19. marts 2018

Referat fra møde i Seniorrådet den 15. marts 2017 i Silkeborg Kommunes
Genoptræningscenter, Gudenåvej 1 A, 8600 Silkeborg.
Sektionsleder Steffen Brun bød velkommen til Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter.
Steffen Brun orienterede om Det nære Sundhedstilbud, herunder hvilke opgaver og
funktioner, som løses. Efterfølgende var der rundvisning i genoptræningscentret.
Afbud fra Katrine Nyholm
Referent Jens Skovgaard
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Fortsat drøftelse af vision for Seniorrådet
Visionsgruppens referat fra mødet 1. marts 2018 er udsendt og er nu godkendt af hele
gruppen.
Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet. De øvrige medlemmer skal byde ind med indput
til det fortsatte arbejde.
De enkelte medlemmers interesseområder klarlægges allerede nu med henblik på
rådets arbejdsdeling.
Seniorrådet skal være aktive og synlige i deres handlinger.
Erling Prang indgår fremover i visionsgruppen.
3. Udpegning af 1 medlem til styregruppen demensvenlig Silkeborg Kommune
Seniorrådet foreslår der udpeges 2 medlemmer - Katrine Nyholm og Alice Lemmning.
4. Orientering om møder/arrangementer som Seniorrådets medlemmer har
deltaget i siden sidst
Gretha Haagen: Har deltaget i temaseminar vedr. psykiatrien (KK-Midtjylland) 7.
marts 2018.
Hans-Jørgen Hørning: Visionsgruppen har holdt møde den 1. marts 2018
Alice Lemming: Møde på Fuglemosen som kontaktperson den 22. februar 2018.
Svend Møller Jensen: Orientering om den kommende byggesag i Fårvang.
5. Møde med ÆldreSagen 21. februar 2018
Samarbejde og mødehyppighed drøftes
Erling Prang og Svend Møller Jensen har repræsenteret Seniorrådet i et
samarbejdsmøde med Ældresagen.
Der er flere fælles interesseområder.
Der afholdes et årligt møde med et tema mellem Seniorrådet og Ældresagens
koordinationsudvalg.
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Herudover afholdes 2 årlige samarbejdsmøder mellem 4 repræsentanter for
Seniorrådet og ÆldreSagens kontaktudvalg.
6. Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget
Udmøntning af midler fra finansloven (Bilag – sag 9)
Godkendelse af forslag til udmøntning af ekstra tilskud fra Værdighedsmilliarden 2018
(Bilag – sag 10)
Høringssvar på forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
(Bilag – sag 14)
Politiske kontaktpersoner på plejecentrene
Link til bilagene til sager fra Sundheds- og Ældreudvalget finder I her:
https://silkeborgkommune.dk/Handlers/Modules/ESDH/PdfHandler.ashx?id={9ACA00C
0-2568-4FC8-92B5-1B7675B98361}&type=2&index=0
Orienteringsformen fastholdes indtil videre.
Det er seniorrådets opfattelse, at punkterne 8 og 9 på dagsordenen for Sundheds- og
Ældreudvalgets sidste møde er omfattet af høringspligten.
Seniorrådet ønsker, i samråd med de respektive politiske udvalg, en fælles afklaring af
hvilke sager, som er omfattet af høringspligten.
Seniorrådet har ingen bemærkninger til forløbsprogrammet for rehabilitering og
palliation i forbindelse med kræft.
Orienteringen i øvrigt taget til efterretning.
7. Kommende møder /arrangementer
4. april 2018 – Danske Ældreråd, Viborg
Formand og næstformand deltager
9. april 2018, kl. 19.00 – møde med Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Seniorrådet deltager
April 2018 – Informationsmøder for pensionister
16. april 2018 – Kontaktpersonerne deltager på Marienlund
17. april 2018 – Ingrid Thorsted og Hans-Jørgen Høring deltager på Rosengårdscentret
18. april 2018 – Gretha Haagen og Ingrid Thorsted deltager på Toftebjerg i Them
19. april 2018 – Alice Lemming, Erling Prang og Hans-Jørgen Høring deltager i Alhuset,
Kjellerup
19. april 2018 – en repræsentant fra Seniorrådet deltager kun delvist i mødet på
Karolinelundscentret, som følge af seniorrådsmødet samme dag.
20. april 2018 – Alice Lemming og Steen Konradsen deltager på Søvangen
7.- 8. maj 2018 – Danske Ældreråd, Nyborg Strand
Seniorrådet deltager
9. maj 2018 – Jubilæumsreception AL-Huset, Kjellerup
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Seniorrådet giver en gave.
16. maj 2018 - Høring af budgetmål – budget 2019
8. Forberedelse af møde med Sundheds- og Ældreudvalget 9. april 2018
Seniorrådets formand kontakter udvalgsformand Gitte Villumsen med henblik på
udarbejdelse af en fælles dagsorden for mødet.
9. Orientering til og fra medlemmerne
Orientering er givet.
10.Kl. 11.15 Inge Bank
Om Byrådets målseminar og om muligheden for at blive orienteret om personalets
sygefravær
Inge Bank orienterede om det aktuelle sygefravær, herunder hvilke tiltag der er
iværksat for at nedsætte sygefraværet.
Inge Bank orienterede om, at byggesagerne i Fårvang og Bryrup var en del af byrådets
målseminar.
Sundheds- og Ældreudvalget har efterfølgende behandlet sagerne. Der arbejdes videre
med modeller som betyder niveaufri adgange, og hvor servicearealerne har en central
placering mellem boenhederne – gældende for begge projekter.
11.Eventuelt
Næste møde – 19. april 2018 - holdes på Solgården, Solgården 1, Sjørslev, 8620
Kjellerup
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