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Referat fra møde i Seniorrådet den 19. april 2018 på Solgården i Sjørslev. 
 
Alle mødt. 
 
Lokalleder Anna Pedersen bød velkommen til Solgården og orienterede om Solgården som 
profilplejecenter for alkoholmisbrugere og om husets aktiviteter. Efterfølgende blev der 
vist rundt i huset.  
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Referat 
Godkendt 
 

2. Vision for Seniorrådet - drøftelse og endelig godkendelse  
Arbejdsgruppen, der består af Katrine Nyholm, Greta Haagen, Sten Konradsen, Hans-
Jørgen Hørning og Erling Prang har lavet forslag til vision for Seniorrådet 
 
Arbejdsgruppens forslag vedlægges og ønskes drøftet og indstillet til endelig 
vedtagelse. 
 
Referat 
Forslaget til ”Vision for Seniorrådet” blev enstemmigt vedtaget. Afledt heraf blev 
Seniorrådets arbejdsform og arbejdsdeling drøftet. Der nedsættes en arbejdsgruppe til 
planlægning af Seniorrådets aktiviteter på kort og lang sigt. Hans-Jørgen Hørning, 
Steen Konradsen, Ingrid Thorsted og Greta Haagen. Oplæg medtages på dagsordenen 
til næste møde.  
 

3. Høringer 
 

Udbud af diabeteshjælpemidler 
Udbuddet gennemføres i indkøbsfællesskabet KomUdbud (et samarbejde mellem 15 
kommuner). I faggruppen vedrørende udbuddet har deltaget 2 fagpersoner fra 
Diabetesforeningen, og de har også deltaget i udarbejdelse af udbudsmaterialet 
sammen med KomUdbud kommunernes sygeplejersker og sagsbehandlere. 
 
2 bilag vedlagt 
 
Høringsfrist 20. maj 2018 
 
Referat 
Seniorrådet har en oplevelse af, at borgernes tilbud på diabeteshjælpemiddelområdet 
fungerer godt. Der er en forventning om, at borgernes tilbud ikke forringes efter 
udbuddet. 
 
Rammeaftale mellem kommunalbestyrelserne og Regionsrådet 
 
Kommunalbestyrelserne og regionsrådet indgår hvert andet år én samlet 

20. april 2018 



 
 

 

 

Side 2 

rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. 
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet 
overblik over kommunale og regionale tilbud, der bliver anvendt af flere kommuner. 
Rammeaftalens fokus er på det strategiske indhold og det politiske og lokale ejerskab.  
Denne rammeaftale indeholder 3 pejlemærker til høring. Indenfor Seniorrådets område 
drejer det sig om 2 pejlemærker, den nære psykiatri og effekt, progression og 
gennemsigtighed. 
 
2 bilag vedlagt 
Høringsfrist 25. april 2018 
 
Referat 
Seniorrådet har ingen bemærkninger. 
 

4. Repræsentantskabsmøde 7. maj 2018 
Drøftelse af dagsorden og stemmeberettigede, og aftale om kørsel 
 
2 bilag vedlagt 
 
Referat 
Dagsordenen blev gennemgået og drøftet.  
Seniorrådets stemmeberettigede er: Formand, næstformand og sekretær 
Kørsel: Erling Prang, Steen Konradsen og Hans-Jørgen Hørning 
 

5. Opsamling på møde 09-04-2018 med Sundheds- og Ældreudvalget 
 
Referat 
Seniorrådet vil fremadrettet gøre brug af faglig admistrativ bistand til kvalificering af 
høringssvar. 
 
Seniorrådet præciserer, at alle sager vedrørende ældre -  som udgangspunkt -  er 
høringsberettigede.  
 

6. Kommentering af Frivillighedsforums fremtidige form 
Frivillighedsforums formål er, at udvalget og de frivillige mødes for at drøfte ideer og 
forslag som understøtter det frivillige arbejde på ældreområdet. Udvalget har drøftet 
den fremtidige form og sender hermed sagen til Seniorrådet for kommentering. 
 
1 bilag vedlægges 
 
Referat 
Seniorrådet bakker om forslaget, men ønsker mulighed for at fremsende punkter til 
Frivillighedsforums dagsorden. 
 

7. Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget 
Orientering om Politikken om Det Gode Hverdagsliv (sag 2 på udvalgets 
beslutningsprotokol) 
 
Referat 
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning 



 
 

 

 

Side 3 

 
Godkendelse af ajourføring af plejeboligplanen (sag 3 på udvalgets 
beslutningsprotokol) 
Referat 
Seniorrådet forventer at få den godkendte ajourførte plejeboligplan i høring. 
 
Udmøntning af midler fra finanslov 2018 på ældreområdet (sag 6 på udvalgets 
beslutningsprotokol) 
 
Referat 
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning 
 
Orientering om sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet (sag 6 på udvalgets 
beslutningsprotokol) 
Referat 
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.  
 
 
Orientering om oridning med læger fast tilknyttet plejecentre (sag 11 på udvalgets 
beslutningsprotokol) 
Referat 
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat 
Seniorrådet ønsker en løbende orientering om ventelisterne til plejecentre og 
ældreboliger. 
 

8. Orientering om møder/arrangementer som Seniorrådets medlemmer har 
deltaget i siden sidst 
21. marts Erling Prang møde med leder på Bakkegården som kontaktperson 
3. april visionsarbejdsgruppe, arbejdsmøde 
4. april Alice Lemming og Erling Prang, møde Danske Ældreråd, Viborg 
9. april Introduktionsmøde mellem Seniorrådet og Sundheds- og Ældreudvalget 
 
Referat 
En oversigt over de respektive medlemmers møder/arrangementer fremsendes til Ulla 
Vester. 
Seniorrådet henleder opmærksomheden på, at det er lokalledernes ansvar at rette 1. 
henvendelse til plejecentrets kontaktperson i Seniorrådet.  
 

9. Kommende møder /arrangementer 
 
Referat 
Seniorrådet er inviteret til AL-Husets jubilæum. Der indkøbes en gave. 
 

10. Orientering til og fra medlemmerne 
Orientering fra møde med formanden for Danske Ældreråd 4. april 2018 
 
Referat 
Orientering blev givet.  
 



 
 

 

 

Side 4 

11. Kl. 11.00 Besøg fra AD Medier 
AD Medier vil præsentere omkostningsfri film og brochurer, incl. elektronisk udgave til 
hjemmesiden. 
Præsentation og til Seniorrådets drøftelse 
 
Referat 
Michael Svanholm, AD Media orienterede om mulighederne for udarbejdelse af en 
omkostningsfri orienteringsbrochure. Et enigt Seniorråd arbejder videre med opgaven. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Erling Prang, Svend Jensen, Lene 
Jensen og Kathrine Nyholm. Det forventes, at Silkeborg Kommune indgår i et positivt 
og konstruktivt samarbejde for så vidt angår faktuelle oplysninger om ældres forhold.  
 

12. Eventuelt 
 
Næste møde holdes på Silkeborg Hjælpemiddelcenter, Mads Clausens Vej 11, 8600 
Silkeborg, 17. maj 2018,  kl. 09.00  
 
Borgernetværksmøde i Sorringhus den 14. maj – Seniorrådet deltager med 
medlemmer som måtte ønske det.  
 
Det undersøges, om der er udarbejdet en signatur for Seniorrådet. (Ulla Vester). 
 
Referent 
Jens Skovgaard 
 

 
  


