19. oktober 2017

Referat af møde i Seniorrådet 19. oktober 2017, kl. 09.30-11.30 på Silkeborg Rådhus, lokale D117
Mødt var:
Alice Lemming
Ingrid Thorsted
Leif Pedersen
Alice Kaltoft
Jens Kvist
Gert Steen Nielsen
Afbud fra:
Poul Gudberg
Axel Hofmann Schollert
Kaj Hansen
Referent Ulla Vester
1. Godkendelse af dagsorden
Referat
Dagsordenen godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. september 2017
Referat
Referatet godkendt
3. Orientering om ændringer i valglovgivningen.
Orientering fra Organisation og Personale om ændringer i valglovgivningen.
Referat
Orienteringen taget til efterretning.
4. Høring af udbud bleer (der deltager jurister fra Udbudssektionen i mødet)
Referat
Ida Bisballe og Christina Humle fortæller om arbejdet som udbudsjurister.
Det er bestemt via lovgivningen, at der skal være udbud på offentlige indkøb, det er
også godt købmandsskab for kommunen.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at både Handicapråd og Seniorråd skal høres om
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udbud, der vedrører ældre og handicappede.
En udbudsproces tager ca. 1-1 ½ år.
Silkeborg Kommune har mulighed for at køre et udbud selv. Dette foregår især, hvis
der er lokale aktører, som man ønsker at bringe i spil, hvis produktområdet kræver, at
leverandøren er placeret i umiddelbar nærhed af kommunen, eller hvis Silkeborg
Kommune har lokale forhold eller interne metoder eller procedurer, der skal imødekommes.
Derudover kan Silkeborg Kommune gennemføre et udbud i samarbejde med de øvrige
14 kommuner i fællesskabet KomUdbud. Dette ofte med henblik på at kunne udbyde
en større volumen og opnå bedre priser. Og derudover fordi Silkeborg kommune aldrig
selv ressourcemæssigt vil kunne gennemføre alle de tilbagevendende udbud, der normalt må have en kontraktperiode på maksimalt fire år.
Til sidst kan et udbud gennemføres af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI),
hvor Silkeborg Kommune har mulighed for at tilslutte sig. Dette igen med henblik på
udbyde en stor volumen og opnå fordelagtige priser. Dette har indtil videre hovedsageligt været på områder, hvor der ikke er lokale hensyn at varetage.
Høring bleer
Seniorrådet spurgte ind til dele af tilbuddet, bl.a. om det indeholder alle størrelser bleer. Svaret er, at tilbudslisten indeholder alle størrelser bleer, både til herrer og damer.
Under udformningen af udbudsmaterialet deltager også fagpersoner, i dette tilfælde
f.eks. en kontinenssygeplejerske.
Borgerne har det frie valg med hensyn til leverandør. Hvis det produkt, man ønsker at
bruge, er dyrere end det produkt, der har vundet udbuddet, skal borgeren betale forskellen.
Der har været dialog med ÆldreSagen i forbindelse med udbuddet af bleer. Der er kun
2 leverandører i Danmark – derfor er der valgt et SKI udbud.
Seniorrådet laver et særskilt høringssvar vedr. udbud af bleer.

5. Høring – udbud kompressionsstrømer (der deltager jurister fra Udbudssektionen i mødet)
Referat
Udbuddet af kompressionsstrømper er et KOMUdbud (Herning kommune har lavet udbuddet på vegne af 15 kommuner). Et af kravene er, at leverandøren skal køre ud til
borgerne og tager mål.
Normalt bevilges 2 par strømper pr. år, dog kan der bevilges flere par, hvis det vurderes, at der er behov herfor. Ansøgning om kompressionsstrømper sker i Myndighedssektionen, hjælpemidler.
Seniorrådet laver et særskilt høringssvar vedr. kompressionsstrømper.
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6. Høring – politik og strategi for Det Gode Samarbejde
Referat
Seniorrådet lægger vægt, at der følges op på politikken, så det sikres, at den gennemføres som beskrevet i politikken og strategien.
Seniorrådet ønsker løbende at få forelagt, hvordan udmøntningen af politikken forløber. Seniorrådet finder det endvidere vigtigt, at både medarbejdere og borgere (brugere) inddrages i udmøntningen af politikken.
Seniorrådet laver et særskilt høringssvar vedrørende Det Gode Samarbejde.
7. Orientering om valg til Seniorrådet v/Alice Lemming og Ingrid Thorsted
Stemmesedler og pjece med de opstillede kandidater sendes ud senest uge 42. Stemmesedlerne skal være modtaget i Sundhed og Omsorg senest 21. november 2017.
Stemmesedlerne kan også afleveres på valgstederne denne dag i en speciel opsat
stemmeurne ved indgangen til valgstedet. Dette er nævnt på stemmesedlen.
Kandidaterne får 10 pjecer med de opstillede kandidater udleveret – til brug i forbindelse med valget. Herudover hænges pjecerne op på alle plejecentre.
Referat
Stemmesedler sendes ud fra 20. oktober 2017.
Optælling af stemmesedler foregår 28. november 2017, kl. 08.00 på Medborgerhuset.
Alle Seniorrådets medlemmer kan deltage i optællingen. Nærmere herom kommer fra
Ulla Vester.

8. Tilmelding – indvielse Solgården
Referat
Indvielsen er 26. oktober 2017, kl. 16.30.
Der er tilmelding hos Marie Louise Daugaard.
9. Bordet rundt
Gert Nielsen:
Fortæller om det foredrag, Seniorrådet er ved at planlægge 27. november 2017, kl.
15.00-17.00 i Medborgerhuset, sal A. Foredragsholder er Bjarne Nielsen, Brovst, der
fortæller om Livsglæde og livsmod.
Aftalt at der sendes indbydelse ud til alle pensionistforeninger og venneforeninger.
Herudover sættes der en annonce i Ekstra Posten, og det forsøges at få arrangementet
omtalt under punktet ”Det sker i Silkeborg” i Ekstra Posten.
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Leif Pedersen
Har været til møder om tilsynsrapporter på Malmhøj og Solgården.
Tilsynsrapporterne er fine, der var kun en enkelt kommentar på Solgården.
Malmhøj – der er begyndt at blive visiteret borgere fra målgruppen til Malmhøj. Der
arbejdes meget på at få det til at fungere, bl.a. med efteruddannelse af personale mv.
Der er kommet takkebrev fra Sorringhus Aktivitetscenter vedr. gaven til indvielsen.
Ingrid Thorsted
Har også været til møder om tilsynsrapport på Kragelund plejecenter, rapporten ser fin
ud. Sejs Pensionistforening har været på besøg på Marienlund – rigtig fin rundvisning.
Alice Kaltoft
Har været på Rødegård og Gødvad vedr. tilsynsrapporter. Fine rapporter, kun enkelte
kommentarer. Ønsker dog at der skal deltage flere i møderne om tilsynsbesøgene –
ikke kun kontaktperson og lokalleder. Det vil give et bedre forløb, hvis også politisk
kontaktperson, beboere, pårørende og evt. formænd for venneforeninger deltager i
møder om tilsynsrapporter.
Alice Kaltoft mener, at der på et af plejecentrene ikke bruges klippekort.
Aftalt, at hvis man oplever eksempler på, at klippekortene ikke bruges, skal man henvende sig til enten lokallederen eller sektionsleder Jette Laumand.
Jens Kvist
Skal på tilsynsbesøg på Søvangen i Ans og Remstruplund.
Alice Lemming
Skal på tilsynsbesøg på Funder plejecenter og på Karolinelundscentret. Er også kun
sammen med lokallederen til gennemgang af tilsynsrapporter. Ønsker at beboere osv.
er med til gennemgangen.
Venneforeningen på Sandgårdsparken havde inviteret Alice Lemming til høstfest.

10.Eventuelt
Seniorrådet deltager i temadag tirsdag den 24. oktober 2017 på Vingstedcentret.
Det foreslås, at det nye Seniorråd besøger alle plejecentre i kommunen (som man har
gjort i forrige valgperiode).

Ulla Vester
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