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91. Godkendelse af referat fra den 10. juni 2014 

Beslutning 

Rettelse til  punkt  76 - Puljen til løft af ældreområdet - og punkt 89. Referatet herefter 

godkendt. 
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92. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Godkendt 
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93. Formandens orientering 

Beslutning 

Temaaften vedr.  fremtidens  seniorområde den 10. juni 2014. Lilian Andersen referede fra 

 workshop. Især 2 udsagn var fremtrædende: 

1. Omsorg - de praktiske  opgaver  løses, men omsorgen er der ikke plads til. 

2. Aktivitetsmedarbejder mangler til at være inspirator og initiativtager på plejecentrene. 

Minna Olesen oplevede også, at der var ønsker blandt deltagerne om mere tid til nærvær på 

plejecentrene. 

Anker Andersen var blevet gjort opmærksom på et problem omkring uddeling af post/aviser på 

plejecenter. Steen Dall-Hansen undersøger sagen. 

Forslag til samarbejdsaftale fra Regionsældrerådet rundsendt. Medtages som punkt  på næste 

møde. 

Rundsendt Aftale om fremtidens hjemmehjælp indgået mellem regeringen og Dansk 

Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. 

Div. skrivelser fra  Danske Ældreråd. Bl.a. invitation til temadag om kommunaløkonomi (se 

punkt 97). 
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94. Chefen for Senior Service orienterer 

Beslutning 

Senior Service fusionerer med Aktivitetsbestemt Medfinansiering (betalinger til det regionale 

system), Sundhed & Forebyggelse samt Handicapafdelingen (excl. børn) under Udvalget for 

Social Omsorg. 

Der arbejdes med at udarbejde grovskitse for den nye administrative organisering, som skal 

fungere fra 1. januar 2015. 

§18-midler og Pensionisthøjskolen placeres under Udvalget for Fællesskab og Fritid. 

I forhold til budget 2015 arbejdes stadig ud fra et måltal på 65 mio. kr., og arbejdet med 

budgettet er i fuld gang. 

Besparelsen fordeles på de enkelte udvalg ud fra en matematisk model. 

Udvalget for Social Omsorg forventes at få et samlet budget på ca. 633 mio. kr. mod nu 360 

mio. kr. i Senior Service. 

Der oprettes geninvesteringspulje, hvor alle skal bidrage med 1% af budgettet. Social Service 

forventes at skulle bidrag med ca. 6,5 mio. kr. 

Udvalgsformændene skal allerede nu fremsætte anlægsønsker til næste års budget. 
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95. Drøftelse af forslag til Seniorrådets budget 2015  

Beslutning 

Solveig Petersen påpegede, at der er mange nye i Seniorrådet, som skal klædes på til de 

opgaver, der er. Der er derfor behov for øget budget til kurser m.v.. 

Lillian Andersen ønsker, at der afsættes midler i budgettet til møder med  baglandet, f.eks. et i 

hvert  distrikt, for at  orientere  om, hvad  der  arbejdes med i  Seniorrådet. Dette vil øge 

synligheden omkring Seniorrådet. 

Elin Kristensen tilslutter sig ønsket om midler til kurser samt til møder med baglandet. 

Ole Lyse orienterede om de økonomiske rammer for  Ældrerådet i en anden kommune, der 

som  udgangspunkt har bloktilskuddet til  rådighed. Desuden blev fremsat ønsker om ipads til 

medlemmerne. 
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Anker Andersen foreslår, at der afleveres udkast til budget  over Seniorrådets forventede 

udgifter i 2015. Udkastet skal afleveres inden 4.  august 2014. Udkastet rundsendes til 

Seniorrådets medlemmer. 
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96. Drøftelse af forslag til budget 2015 for Udvalget for Social 

Omsorg 

Beslutning 

Anker Andersen reflektere over de opgaver, Seniorrådet har beskæftiget sig med de sidste 3 

år, samt hvilke input Seniorrådet har givet i forbindelse med udarbejdelse af kommende 

budgetter. Input til næste års budget skal afleveres inden 1. behandling af budget 2015.  

Forslag til ønsker til Budget 2015: 

 Stillingen  som  hjerneskadekoordinator gøres permanent. 

 Digitalisering. Mere støtte til it-svage borgere bør prioriteres - også økonomisk. 

 Forebyggelse af ensomhed. 

 Aktivitetsmedarbejdere  på  alle  plejecentre. 

 Midler til  hovedrengøring (f.eks.  afrimning  af  fryser) hos  hjemmeboende.  

 Introduktion i  brug  af  velfærdsteknologi. Mere støtte til anvendelsen  af 
velfærdsteknologiske hjælpemidler. 

 I forhold til ensomhed - ekstra  forebyggende hjemmebesøg til borgere, som mister en 

ægtefælle/samlever. Elin Kristensen undersøger erfaringerne med dette tilbud i anden 
kommune. 

 Oprettelse af flere korttidspladser, hvis det nuværende antal i Løsning ikke dækker 

behovet. 

 Hvis der påtænkes nedlæggelse af boliger i lokalområderne, bør lokalområdet  ind- 

drages i processen for f.eks. at indhente idéer til alternativ benyttelse af boligerne. 
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97. Kommende møder og kurser 

Beslutning 

Formands- og  næstformandsmøde den 11. august 2014 i Regionsældrerådet. Mødet 

omhandler sundhedsaftalen i Region Midt. 
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Formands- og næstformandsmøde i Danske Ældreråd den 28. august 2014 i Fårvang. Mødet 

omhandler kommunernes budgetter m.v. 

Lillian Andersen, Elin Kristensen, Jens Peter Rasmussen, Ole Lyse, Minna Olesen, Kirsten B. 

Kristensen og Solveig Petersen tilmeldes temadag om kommunaløkonomi i Danske Ældreråd 

den 24. september i Skanderborg. 
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98. Næste møde 

Beslutning 

Næste møde finder sted den 19. august 2014. Det undersøges, om mødet kan afholdes  på 

Bøgely.  
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99. Bordet rundt 

Beslutning 

Elin Kristensen oplyser, at Seniorrådets pjecer er fordelt i Hedensted. Lægehuset ønskede ikke 

Seniorrådets pjecer, hvilket Lægehuset i Juelsminde heller ikke gør iflg. Kirsten Blume. 

Elin Kristensen efterlyser inspiration i forhold til bygning af nyt plejecenter. Foreslår udflugt til 

f.eks. nybygget plejecenter i Ålborg. 

Hvis Seniorrådets medlemmer har forslag til punkter til fremtidig dagsorden i 

Trafiksikkerhedsudvalget, skal disse sendes til Ole Lyse. 

Kirsten Blume videregiver ros til hjemmeplejen i Juelsminde fra pårørende til afdød borger. 

Minna Olesen oienterede om problemstilling i forhold til borgersag. 
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100.        Eventuelt 

Beslutning 

Intet. 


