22. juni 2018

Referat af møde i Seniorrådet 21. juni 2018, kl. 09.00-12.00 på Kjellerup
Friplejehjem, Fuglemosevej 1 F, 8620 Kjellerup
Deltagere:
Erling Prang
Ingrid Thorsted
Katrine Nyholm
Hans-Jørgen Hørning
Steen Konradsen
Greta Hagen Jensen
Lene Jensen
Sven Møller Jensen
Afbud:
Alice Lemming
Referent:
Vibeke Hounsgaard, Sundheds- og Omsorgsafdelingen

1. Godkendelse af dagsorden
Referat
Dagsorden blev godkendt
2. Kl. 09.00 - Diæter og befordring
Udfyldte skemaer afleveres senest 30-06-2018 – udbetaling sker medio august 2018
Ulla Vester deltager i mødet
Referat
Regler for diæter og befordring blev drøftet og gennemgået.
3. Drøftelse af om Seniorrådet skal udarbejde en pressemeddelelse på baggrund
af oplæg til udtalelse fra fra Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde 7.
maj 2018 og pressemeddelelse fra Regionsældrerådet (RÆR) fra møde 25.
maj 2018.
Der vedlægges
Referatbilag 1 ”mere brugerbetaling for ældre”
Udtalelse fra repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd 7. maj 2018

Ulla Vester

Silkeborg Kommune
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Søvej 3, Lokale E206, 8600 Silkeborg
Telefon: +4589701852

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Referat
Formanden laver forslag til en pressemeddelelse som rundsendes til Seniorrådets
medlemmer inden den udgives
4. Budget 2019
Planlægning af møde med borgmesteren og sundheds- og omsorgschefen 26. juni
2018, kl. 09.00 på Silkeborg Rådhus, Søvej 1, mødelokale C127B.
Referat
Forud for mødet fremsender formanden emner til borgmesteren som Seniorrådet ønsker
at drøfte på mødet den 26. juni
5. Status på Seniorrådets brochure
Referat
Der er tegnet annoncer til en brochure på 16 sider. Arbejdsgruppen mødes snarest med
grafiker
6. Status fra arbejdsgrupperne
SOSU-skolen – Hans-jørgen Hørning (tovholder), Ingrid Thorsted, Lene Jensen, Alice
Lemming og Katrine Nyholm
Referat
Arbejdsgruppen har senere i dag møde med SOSU-skolen
Sundhedsområdet – Steen Konradsen (tovholder), Erling Prang, Lene Jensen og
Alice Lemming
Referat
Arbejdsgruppen har haft møde med overlæge på Silkeborg sygehus. Steen Konradsen vil i
den forbindelse lave forslag til et læserbrev herom
Seniorboliger – Greta Haagen Jensen (tovholder), Hans-Jørgen Hørning, Katrine
Nyholm og Erling Prang
Referat
Arbejdsgruppen afholder deres første møde i næste uge. Sven Møller Jensen ønsker at
indtræde i arbejdsgruppen
7. Høring
Høring af den tilrettede Plejeboligplan
2 bilag vedlægges
Høringsfrist 23. august 2018, kl. 12.00
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Referat
Seniorrådet ønsker på deres næste møde den 16. august 2018 deltagelse af
repræsentanter fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen (både politisk og administrativt) til
en drøftelse af plejeboligplanen således at Seniorrådet kan afgive et kvalificeret
høringssvar
8. Udpegning af repræsentant fra Seniorrådet til Ide- og programudvalg –
Fårvang Ældrecenter
1 bilag vedlægges
Referat
Seniorrådet har valgt Sven Møller Jensen og suppleant Erling Prang
9. Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget 30. maj 2018
Tilretning af politikken om Det Gode Hverdagsliv samt afholdelse af inspirationsmøde
(sag 4)
Rammerne for udarbejdelse af kvalitetsstandarder 2019 (sag 10)
Udvalgets godkendelse af høringssvar på praksisplan for fodterapi (sag 12)
Status på velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet (sag 14)
Orientering om brug af magtanvendelse på ældreområdet 2017 (sag 16)
Orientering om ændrede regler for brug af individuel handicapkørsel (1 bilag
vedlægges)
https://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2018/Sundhedsog-Aeldreudvalget/2018/30maj1200
Referat
Drøftet og alle punkter er taget til efterretning
10.Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget 13. juni 2018
Godkendelse af budgetforslag 2019-2022 for bevilling 73 ældreområdet, bevilling 76
kommunal medfinansiering og bevilling 78 frit valg (sag 3)
Orientering om utilsigtede hændelser i 2017 i Silkeborg Kommune (sag 4)
Pjecen er vedlagt
Orientering om katalog over sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i Silkeborg
Kommune (sag 5)
https://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2018/Sundhedsog-Aeldreudvalget/2018/13juni900
Referat
Drøftet og alle punkter er taget til efterretning
11.Oversigt over sygefravær på ældreområdet
1 bilag vedlægges
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Referat
Drøftet og alle punkter er taget til efterretning
12.Oversigt over ventelister til plejeboliger
1 bilag vedlægges
Referat
Drøftet og taget til efterretning
13.Dagligvarehandel i mindre bysamfund
På baggrund af beskeden om at den eneste dagligvarebutik i Kragelund lukker, og det
især er de 60+, der bliver ramt ved manglende lokale indkøbsmuligheder, ønsker Sven
Møller Jensen drøftet, om Seniorrådet kan bidrage med positive forslag, der kan
understøtte lokale initiativer for at opretholde dagligvarehandel i de mindre bysamfund
i Silkeborg kommune.
Referat
Seniorrådet ønsker at eksempelvis plejecentre får frihed til at handle lokalt i modsætning
til de nuværende og generelle indkøbsaftaler. Seniorrådet ønsker at drøfte punktet med
borgmesteren på mødet den 26. juni 2018
14.Orientering til og fra medlemmerne
Greta Hagen Jensen
Har deltaget i KKR møde og orienterede kort herom. Derudover kort orientering fra møde
med Danske Regioner om sundhedsdata for Silkeborg Kommune
15.Eventuelt
Intet
16.Rundvisning på Kjellerup Friplejehjem
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