudvalget den 10. oktober 2016 - "Mere sundhed i 

det nære- på borgerens præmisser" 

 Konference i Ældre Sagen 11. oktober 2016 - "Fra nødbolig til lysthus" 

 Konference - Forum for underernæring 

 § 18 midler - 2017 

 Tilmelding til besøget på Kallerupvej i Odense den 08.11.2016 

Admimistrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Vågetjenesten i Hedensted - St. Dalby Sogn: 

Vågetjenesten i Hedensted - St. Dalby Sogn er stoppet. Vågetjenesterne i Tørring-Uldum og 

Løsning kører godt og, der er efterspørgsel efter deres tjenester. 

  

Konferencen i Sundhedskoordinationsudvalget den 10. oktober 2016 - "Mere sundhed i det 

nære - på borgerens præmisser": 

I forbindelse med konferencen blev der talt meget om nærhedsprincippet og udfordringerne 

omkring den kommende mangel på praktiserende læger. Lægerne ser det som en 

nødvendighed, at kommunerne varetager de forebyggende opgaver, og at de selv tager sig af 

de patientrettede opgaver. Konferencen satte også fokus på, at der fortsat ikke er 

sammenhæng i opgaverne mellem kommunerne og de praktiserende læger. 

  

Konference i Ældre Sagen 11. oktober 2016 - "Fra nødbolig til lysthus": 

Konferencens tema lagde vægt på, at det er vigtigt, at der skabes rammer på plejecentrene, 

som gør, at man som ældre selv ønsker at komme på plejecenter, fremfor at det bliver en 

Bilag/Punkt_144_Bilag_1_Status_og_anbefalinger_for_Social_Omsorg.pdf
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tvungen nødvendighed. Derfor er det også vigtigt, at samfundet i dagligdagen ikke taler 

plejecentrene ned.  

  

Konference - Forum for underernæring: 

Formanden for Seniorrådet deltager den 28. oktober 2016 i konferencen, hvor flere 

organisationer er gået sammen om at etablere konferencen, som har fokus på underernæring. 

  

§ 18 midler - 2017: 

Der er ansøgningsfrist den 14. november 2016, og ansøgningerne vil blive behandlet på 

udvalgsmødet i Fritid & Fællesskab den 5. december 2016. Kriterierne er de samme som i det 

foregående år. 

  

Tilmelding til besøget på Kallerupvej i Odense den 08.11.2016: 

Følgende medlemmer deltager fra Seniorrådet: 

 Solveig Petersen 

 Elin Kristensen 

 Jens Peter Rasmussen 

 Anker Andersen 

 Ole Flemming Lyse 

 Minna Olesen 

 Kirsten Bitsch Kristensen 

 Kirsten Blume Schmidt 

  

Udvalget for Social Omsorg samt områdeleder Dorthe Kjær Iversen kontaktes i forhold til, om 

en af dem kunne have interesse i at deltage i rundvisningen sammen med Seniorrådet. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt. 
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146.        Orientering - Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Formanden for Seniorrådet ønsker en drøftelse af følgende punkter: 

 Temadagen i Viborg den 6. oktober 2016 - Danske Ældreråds temadag om valg 

 Ældrepolitisk konference i Vingsted den 9. november 2016. Konferencen sætter fokus 

på tilgængelighed og ulighed blandt ældre borgere, og har titlen: "Er det helt skævt?"  

 Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd 

 Drøftelse af kørsel til konferencen i Vingsted den 9. november 2016 

Administrationen indstiller  
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at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Følgende blev drøftet 

  

Temadagen i Viborg den 6. oktober 2016 - Danske Ældreråds temadag om valg: 

På temadagen blev der orienteret omkring reglerne og rammerne for seniorrådsvalg. 

Seniorrådet i Hedensted Kommune skal have kigget på deres vedtægter i forhold til, om der 

står noget om valg til seniorrådet i disse. 

  

Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd: 

Valget til bestyrelsen i Danske Ældreråd sker i 2017 og mulige kandidater kan indstilles i 

januar 2017. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Ole Flemming Lyse. 
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147.        Orientering - Opfølgning på FN's Internationale 
Ældredag på Bøgely Plejecenter 

Beslutningstema 

Der gives status på arrangementet, som blev afholdt på Bøgely Plejecenter den 30. september 

2016 i forbindelse med FN's Internationale Ældredag. 

Administrationen indstiller 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 
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Formanden orienterede om, at arrangementet på Bøgely Plejecenter i forbindelse med FN's 

Internationale Ældredag var en stor succes, og der var deltagere fra hele kommunen. 

  

Seniorrådet drøftede, om det kunne være en idé at følge op på dagen med et læserbrev, hvor 

der gøres opmærksom på de tiltag og tilbud, der er i kommunen i forhold til demens, f.eks. 

demenscaféer og lignende. Et af Seniorrådets medlemmer mente dog, at kommunens 

demenskoordinator allerede havde annonceret omkring kommunens tilbud til demente og 

pårørende. Beslutningen blev, at Seniorrådet ikke foretager sig noget yderligere på nuværende 

tidspunkt. 

  

Formanden for Seniorrådet oplyste, at budgettet for dagen blev overskredet en lille smule, da 

den oplyste pris for annonceringen ikke var korrekt, og desuden var det ikke blevet oplyst, at 

kørsel ikke var indeholdt foredragsholderens honorar. Budgetoverskridelsen dækkes af 

Seniorrådets budget. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Ole Flemming Lyse. 
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148.        Orientering - Fremmødevalg til Seniorrådet 
2017 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en opfølgning på svaret fra økonomiudvalget omkring Seniorrådets 

anmodning om afholdelse af fremmødevalg til seniorrådsvalget 2017. Desuden ønskes der er 

en drøftelse af svaret fra borgemesteren i forhold til Seniorrådets henvendelse omkring 

argumentationen for afslaget på afholdelse af fremmødevalg. 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet har tidligere rettet henvendelse til borgmesteren omkring, at de gerne vil have en 

dialog omkring afslaget på at afholde valget til Seniorrådet som et fremmødevalg. Denne 

dialog er ikke blevet etableret, men borgmesteren har opfordret Seniorrådet til at fremsende 

deres argumenter til Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, såfremt de ikke er enige i 
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den trufne beslutning. Det besluttes, at Seniorrådet fremsender opfølgningen på 

fremmødevalget med deres argumenter  til Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Et 

at Seniorrådets medlemmer har udarbejdet et forslag, som Seniorrådet vil drøfte, inden det 

sendes til udvalget. 

  

Drøftelsen taget til efterretning 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Ole Flemming Lyse. 
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149.        Orientering - Nedsættelse af valgudvalg til 
seniorrådsvalget 2017 

Beslutningstema 

Seniorrådet skal drøfte nedsættelsen af valgudvalget til seniorrådsvalget 2017. 

Administrationen indstiller 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådet drøftede, hvorledes valgudvalget kunne sammensættes. Seniorrådet beslutter at 

afvente svaret fra Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, i forhold til deres 

henvendelse omkring fremmødevalg. Når der foreligger noget konkret, tages der stilling til det 

videre forløb i forhold til nedsættelse af valgudvalget til seniorrådsvalget 2017. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Ole Flemming Lyse. 
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150.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde mandag den 21. november 2016. 

Beslutning 

Det blev besluttet at følgende emner skal drøftes til næste møde den 21. november 2016. 

  

 Pårørendepolitikken på seniorområdet 

 Status fra værdighedskoordinator Helle Thambo Andersen 

 Tilbagemelding fra Udvalget fra Social Omsorg i forhold til Seniorrådets udarbejdelse af 

høringssvar 

 Fremtidige tilsyn/risikobaseret tilsyn 

 Kvalitetsstandarder fra Sundhedsstyrelsen for akutpladser 2017 

 Status på Seniorrådets budget 2016 

 Opfølgning på Vingsted Konferencen den 9. november 2016 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Ole Flemming Lyse. 

Bilag 

 Årshjul 2016 oktober 
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151.        Bordet rundt 

Beslutning 

Formanden for Seniorrådet har fået en henvendelse om Seniorrådet kunne have interesse i at 

få udarbejdet deres egen selvstændige pjece, som informerer omkring deres arbejde. Det 

besluttes at udskyde drøftelsen til efter 1. april 2017. 

  

Det aftales, at medlemmerne af Seniorrådet rundsender deres individuelle tilbagemeldinger på 

reduktionerne til Budget 2017 til de øvrige medlemmer af Seniorrådet. Formanden sørger for 

at samle alle tilbagemeldingerne. 

  

Opfølgning på håndbøgerne - hvert medlem af Seniorrådet tjekker op på, om der mangler 

håndbøger på de steder, hvor de tidligere har uddelt dem. 

  

Elin Kristensen melder afbud til mødet den 21. november 2016. 

Bilag/Punkt_150_Bilag_1_Aarshjul_2016_oktober.pdf
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Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Ole Flemming Lyse. 
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152.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 

  

Fraværende: Kirsten Blume Schmidt og Ole Flemming Lyse. 
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Bilag 

 2016 13.09 Referat Seniorrådet 

 2016 30.09 Referat ekstraordinært Seniorrådsmøde 

 Udmøntning af tilpasninger i Budget 2017 - Udsendt til PKØ-BR i november 

 Status og anbefalinger for Social Omsorg 
 Årshjul 2016 oktober 
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