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SENIORRÅDET
Silkeborg Kommune
Vi vil gøre en forskel

10. januar 2019

Dagsorden til møde i Seniorrådet 17. januar 2019, kl. 09.00-12.00 på
Virklund Plejecenter, Virklundvej 17, Silkeborg
1. Godkendelse af dagsorden
2. Seniorrådets vision
Besluttet på seneste møde, at medlemmerne kommer med deres kommentarer
visionen.
3. Høringssvar ”Mester i eget liv – et fælles ansvar” og Indsatskatalog 2019
Kommentarer sendes til Ulla Vester eller medbringes til mødet.
På seneste møde var der følgende kommentarer:
Forslag om at overskriften i forordet ændres – der skal ikke stå ”Silkeborgenser”
Der mangler afsnit om den sidste tid – herunder plejeorlov
Der er fejl i de oplyste adresser
Forslag til høringssvar med de indkomne kommentarer vedlægges.
4. Pårørendekonsulent - forberedelse af Seniorrådets møde 6. februar 2019 med
formand og næstformand i Sundheds- og Ældreudvalget
5. Arbejdsgrupperne – sammensætning og det videre forløb
På seneste møde besluttedes det, at arbejdsgrupperne fortsætter, så længe
Seniorrådet vurderer, de giver værdi. Nogle arbejdsgrupper skal måske udvides med
flere medlemmer, og der kan også ske udskiftning i grupperne, hvis det ønskes.
6. Dato for undervisning i nyt dagsordenssystem (Prepare)
7. Seniorrådets regnskab 2018 og budget 2019 til godkendelse
Regnskab 2018 og budget 0219 fremsendes senere.
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8. Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget
Drøftelse af vision og økonomi for byggeriet af Ringgårdsparken (sag 3)
Drøftelse af udvalgsaftale for Sundheds- og Ældreudvalget for budget 2020 (sag 7)
Orientering om søndagsåbent i Rosengårdcentret 2018 (sag 8)
Orientering om det uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre 2018 (sag 9)
Orientering om resultater af 2. års evaluering af projekt Fleksible Indlæggelser (sag
10)
9. Kl. 10.30-11.00
Konsulent Anne Line Vestergaard, Silkeborg Kommune, deltager i mødet for at svare
på Seniorrådets spørgsmål til deltagelsen i Folkemødet 2019
10.Kl. 11.30-12.00
Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank deltager i mødet og svarer på de spørgsmål,
der blev besluttet på seneste møde.
11.Orientering til og fra medlemmerne

12.Eventuelt
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