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Side 3

1 (Offentlig) Nyt medlem af Seniorrådet

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Resume
Velkommen til nyt medlem af Seniorrådet – Alice Kaltoft. Præsentationsrunde.

Beslutning

I forbindelse med tidligere medlem af Seniorrådet Ingrid Thorsteds bortgang skal 1. suppleant 
tiltræde. 1. suppleant har af personlige årsager valgt at sige nej tak, hvorfor 2. suppleant 
indtræder. Seniorrådet byder derfor velkommen til Alice Kaltoft, som har takket ja til posten.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Dagsorden er godkendt. Der er et generelt ønske om, at sagsfremstillingerne laves mere 
fyldestgørende.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Godkendelse af dagsorden.
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3 (Offentlig) Fordeling af tidligere medlems poster

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Jf. Seniorrådets forretningsorden skal der vælges ny sekretær. Denne post varetages fremover 
af Sven Møller Jensen. Fordeling af tidligere medlems øvrige poster bliver som følger:

Kontaktperson plejecentre:
Katrine Nyholm: Sejs og Funder
Sven Møller Jensen: Skovly og Birkebo
Alice Kaltoft: Kragelund
Greta Haagen Jensen: Them og Virklund

Alice Kaltoft træder ind i projektet ”Forebyggelse af ensomhed”.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Afdøde Ingrid Thorsteds poster skal fordeles. Oversigt over poster er vedlagt som bilag.

Bilag
1 (Seniorrådets kontaktpersoner plejecentre 2018-2021 - 6924950)
2 (Fordeling af deltagelse i projekter og arbejdsgrupper 2018 - 6924970)
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4 (Offentlig) Trafikplan 2021 for Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Resume
Frist for indsendelse af forslag er 2. oktober 2020.

Beslutning

Seniorrådet har ingen bemærkninger udover, at det forventes, at det er Lokalrådene, der 
indsender ønsker til konkrete ruter. 

Seniorrådet bemærker dog, at Plan- og Vejudvalget har glemt eller undladt at sende de 
vedtagne principper for fordelingen af den kollektive trafik i høring i Seniorrådet.

Seniorrådet har modtaget brev fra formanden for Plan- og Vejudvalget med tilsagn om et 
møde.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Midttrafik og Silkeborg Kommune har arbejdet med en trafikplan for Silkeborg området, siden 
Region Midtjylland nedlagde en række regionale busruter i 2019. 

Formålet har været at få en eller anden form for betjening med kollektiv trafik i hele 
kommunen – få en mere ensartet betjening, så borgere i byer af samme størrelse har samme 
mulighed for at komme til/fra Silkeborg.

Plan- og Vejudvalget har i juni 2020 besluttet nogle servicemål for minimumsbetjening af byer, 
således at der tilbydes et mindste antal ture til/fra Silkeborg efter indbyggertal.
Ture kan være med bus eller flexbus. Endvidere vil der nu og fremadrettet være fokus på ture 
med få kunder, som måske vil blive erstattet med flexbus eller nedlægges. 
Læs Plan- og Vejudvalgets behandling af sagen fra mødet 8. juni 2020, sag 27

https://silkeborg.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id=%7bBB939B5C-3140-4F72-BFD9-62693A936285%7d&type=3&index=0
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Bilag
1 (Ønsker og ændringer til buskøreplaner - 8647406)
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5 (Offentlig) Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 
og konference

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Der er konference i Vingstedcentret 24. november 2020. Seniorrådet har 3 stemmesedler.
Alice Lemming og Sven Møller Jensen deltager. Sven Møller Jensen sørger for tilmelding.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Deltagelse i repræsentantskabsmøde og konference 24. november 2020

Bilag
1 (Danske Ældreråd konference 24. november 2020 - 8663823)
2 (Indkaldelse til repræsentantskabsmøde november 2020 - 8663820)
3 (Antal stemmeberettigede repræsentanter 2020 - 8663822)
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6 (Offentlig) Seniormagasin 2021

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Der har været nedsat et idé- og programudvalg til nyt seniormagasin. Det drøftes, hvordan 
man kan udvide adgangen til borgere +60, for at øge kendskabet til Seniorrådet. Der er 
imidlertid ikke adgang til sådanne registre. På grund af den nuværende situation omkring 
corona, besluttes det at vente med udgivelsen, da der f.eks. ikke må ligge magasiner i læge-
og fysioterapiklinikker. 

Der planlægges fortsat med afholdelse af et borgermøde. 

Arbejdsgruppen vil fortsat være i kreativ proces omkring, hvordan man udvider kendskabet til 
Seniorrådet arbejde.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Drøftelse af emner til Seniormagasin 2021.
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7 (Offentlig) Høring udbud el-kørestole

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Orienteringen taget til efterretningen. Der vil blive indsendt høringssvar.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Udbud af el-kørestole – et KOM udbud – er i høring i Seniorrådet. Udbuddet er beskrevet i 3 
vedlagte bilag.

Høringsfristen er 5. oktober 2020.

Bilag
1 (Høring elkørestole Tilbudslister - 8639566)
2 (Bilag Høring brev - Elkørestole - 8639571)
3 (Høring Tilbudsbesvarelse - elkørestole  - 8639568)
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8 (Offentlig) Orientering om omgørelser i Ankestyrelsen

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Byrådene i alle landets kommuner skal hvert år skal behandle et kommuneopdelt 
Danmarkskort for det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens 
afgørelser i klagesager efter lov om social service. Handicaprådet og Seniorrådet orienteres i 
denne sag om omgørelsesprocenter i 2019. Denne statistik omfatter kun sager vedrørende 
borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 95. Loven omhandler handicappede 
borgere, der selv ansætter og styrer ansættelsesforhold for hjælpere. I Sundheds- og 
Omsorgsafdelingen har der ikke været klager over afgørelser efter denne lovgivning. 

Borgerinddragelse
Sagen er til orientering, men hvis Seniorrådet har kommentarer hertil, vil Socialafdelingen 
gerne dem.

Bilag
1 (Orientering om omgørelsesprocenter i 2019 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter 
lov om socialservice - 8663968)
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9 (Offentlig) Høring kvalitetsstandard for indsatser i 
plejeboliger

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Seniorrådet bemærker, at det fortsat er ”Det gode hverdagsliv”, der danner den overliggende 
ramme for indsatserne i plejeboligerne.

Seniorrådet ønsker præciseret, at gensidig respekt gælder begge veje. Således må det godt 
være tydeligere, hvad det er, der leveres af indsatser i plejeboligerne.

Seniorrådet indsender høringssvar. 

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er udarbejdet en revideret kvalitetsstandard for indsatser i plejeboliger. Sundheds- og 
Ældreudvalget har i møde 14. september 2020 besluttet at sende kvalitetsstandarden i høring i 
Seniorrådet.

Høringsfristen er 30. september 2020.

Bilag
1 (Godkendelse af kvalitetsstandard for indsatser i plejebolig forud for høring - 8628821)
2 (Kvalitetsstandard Hjælp i plejebolig - 8665853)
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10 (Offentlig) Nedsættelse af arbejdsgruppe - revidering af 
kontaktpersonordningen på plejecentre

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Seniorrådet udpeger 3 personer:

Hans-Jørgen Hørning
Greta Haagen Jensen
Erling Prang

Seniorrådet forventer, at der laves et kommissorium, der tydeligt beskriver rammerne for 
processen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Seniorrådet har ønsket, at kontaktpersonordningen på plejecentrene revideres. 
Det er aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal gennemgå den nuværende ordning, 
revidere den og drøfte, hvordan der skabes et givtigt samarbejde, og hvad dette samarbejde
skal indeholde.  Sektionsleder i Plejecentersektionen Jette Laumand er formand for 
arbejdsgruppen. Seniorrådet udpeger 3 medlemmer til gruppen. Herudover deltager 1 
lokalleder, 1 medarbejderrepræsentant og Seniorrådets kontaktperson. 
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11 (Offentlig) Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Bilag
1 (Behandling af indkomne høringssvar til reduktionskataloget til budget 2021 på Sundheds-
og Ældreudvalgets område - 8596158)
2 (Reduktionskatalog til budget 2021 - Offentlig høring - 8606383)
3 (Oversigt høringssvar SÆU - 8635812)
4 (Samlede høringssvar SÆU - 8644183)
5 (Opfølgning på korrigerende handlinger fra byrådsmødet  - 8637065)
6 (Bilag pr. 14-09-2020 - 8652938)
7 (Orientering om status på organisationstilpasning i Sundheds- og Omsorgsafdelingen -
8642645)
8 (Orientering om søndagsåbent i Rosengårdcentret - 8627670)
9 (Status søndagsåbent i Rosengårdcentret - 8637381)
10 (Endelig godkendelse af kvalitetsstandard - Afløsning, aflastning og midlertidige pladser -
8643432)
11 (Høringssvar Kvalitetsstandard afløsning, aflastning og midlertidigt ophold 31.08.20 -
8641319)
12 (Tilbagemelding på høring i Handicaprådet - 8644469)
13 (Orientering om nye magtanvendelsesregler pr. 1. januar 2020 - 8598119)
14 (Orientering om status på ombygningen af Birkebo-Skovly - 8642098)
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12 (Offentlig) Orientering til og fra Seniorrådets 
medlemmer

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Der er 3 af Seniorrådets medlemmer, der skal deltage i Danske Ældreråds temadag, som 
afholdes 5. oktober 2020. Greta Haagen Jensen, Alice Lemming og Sven Møller Jensen
deltager. 

Erling Prang har måttet melde afbud til et planlagt møde om Seniorrådsformænds rolle og 
arbejde.

Seniorrådet har modtaget invitation til julefrokost med Sundheds- og Ældreudvalget.

Seniorrådet har modtaget skriftligt svar fra formanden for Sundheds og Ældreudvalget Gitte 
Willumsen. 

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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13 (Offentlig) Høring Rammeaftale på det sociale område 
2021-22

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Seniorrådet har ingen bemærkninger.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet 

på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper 

for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for 

pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever 

sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud. 

I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og regionen fokus på 2 fælles 

udviklingsområder:

 Den nære psykiatri

 Borgere med komplekse udfordringer

Høringsfristen er 5. oktober 2020.

Bilag
1 (Følgebrev til Rammeaftale 2021-22 - 8667279)
2 (Forslag til sagsfremstilling vedr. godkendelse af Rammeaftale 2021-22 - 8667282)
3 (Udkast til Rammeaftale 2021-22 - 8667281)
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14 (Offentlig) Budget 2021

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Seniorrådet finder det positivt, at Sundheds og ældreområdet tilføres ca. 13 mio. kr. i 2021.

Desuden positivt, at der fortsat vil være demenspladser på Fuglemosen og Rødegaard.

Med opmærksomhed på politikken om det ”Gode hverdagsliv” savner Seniorrådet fortsat 
dokumentation på den påtænkte lukning af produktionskøkkener. 

Samtidig savner Seniorrådet også dokumentation for baggrunden i reduktionen af midlertidige 
pladser og hvilke konsekvenser det vil få for borgerne.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Drøftelse af, hvordan Seniorrådet skal forholde sig til budget 2021 inden byrådets 2. 
behandling.
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15 (Offentlig) Eventuelt

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

På næste møde medtages et punkt, med drøftelse af Seniorrådets virke resten af valgperioden.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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