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SENIORRÅDET
Silkeborg Kommune
Vi vil gøre en forskel

25. oktober 2018

Referat af møde i Seniorrådet 25. oktober 2018, kl. 09.00-12.00 på
Silkeborg Sundhedscenter, Toldbodgade 29, Silkeborg
Deltagere:
Erling Prang
Greta Haagen Jensen
Steen Konradsen
Sven Møller Jensen
Ingrid Thorsted
Alice Lemming
Lene Jensen
Hans-Jørgen Hørning
Katrine Nyholm
Kl. 09.00-09.30
Rundvisning og orientering - Sundhedscentret
1. Godkendelse af dagsorden
Referat

Dagsorden godkendt.
2. Kl. 09.30-10.00 – orientering om Min Sag
Projektlederne Nicolai Mortensen og Vibeke Kjær-Jensen orienterer om implementering
af ”Min sag”
Referat
Sundheds- og Omsorgsafdelingens borgere forventes at kunne tilgå deres sag via Min sag
fra 1. januar 2019.
3. Kl. 10.00-10.30 Høring af prisaftaler
Høring af prisaftaler på udvidet helbredstillæg vedr. briller, fodbehandling og
tandproteser
v/Tina Vester Knudsen og Julie Nielsen, Borgerservice samt udbudsjurist Christina
Bjørn Humle

Sekretariat tlf. 8970 1852

Høringsfrist 1. november 2018
Referat
Formanden sørger for, at der bliver udarbejdet et høringssvar.
4. Høring – Værdighedspolitikken
Sundheds- og Ældreudvalget har godkendt forslag til tilføjelse af tema til
Værdighedspolitikken om pårørende og det tilrettede forord. Der er ikke ændret i den
nuværende værdighedspolitik. Tilføjelsen sendes i høring i Seniorrådet.
3 bilag vedlagt – høringsbrev, høringsversion og værdighedspolitikken
Høringsfrist 27. november 2018
Referat
Formanden sørger for, at der bliver udarbejdet et høringssvar, og sender det til
kommentering i Seniorrådet. Det påpeges, at det bør stå i forordet, at det er en
videreførelse af en politik. Seniorrådet vil gerne bidrage med gode ideer i høringssvaret til
værdighedspolitikken. Seniorrådet vil desuden gerne bidrage med ideer til, hvordan nye
budgetmidler anvendes.
5. Ombygning af Fårvang Ældrecenter
Seniorrådet skal udpege 1 repræsentant til Ide- og Programudvalget
Referat
Sven Møller Jensen udpeges som repræsentant til Ide- og Programudvalget.
6. Nyt plejecenter i Alderslyst – Ringgårdsparken
Seniorrådet skal udpege en repræsentant til Ide- og Programudvalget
Referat
Ingrid Thorsted og Hans Jørgen Høring udpeges som repræsentanter til Ide- og
Programudvalget – der høres om der kan komme to med.
7. Indstilling til Sundhedsprisen 2018
Seniorrådet har mulighed for at komme med en indstilling til, hvem der skal modtage
Sundhedsprisen 2018
1 bilag vedlagt
Referat
Seniorrådet er enige om at indstille til Sundhedsprisen. Steen Konradsen udarbejder
udkast.
8. Drøftelse af eventuelle ændringer af Seniorrådets vedtægter
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Referat
Det besluttes, at der ses nærmere på vedtægterne senere i perioden.
9. Planlægning af dialogmøderne
Referat
Opgaver fordeles til dialogmøderne.
10.Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget
Orientering om brandsikkerheden på Silkeborg Kommunes plejecentre (sag 6)
Orientering om veteranstrategi (sag 7)
Til Seniorrådets orientering: Sag om kvalitetsstandarder kommer til høring i
Seniorrådet senere på året
Referat
Seniorrådet undrer sig over, at de ikke er repræsenteret ved udarbejdelsen af
kvalitetsstandarder. Seniorrådet ønsker at drøfte kvalitetsstandarder, inden de kommer til
høring. Ingrid Thorsted, Alice Lemming og Hans-Jørgen Høring vil gerne deltage i en
sådan drøftelse.
11.Orientering til og fra medlemmerne
Referat
Der orienteres om:
 Antallet af midlertidige pladser er pt. 69 og 67 fra 1. januar 2019
 Henvendelser fra borgere
 Status på seniorblad
 Ønske om information om, hvordan der bliver visiteret til klippekort i hjemmeplejen
Det besluttes, at Inge Bank inviteres med til næste møde. Inden møde vil hun få nogle
spørgsmål.
12.Eventuelt

Referat
Intet at bemærke.
Referent: Maja Borum Holm, Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Side 3

