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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Dagsorden godkendt. Det blev bemærket, at der mangler ventelistetal i forhold til daghjem og 
midlertidige pladser.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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2 (Offentlig) Høring - nedlæggelse af 12 ældreboliger på 
H.C. Branners Vej, Silkeborg

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Det blev bemærket, at nedlæggelse af ældreboligerne giver god mening, da plejehjemmet er 
flyttet. Seniorrådet støtter op om beslutningen. 

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Siden lukning af plejecentret Ballelund i 2019 har det været svært at udleje ældreboligerne,
beliggende ved det tidligere plejecenter, til målgruppen. 

I det omfang, det har været muligt, er boligerne udlejet til borgere udenfor målgruppen, 
ligesom tomme boliger er stillet til rådighed for Socialafdelingen, som råder over Ballelund nu. 

P.t. står 3 boliger tomme, 5 boliger er udlejet som ældreboliger og 4 boliger udlejet til andre 
end målgruppen, bl.a. til borgere anvist af Socialafdelingen. 

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede

 At 12 kommunale ældreboliger nedlægges ved udgangen af december 2020
 At visitation til boligerne ligeledes ophører ved udgangen af december 2020

og at sagen sendes i høring i Seniorrådet.

Høringsfristen er 28. oktober 2020, kl. 12.00.
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Bilag
1 (Nedlæggelse af 12 ældreboliger på H. C. Branners Vej, Silkeborg - 8678554)
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3 (Offentlig) Høring af prisaftaler helbredstillæg

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Seniorrådet har ingen bemærkninger til materialet. Der eftersendes høringssvar.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Høring af prisaftaler på helbredstillæg.

Materialet består af 3 annonceringer på hhv. briller, fodbehandling samt tandproteser.

Selve annonceringsmaterialet indeholder betingelser for at kunne afgive tilbud, 
kravspecifikation samt udkast til prisaftale.

For hver annoncering er der en tilbudsliste, som omfatter de ydelser som der ønskes pris på og 
som kommunen efterfølgende bevilger efter. 

Bilag
1 (Annonceringsmateriale og aftale - briller - 8720194)
2 (Annonceringsmateriale og aftale - fodbehandling - 8720188)
3 (Annonceringsmateriale og aftale - tandprotese - 8720189)
4 (Bilag  1 Tilbudsliste_fodbehandling - 8720190)
5 (Bilag 1 - Tilbudsliste_Tandproteser - 8720191)
6 (Bilag 1- Tilbudsliste til Briller m.v - 8720192)



Side 7

4 (Offentlig) Valg til Seniorrådet 2021 og nedsættelse af 
valgbestyrelse

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Seniorrådet udpeger: 
 Sven Møller Jensen
 Erling Prang
 Alice Lemming

Det blev bemærket, at Seniorrådets medlemmer i bestyrelsen skal bære Seniorrådets samlede 
holdning ind i valgbestyrelsen. Det blev besluttet, at Seniorrådsvalget skal være et fast punkt 
på Seniorrådets kommende møder. 

Det et i udgangspunktet Seniorrådets ønske, at fremmødevalg bliver den valgte valgform, da 
det understøtter et højt stemmetal, men man vil afvente et oplæg fra valgbestyrelsen.  

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der skal afholdes valg til Seniorrådet efteråret 2021.

Ifølge lov om ældreråd har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der afholdes valg til 
ældreråd og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler herfor. 

Til at forestå valget, skal der nedsættes en valgbestyrelse. Valgbestyrelsen skal bl.a. udforme 
forslag til vedtægter, forslag til afholdelse af valghandling, forslag til tidspunkt for afholdelse af 
valg.

Sundheds- og Ældreudvalget beder Seniorrådet om at udpege 3 medlemmer til 
Valgbestyrelsen.

Bilag
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1 (Valg Seniorrådet 2021 nedsættelse af valgbestyrelse - 8684036)
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5 (Offentlig) Udbudsmodel for personlig pleje og praktisk 
hjælp

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Modellen vurderes at være god og velbeskrevet, den tages til efterretning og Seniorrådet har 
ingen bemærkninger. Der eftersendes høringssvar.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Seniorrådet orienteres om, at Sundheds- og Ældreudvalget har valgt en ny model for udbud 
for personlig pleje og praktisk hjælp. Der skal arbejdes videre med en model med et samlet 
udbud indeholdende både personlig pleje og praktisk hjælp. Baggrunden for ændringen er, at 
et samlet udbud med 2 vindende tilbudsgivere, der skal levere den samlede hjælp til borgerne,
har betydelige fordele:

At tilbudsgiverne kan byde ind med skarpere priser, da de får en mere sammenhængende og 
rentabel drift
At et samlet udbud vil styrke den rehabiliterende tilgang, da én leverandør får ansvaret for det 
samlede borgerforløb til gavn for borgerne.

Bilag
1 (Godkendelse af udbudsmodel for personlig pleje og praktisk hjælp - 8674325)
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6 (Offentlig) Forslag mødeplan 2021

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Forslag til mødeplan blev godkendt med følgende ændringer: 
 25. februar i stedet for uge 7 
 26. august frem for 19. august
 14. oktober frem for 21. oktober
 16. december frem for 17. december

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Vedlagt forslag til mødedatoer for 2021. Mødestederne fastlægges senere, når der igen bliver
mulighed for at holde møder på plejecentrene.

Møderne holdes hver 3. torsdag af hensyn til Sundheds-og Ældreudvalgets mødeplan, bl.a. i 
forhold til høringssager.

Der skal tages stilling til, om mødet i februar skal flyttes, ligger i uge 7 (vinterferie) og mødet i 
oktober, der ligger i uge 42 (efterårsferien). 

Bilag
1 (Forslag mødeplan for Seniorrådet 2021 - 8719949)
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7 (Offentlig) Månedligt møde med sundheds- og 
omsorgschef Annette Secher

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Annette Secher orienterede om: 
 At besparelserne er ved at blive lagt ind i budgettet. Køkkenforslaget har man bedt 

BDO om hjælp til for at få udmøntet. 
 At organisationsstrukturen er ved at være på plads, og Annette Secher tilbød, at 

sektionslederne tilbydes at komme forbi for at fortælle om organisationsændringen i 
henholdsvis Plejecentersektionen og Borgere eget hjem. 

 At økonomien ser relativt stabil ud, idet det forventede merforbrug ikke udvikler sig. 

Seniorrådet havde spørgsmål omkring besøg på plejecentre, hvor Annette Secher præciserede, 
at: 

 Seniorrådets kontaktpersoner må gerne komme på plejecentrene. 
 Besøgsvenner gerne må besøge borgere. 

Man mangler svar på åbent brev til Byrådet i forbindelse besparelser. Annette Secher tager 
dette med tilbage til Sundheds- og Ældreudvalget.

Seniorrådet havde en forespørgsel, om Silkeborg Kommune vil indgå i et samarbejde om at 
lave et magasin om blandt andet seniorrådets arbejde, bladet er reklamefinansieret.

Annette Secher afklarer holdning i kommunen hertil, og vil tage det med videre i dialog med 
Gitte Willumsen og direktionen. Det tages endvidere op på Seniorrådets kommende 
dialogmøde med Sundheds- og Ældreudvalget.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Kl. 10.00-10.30
Annette Secher deltager i Seniorrådets møde. 
Der er mulighed for, at mødet med Annette Secher holdes digitalt.
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8 (Offentlig) Drøftelse af Seniorrådets aktiviteter og virke i 
resterende valgperiode

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Borgermøder
Det er stadig forventningen, at der afholdes borgermøder, men det afhænger af Covid19. Der 
er i den sammenhæng et ønske om at udarbejde en kort beskrivelse af Seniorrådets opgaver 
og resultater mv. Dette udarbejdes af arbejdsgruppen vedrørende borgermøder.

Plejeboligområdets fremtid, blandt andet set i lyset af udfordringer i Aarhus 
Kommune
Seniorrådet ønsker at sætte fokus på plejeboligområdet, herunder hvordan de kommunale 
plejecentre bedre kan konkurrere med de private plejehjem. 

Det blev besluttet at genoplive Arbejdsgruppen om Det gode hverdagsliv med følgende 
deltagere:

 Kathrine Nyholm
 Alice Lemming
 Hans-Jørgen Hørning
 Lene Jensen

Fokus skal blandt andet være: 
 Hvordan er Det gode hverdagsliv implementeret?
 Hvad er de gode ledelsesmodeller på plejecentrene?
 Hvad er landstendenserne?

Arbejdsgruppen laver et oplæg til det kommende møde i Seniorrådet.

Revision af kontaktpersonordning på plejecentrene for seniorrådsmedlemmer
Seniorrådet er enige om, at der er behov for at få set på denne ordning, og at det i den 
sammenhæng er vigtigt, at lokallederne husker kontaktpersonerne. 

Kontaktpersonordningen bringes op på møde med Plejecentersektionen, som man afventer 
indkaldelse til. 

Samarbejde med Ældresagen
Der blev spurgt til status på samarbejde med Ældresagen, som man tidligere har besluttet. 
Dette har været sat på standby pga. Covid19. Der tages igen kontakt til Ældresagen med 
henblik på at starte drøftelse op.

Ej til stede
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Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der ønskes en drøftelse af, hvilke aktiviteter Seniorrådet skal arbejde med i resten af 
valgperioden.
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9 (Offentlig) Forslag kandidater til Sundhedsprisen 2020

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Seniorrådet har ikke en kandidat til prisen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Sundheds- og Ældreudvalget uddeler i december 2020 årets Sundhedspris. Seniorrådet 
opfordres til at fremsende forslag til kandidater til prisen. 

Sidste frist for at indsende forslag er 29. oktober 2020.

Bilag
1 (Sundhedsprisen 2020 - 8714766)



Side 16

10 (Offentlig) Aktuelle ventelister - oktober 2020

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Man ønsker i Seniorrådet at følge udviklingen i forhold til besparelserne, og til dette er der 
behov for månedligt at få aktuelle ventelister, så det kan drøftes af Seniorrådet.

Bilag er sendt til udvalgsmedlemmerne inden mødet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Seniorrådet ønsker forelagt aktuelle ventelister over følgende:

Plejehjem incl. friplejehjem
Midlertidige pladser
Aflastningspladser på Marienlund
Daghjemspladser til demente
Genoptræningspladser på Remstruplund

Administrationen arbejder på at skaffe ventelisterne inden Seniorrådets møde.

Bilag
1 (Plejebolig tomgang og venteliste pr. 20.10.2020 - 8731812)
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11 (Offentlig) Drøftelse af forslag om indlæg i 
Ekstrapostens specialudgave november 2020

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Det blev besluttet at lave et 1 sides indlæg til specialudgaven, og at der nedsættes 
redaktionsudvalg bestående af 

 Sven Møller Jensen
 Kathrine Nyholm
 Steen Konradsen

Det er en fin måde at komme ud til alle borgere i Silkeborg Kommune. Det er vigtigt, at der er 
budskaber omkring Seniorrådet. Man skal skabe nysgerrighed omkring Seniorrådets arbejde 
via små konkrete eksempler og historier.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
I november 2020 udgiver Ekstraposten sammen med avisen et indstik med fokus på seniores 
liv og færden.

Det skal drøftes, om Seniorrådet skal indgå en aftale med Ekstra Posten om at have et indlæg i 
Ekstrapostens specialudgave november 2020.
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12 (Offentlig) Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

1. Ingen bemærkninger
2. Ingen bemærkninger
3. Uddybes på næste møde
4. Ingen bemærkninger
5. Ingen bemærkninger
6. Nedslående resultater
7. Ingen bemærkninger

Orienteringerne blev taget til efterretning. 

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalgets møde 8. oktober 2020.

Bilag
1 (Følgebrev til Rammeaftale 2021-22 - 8676938)
2 (Drøftelse af kriterier for fordeling af § 79 tilskud til Venneforeninger og Pensionistforeninger 
- 8689594)
3 (Orientering om status på udmøntning af udviklingsplan for Sundheds- og 
Omsorgsafdelingen - 8684173)
4 (Orientering om implementering af telemedicin til borgere med KOL - 8676297)
5 (Drøftelse om projekt Livets Afslutning og deltagelse i næste fase - 8684185)
6 (Drøftelse af status på arbejdet med sundhedsprofilen Hvordan har du det 2017 - 8676251)
7 (Orientering om omgørelsesprocenter i 2019 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter 
lov om socialservice - 8630284)
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13 (Offentlig) Orientering til og fra medlemmerne

Sagsbehandler: dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Seniorboliggruppen har holdt møde omkring henvendelse til Byrådet om at indtænke boliger til 
50+-årige som en del i den generelle byudvikling i kommunen. Seniorrådet ønsker, at 
kommunen skal inspirere bygherrerne. Der blev oplevet stor lydhørhed. 

Der var en drøftelse af, hvordan man ser, at borgerindflydelsen bliver bedst tilrettelagt. 

Man afventer referat fra mødet og arbejder videre. 

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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14 (Offentlig) Eventuelt

Sagsbehandler: dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Intet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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