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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-04960

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Afbud fra Katrine Nyholm – kunne ikke komme på teams
Alice Kaltoft deltog ikke

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Godkendelse af dagsordenen.
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2 (Offentlig) Teknik og Miljøafdelingen sender lokalplan for 
butik og boliger i Sejs-Svejbæk i høring

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-04960

Beslutning

Seniorrådet har ingen bemærkninger til lokalplanen. Seniorrådet sender høringssvar.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Lokalplanforslagets formål er: 

 At muliggøre et nyt centerområde til en dagligvarebutik samt boligområde til tæt-lav 
boliger, 

 at disponere området, så eksisterende og nye boliger sikres mod støj fra ny 
dagligvarebutik, 

 at trafikken i området afvikles funktionelt og sikkert, og 

 at der sikres vejadgang til butiksområdet fra Julsøvej og vejadgang til boligområdet fra 
Multebærvej. 

Høringsfristen er 12. februar 2021.

Bilag
1 (Høringsbrev - godkendelse af forslag - 8838185)
2 (Høring Beslutningsprotokol godkendelse af forslag - 8838188)
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3 (Offentlig) Orientering Midttrafik sender køreplaner i 
høring

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-04960

Beslutning

Seniorrådet har ikke givet høringssvar. Seniorrådet forventer, at lokalrådene sender 
bemærkninger til ændringer på de enkelte ruter.

Seniorrådet undrer sig over, at de ikke har fået svar på henvendelse til Plan- og Vejudvalget 
om den manglende høring af principperne.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Midttrafik skriver, at man nu kan se hvilke konsekvenser ændringerne af kommende 
køreplaner vil have for jer. Fra den 6.–19. januar 2021 afholder Midttrafik høring af køreplaner 
med væsentlige ændringer. Køreplanerne træder i kraft den 27. juni 2021.

For langt de fleste områder i Region Midtjylland er der få ruter med ændringer. Størstedelen af 
ændringerne er hovedsageligt justeringer af afgangstider med henblik på at sikre større 
driftsstabilitet, mindre omlægninger af ruternes forløb eller nedlæggelse af lavtbenyttede 
afgange. Særligt i år er der også høring af Kollektiv Trafikplan i Favrskov Kommune og
Trafikplan i Silkeborg Kommune.

Høringsfristen er 19. januar 2021, derfor er høringen sendt til Seniorrådets medlemmer 
tidligere. 

https://www.midttrafik.dk/koreplaner/trafikplan-silkeborg/
https://www.midttrafik.dk/koreplaner/trafikplan-favrskov/
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4 (Offentlig) Partnerskabsprojekt om bekæmpelse af
ensomhed

Sagsbehandler: 10337

SagsID: EMN-2020-04960

Beslutning

Sektionsleder i Tværgående Sundhed Rikke Gjellerod deltog i mødet og fortalte om projektet 

”Flere i Fællesskaber”, som er et projekt om nye veje ud af ensomhed og ind i fællesskaber.

Se nærmere på hjemmesiden https://flereifaellesskaber.silkeborg.dk/

Rikke Gjellerod fortalte følgende om projektet:

I Silkeborg kommune er der bl.a. deltagelse fra Ældresagen, Poul Due Foundation, Innovation 

Silkeborg Region Midt, Silkeborg Højskole, Defactum, Mary Fonden, Jysk børneforsorg og flere 

andre.  

Ensomheden er stigende – andelen af ensomme er størst blandt unge og ældre over 85 år. 

Projektet i Silkeborg har fokus på de unge fra 13-30 år og ældre + 65 årige. 

Projektet finansieres af midler fra forskellige partnere, og midlerne er øremærket forskellige 

indsatser. Det er planen, at der iværksættes en fælles oplysningskampagne. Der udsendes 

nyhedsbreve, hvor der også er mulighed for at tilmelde sig aktiviteter. 

Man kan tilmelde sig nyhedsbrev på hjemmesiden Flereifaellesskaber.silkeborg.dk – gå ind 

under nyhedsservice og tilmeld dig der. 

Seniorrådet spørger ind til begrebet ”drømmekommune”. Rikke Gjellerod fortæller, at begrebet 

kommer fra Mary Fonden, og at flere kommuner er udpeget som drømmekommune – det er 

kommuner, hvor det anses for muligt at få succes med nye veje ud af ensomhed og ind i 

fællesskaber. 

Seniorrådet foreslår, at man arbejder på at ensomme ældre får kontakt via arrangementer på 

skype og teams og på den måde får mulighed for at deltage i fællesskaber. 

Rikke Gjellerod ønsker at bruge Seniorrådet som referencegruppe, når projektet løber af 
stablen. Seniorrådet giver tilsagn om at være en del af projektet. 

Seniorrådet spørger, hvilke projekter det er planen at igangsætte?

Rikke Gjellerod: Man er endnu ikke nået så langt, at der er fastlagt projekter. Der arbejdes i 
de forskellige grupper med at planlægge arrangementer. 

mailto:Flereifaellesskaber@silkeborg.dk
https://flereifaellesskaber.silkeborg.dk/
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Seniorrådet – en pårørendekonsulent vil kunne hjælpe ensomme efterladte videre.

Powerpoint om projektet vedlægges som bilag til referatet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Kl. 09.30-10.00
Sektionsleder i Tværgående Sundhed Rikke Gjellerod deltager i mødet om 

Flere i Fællesskaber – et partnerskabsprojekt om bekæmpelse af ensomhed blandt unge og 
ældre.

Bilag
1 (Partnerskab om bekæmpelse af ensomhed - 8910349)
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5 (Offentlig) Seniorrådet tilbydes plads i Demensforum 

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-04960

Beslutning

Katrine Nyholm er valgt som Seniorrådets repræsentant i Demensforum.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Demensforum er en gruppe, der skal sikre udvikling af demensindsatsen i sammenhæng med 
den øvrige udvikling i Sundhed og Omsorg. Udviklingen er med baggrund i regionale indsatser, 
via demensvenlig klynge og de nationale demensindsatser, jf. Nationale demenshandlingsplan 
2025.

Demensforum modtager og genererer input til udvikling og implementering af nye tiltag, der 
forelægges og besluttes i afdelingsledelsen.

Seniorrådet skal beslutte, om de vil deltage i gruppen, og hvis de ønsker det, udpege hvem 
der skal repræsentere Seniorrådet. 

Bilag
1 (Kommissorium for demensforum - 8875695)
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6 (Offentlig) Valg til Seniorrådet

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-04960

Beslutning

Erling Prang fortalte om det første møde i Valgbestyrelsen. Lars Faarup er valgt som formand 
for Valgbestyrelsen.

Vedrørende de nye vedtægter for det kommende Seniorråd, kan medlemmerne sende evt. 
forslag til ændringer til Erling Prang, som tager forslagene med videre til Valgbestyrelsen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Første møde i Valgbestyrelsen er nu afholdt. Orientering fra Seniorrådets medlemmer  i 
bestyrelsen. 

Bilag
1 (Referat af møde i valgbestyrelse 06-01-2021 - 8873190)
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7 (Offentlig) Orientering om anvendelse af de ekstra 
tilførte midler til Sundheds- og Ældreudvalget

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-04960

Beslutning

Annette Secher orienterer om fordelingen på næste møde i Seniorrådet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Sundheds- og Ældreudvalget har fået tilført 13 mio. kr. som en engangsbevilling i 2021 til 
implementering, uddannelse og teknologi. Seniorrådet ønsker en orientering om, hvordan 
midlerne forventes brugt.

Sundheds- og Omsorgschef Annette Secher orienterer om den ekstra bevilling på mødet 25. 
februar 2021.
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8 (Offentlig) Orientering om informationsfolder om 
Seniorrådets virke

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-04960

Beslutning

Ulla Vester afklarer, om Sundhed og Omsorg kan hjælpe med at få sat informationsfolderen op 
(kommunikationsafdelingen) og få pjecen sendt via eboks.

Indholdet i pjecen blev diskuteret. Det blev forslået, at det skal fremhæves, hvad Seniorrådet 
har opnået i perioden, og i hvilke sager Seniorrådet har haft indflydelse. Endvidere blev det 
diskuteret, hvordan Seniorrådet og deres virke bliver synligt – især overfor borgerne, men 
også overfor kommunalbestyrelsen.

Erling Prang opfordrer til at evt. ændringer og forslag til indhold i pjecen sendes til gruppen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Drøftelse af oplæg fra arbejdsgruppen vedrørende informationsfolder om Seniorrådets virke. 
Gruppen består af Sven Møller Jensen, Katrine Nyholm og Steen Konradsen.
Bilag udsendes til medlemmerne inden mødet. 
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9 (Offentlig) Godkendelse af regnskab for Seniorrådets 
virke 2020

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-04960

Beslutning

Regnskabet blev godkendt. Regnskabet udviser et overskud, fordi de planlagte borgermøder 
ikke kunne afholdes, og planlagte konferencer er blevet aflyst på grund af Covid 19.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Regnskab for Seniorrådets virke 2020 er nu færdig og revideret af de 2 revisorer – Hans-
Jørgen Hørning og Steen Konradsen. 

Bilag
1 (Regnskab 2020 seniorrådet - 8865663)
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10 (Offentlig) Informationsmateriale udviklingsplan 
Silkeborg Sygehus

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-04960

Beslutning

Seniorrådets medlemmer skal selv tilmelde sig til de dialogmøder, der er indbudt til. 
Ingen fra Seniorrådet har tilmeldt sig endnu – det er ikke manglende interesse, men 
mødeformen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Seniorrådet er indbudt til dialogmøder i forbindelse med udviklingsplanen for Silkeborg 
Sygehus.

Seniorrådet har fået tilsendt en oversigt over dialogmøderne. Der er mulighed for at tilmelde 
sig de forskellige temaer.
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11 (Offentlig) Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-04960

Beslutning

Kommentarer til punkt om dimensionering af SOSU-uddannelser:
Seniorrådet anerkender, at der uddannes flere elever. Pressemeddelelsen fra SOSU-skolerne 
vedlægges som bilag

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalgets møde 11. januar 2021.

Bilag
1 (Opsamling på høring af udbudsmateriale vedrørende udbud af personlig pleje og praktisk 
hjælp - 8837484)
2 (Overblik over høringssvar udbud - 8843178)
3 (Høringssvar Seniorråd Udbud - 8843335)
4 (Høringssvar fra handicaprådet - Plejeudbudsmateriale i høring - 8843341)
5 (Hørringssvar Cura Pleje - 8843320)
6 (Høringssvar Schultz Pleje & Hjemmeservice ApS - 8843321)
7 (Høringssvar Svane Pleje Holding Aps - 8843322)
8 (Høringssvar fra Berit's Hjemmepleje AS - 8843323)
9 (Orientering om økonomien til TeleKOL - 8860307)
10 (TeleKOL budgetopgørelse 2020-2022 - 8844189)
11 (Orientering om  dimensionering samt finansiering til SOSU-uddannelserne 2020-2021 -
8843980)
12 (Pressemeddelelse om sosu-uddannelserne - 8906663)
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12 (Offentlig) Orientering til og fra medlemmerne

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-04960

Beslutning

Erling Prang:
Fortalte om en borgerhenvendelse – tilbagemeldingen fra borgerens pårørende er, at der er 
rettet op på den problematik, der var rejst. 
Når Seniorrådet får henvendelser i borgersager, kan de videresendes til Ulla Vester, som 
sørger for, at de relevante sektionsledere får tilsendt henvendelsen og tager kontakt til 
borgeren om de problemer, borgeren henvender sig om. 

Sven Møller Jensen erindrer om, at der skal udpeges stemmeberettigede til valget til Danske 
Ældreråd. Erling Prang, Alice Lemming og Sven Møller Jensen er udpeget som 
stemmeberettigede til valget. 

Sven Møller Jensen svarer på spørgsmål om, hvordan det går med byggeriet på Fårvang 
Ældrecenter. Sven mener, det går efter planen. Der er endnu ikke nedsat byggeudvalg 
vedrørende Birkebo i Bryrup.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
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13 (Offentlig) Eventuelt

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-04960

Beslutning

Senior Håndbog – hvis man er interesseret i at få den, skal man kontakte Sven Møller Jensen –
som vil bestille dem hjem. Alice Lemming fortæller, at det er en god opslagsbog. Hun kan 
svare på spørgsmål om, hvad Senior Håndbogen indeholder.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
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