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SENIORRÅDET
Silkeborg Kommune
Vi vil gøre en forskel

23. november 2018

Referat af møde i Seniorrådet 22. november 2018, kl. 09.00-12.00 på
Fårvang Ældrecenter
Afbud fra Lene Jensen
Præsentation af Fårvang Ældrecenter ved lokalleder Susanne Vindum.
Ombygning står for døren.
Profilplejehjem, Fårvang er ikke et profilplejehjem, men lederen vil gerne have fokus på
træning.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Høring
1. Præcisering af kriterier for klippekortordning i hjemmeplejen
Høringsfrist 28. november 2018
Beslutning:
Formanden Erling Prang laver et høringssvar om dette.
Seniorrådet bakker op om ordningen.
Seniorrådet har en forventning om at klippekort er almindelig kendt hos personalet, for
at de borgere der kan visiteres til ordningen, får muligheden for at bruge
klippekortordning.

3. Påtænkt lukning af borgerservice i Them, Kjellerup og Gjern
Formanden redegør nærmere for høring
Beslutning:
Det undrer Seniorrådet, at man iværksætter ordningen om lukningen uden at have
hørt Seniorrådet.
Seniorrådet ønsker at få kendskab til baggrunden bag beslutningen. Seniorrådet
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påpeger endvidere, at tiden omkring beslutningen har været for kort. Det har været
tænkt meget administrativt og økonomisk.
Dette med baggrund i, at det ikke er acceptabelt overfor svage borgere, der har svært
ved at komme til Silkeborg. Det er en økonomisk beslutning og har ikke været i
byrådet.
Seniorrådet beslutter at skrive en indsigelse mod dette til kommunen. Det centrale må
være at anlægge et borgersynspunkt på beslutningen.
4. Høring
Tidsbestilling i Borgerservice i Silkeborg
Formanden redegør nærmere for høring
Beslutning:
Seniorrådet undrer sig over, at beslutningen er sendt i administrativ høring (er ikke et
juridisk begreb) og ikke i høring i Seniorrådet og Handicaprådet, dette undrer
Seniorrådet.
Beslutningen om tidsbestilling kan give god mening, kan Seniorrådet tilslutte sig, men
ønsker at gøre opmærksom på, at de skal have borgerperspektivet med. Der laves et
høringssvar.

5. Godkendelse af høringssvar vedrørende Værdighedspolitikken
Bilag sendes til Seniorrådet fra formanden
Der er kommet et brev fra en borger, som kan være et eksempel på hvordan
værdighedspolitikken fungerer/ikke fungerer.
Beslutning:
Brevet fra borgeren, skal tilbydes at blive sendt videre til udvalgsformanden.
Høringssvaret til værdighedspolitikken godkendes.
6. Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget
Undersøgelse af brandsikkerheden på Silkeborg Kommunes plejecentre (sag 3)
Drøftelse af de fysiske rammer for Ringgårdsparken og udpegning af repræsentanter
for ide- og programudvalg (sag 14)
Orientering om anvendelse af midler fra finanslov 2018 på ældreområdet
1 bilag vedlagt (sag 10)
Beslutning:
Punkterne tages til efterretning.
7. Svar fra Undervisningsministeriet og Sundheds- og Ældreudvalget vedr.
udfordringer på SOSU-området
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2 bilag vedlægges
Efterfølgende er der fremsendt en svarskrivelse fra SOSU Østjylland.
Svarene er drøftet. Arbejdsgruppen tager svarene med i arbejdet fremadrettet.
Det besluttes, at der underskrives som seniorråd og ikke af enkeltpersoner i
arbejdsgrupperne.
Punkt på næste møde skal det drøftes, hvor længe arbejdsgrupper omkring givne
emner skal køre. Hvor længe skal man forfølge en sag? Hvad er Seniorrådets rolle i
denne sammenhæng?
8. Mødeplan 2019
Det skal besluttes hvor og hvornår møderne i 2019 holdes
17.1, 21.2, 14.3, 11.4, 16.4, 20.6, 22.8, 12.9, 10.10, 14.11, 12.12
Fortsat ønske om at være på plejecentre og aktivitetscentre, fx Sorringhus,
Grauballelund, mv.
Social- og Sundhedsskolen, Gudenå Hospice, Ældremedicinsk klinik Sygehuset. (Ulla
kan koordinere steder udenfor kommunen med formanden)
Endelig mødeplan er klar til næste møde.
9. Planlægning af det ordinære møde 20-12-2018
Mødet næste gang slutter med Julefrokost kl. 12.00.
Svend ringer og aftaler stedet med Ulla Vester.
10.Evaluering af forløbet og resultatet af Seniormagasinet
Drøftelsen af emnet. Formanden laver en skrivelse til firmaet ud fra drøftelsen. Man er
tilfreds med resultatet, men der er visse kritikpunkter, der skal arbejdes med.
Distribueringen skal også planlægges bedre.
11.Orientering til og fra medlemmerne
Omkring lægemidler i Danmark sendt fra Dansk Apotekerforening til Erling Prang.
Ingen ønsker at modtage folderen.
Administrationen orienterer rådet om, at kvalitetsstandarder kommer i høring i
Seniorrådet
12.Eventuelt

Referent Pia Østergaard
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