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Referat fra møde i Seniorrådet 20. september 
2018, på Rødegård, Skærbækvej 13, 8600 Silkeborg 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Referat 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Seniorrådet kan komme med forslag til ændringer/justeringer på 
buskøreplanerne 2018 
 
Midttrafik går 5. oktober 2018 i gang med at planlægge buskøreplanerne som vil 
træde i kraft 29. juni 2019. 
 
Hvis Seniorrådet har nogle ønsker til ændringer/justeringer af de gældende 
buskøreplaner, er det allerede nu, de skal meldes ind til Midttrafik. 
 
Ændringsforslag/ønsker gælder alle busser, også de regionale busser, som kører i 
Silkeborg Kommune. 
 
Frist for indsendelse af ændringer/justeringer er 5. oktober 2018. Ændringerne sendes 
til  midttrafik@midttrafik.dk 

 

Når Midttrafik har samlet alle ønsker til ændringer, så laver de et udkast til de nye 
køreplaner. Udkast til nye køreplaner kommer i offentlig høring på Midttrafiks 
hjemmeside fra 7. – 20. januar 2019. 
 
Referat 
Svend Møller Jensen udarbejder et oplæg til Seniorrådets høringssvar. 
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Side 2 

 
3. Høring – rammeaftale 2019-2020 for det specialiserede socialområde 

Høringsfrist er 24. september 2018 
6 bilag vedlagt 
 
Referat 
Sektionsleder Karsten Binderup, Socialafdelingen, orienterede om rammeaftalens 
indhold og udfordringer. 
 
Seniorrådet udarbejder høringssvar. 
 

4. Orientering om status på arbejdsgrupperne 
Rekruttering og fastholdelse af sosu-medarbejdere – Hans-Jørgen Hørning 
(tovholder), Ingrid Thorsted, Lene Jensen, Alice Lemming og Katrine Nyholm 
Hans-Jørgen Hørning fremsender notat om gruppens arbejde inden mødet. 
Sundhedsområdet – Steen Konradsen (tovholder), Erling Prang, Lene Jensen og 
Alice Lemming 
Seniorboliger – Greta Haagen Jensen (tovholder), Hans-Jørgen Hørning, Katrine 
Nyholm, Sven Møller Jensen og Erling Prang. 

 
Referat 
De 3 tovholdere orienterede om status på de igangværende arbejder. Input blev 
drøftet af Seniorrådet. 

 
5. Status på planlægningen af dialogmøderne i november 2018 

 
Referat 
Svend Møller Jensen orienterede om status på planlægningsarbejdet. Detaljer i 
planlægningen blev drøftet. Seniorrådet har et ønske om følgende mailadresse: 
seniorrådet@silkeborg.dk. Undersøges nærmere med tilbagemelding. 
 

 
6. Drøftelse af om Seniorrådet skal lave en årsrapport om rådets arbejde 

 
Referat 
Seniorrådet besluttede ikke at udarbejde en årsrapport. Oplysninger om rådets 
aktiviteter er tilgængelige på anden vis – eksempelvis på kommunens hjemmeside. 
 

 
7. Oversigt over ventelister til plejeboliger 

 
1 bilag vedlægges 
 
Referat 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
 

8. Fra mødet 16-08-2018: Drøftelse af om mødet 15. november 2018 skal flyttes 
til anden dato 



 

 

Side 3 

 
Seniorrådsmødets den 15. november 2018 falder sammen med den årlige 
ældrepolitiske konference i Vingsted.  
 
Referat 
Seniorrådets møde 15. november 2018 flyttes til den 22. november 2018, kl. 09 -12 
på Fuglemosen. Rundvisning arrangeres i starten af mødet.   

 
9. Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget 

Niveau i det fremtidige arbejde med Sundhedsstyrelsens reviderede 
forebyggelsespakker (sag 4) 
Opfølgning af bevillingsmålene for bevilling 72 Sundhedsområdet og bevilling 73 
Ældreområdet pr. 31. juli 2018 (sag 5) 
Reviderede udvalgsmål i udvalgsaftale for 2019 (sag 7) 
Høringssvar og godkendelse af den tilrettede Plejeboligplan (sag 8) 
Høringssvar og godkendelse af ophør af egenbetaling for brug af to akutpladser (sag 
9) 
Navngivning plejecenter på Nordre Skole (Sag 12) 
Tildeling af midler fra puljen til øget livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger (Sag 14) 
Status på demensvenlig kommune (sag 16) 
 
OBS 
Link til beslutningsprotokol for Sundheds- og Ældreudvalget er flyttet til mailen, jeg 
har sendt med dagsordenen. 
 
Referat 
Orienteringen blev taget til efterretning. Seniorrådet vil reagere på beslutningen om 
ændringerne i klippekortsordningen fra 50 til 30 minutter ved henvendelse til byråd og 
presse.  
 

10. Orientering til og fra medlemmerne 
 
Referat 
Det kommunale dagsordenssystem vil kunne anvendes af Seniorrådet i løbet 1-2 
måneder. 
 

 
11. Eventuelt 

 
Referat 
Intet at bemærke. 

 
Referent 
Jens Skovgaard 
 
 


