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1 (Offentlig) Mødeplan 2020

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Det skal besluttes, hvor møderne i Seniorrådet 2020 skal holdes. 

Beslutning

Godkendt, dog skal der arrangeres møde på Voel aktivitetscenter (Hyggekrogen) Haraldsvej, 

Voel.

Det undersøges om gruppen vedrørende friplejehjem i Voel kan deltage i mødet på Voel 

Aktivitetscenter. Det skal aftales, hvem der tager kontakt til gruppen.

Tilrettet mødeplan sendes til mødedeltagerne.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er vedlagt bilag, hvor de plejecentre, Seniorrådet ikke har besøgt i 2018 og 2019, er 
oplistet. Det skal besluttes, hvilke plejecentre og andre steder Seniorrådet ønsker at besøge i 
2020.

Bilag
1 (Forslag mødeplan Seniorrådet 2020 - 8140062)
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2 (Offentlig) Orientering om analyse på ældreområdet

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Konsulent Mads Andersen, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, gennemgik organisering af 

analysen, og hvor langt man er kommet med analysearbejdet. Konsulentfirmaet Rambøll er 

valgt som eksternt konsulentfirma til at gennemføre analysen.

Sygepleje- og træningsområdet (genoptræning, mestring og vedligeholdende træning) er 

udpeget til områder, der skal analyseres, da det er her, der er oplevet markante skred i 

budgettet. Det er også de 2 områder, hvor man ikke har samme styring af, hvor mange og 

hvilke borgere der skal behandles i Sundhed og Omsorg. Analysen sker på ydelser, der leveres 

til hjemmeboende borgere.

Forventningen er, at der kan findes besparelser på 7 mio. kr. 

I starten af 2020 går en dyberegående analyse i gang, herunder også af økonomien – varer til 

marts 2020. Derefter kommer en fase med løsningsforslag som Sundheds- og Ældreudvalget 

skal tage stilling til. 

Borgerens ”rejse” gennem systemet skal også klarlægges, og det forventes herefter, at man 

har et godt grundlag for at beslutte, hvordan borgerens forløb fremover skal være.

Afhængig af hvad analysen viser, vil Seniorrådet blive inddraget, f.eks. hvis der kommer 

spareforslag. Orientering af Seniorrådet afklares nærmere i løbet af perioden. Mads Andersen 

tilbyder at komme og fortælle igen senere. 

Seniorrådet udtrykker bekymring for det store arbejde der sættes i gang – for at finde 7 mio.

kr. ud af en overskridelse på formentlig 60 mio. kr.

Seniorrådet ønsker at medvirke under forløbet – og ikke kun som høringspart. Vil gerne 
tænkes ind i forløbet – herunder i fasen, hvor der politisk skal træffes beslutninger.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Konsulent i Sundheds- og Omsorgsafdelingen Mads Andersen orienterer om den igangværende 
analyse på ældreområdet.
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3 (Offentlig) Hvordan er 2019 forløbet for Seniorrådet?

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Seniorrådet oplever, at det har været et turbulent år med de besparelser, Sundheds- og 

Ældreudvalget har truffet. Seniorrådet har forsøgt at få indflydelse via møder med politikere, 

direktør og administration.

Det har været et aktivt år for Seniorrådet. De 4 borgermøder gik godt og oplevelsen er, at

tilhørerne var glade for de emner, der var valgt. Der var stort fremmøde til møderne. 

Seniorfesten oplevedes også som en stor succes – gæsterne var begejstrede. 

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Tilbageblik på aktiviteter og opnåede resultater 2019.
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4 (Offentlig) Aktiviteter 2020

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Forslag til aktiviteter:

Der arrangeres også borgermøde i 2020.

Nedsættelse af gruppe til afholdelse af valg 2021.

Forslag om at overveje, hvordan møderne i Seniorrådet kan afholdes fremover – kan de 

afholdes på andre måder?

Forslag om at Seniorrådet behandler et punkt om Seniorrådets oplevelser som 

kontaktpersoner på plejecentrene.

Forslag om at der nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på udviklingen på ældreområdet –

nye tiltag, økonomiske udfordringer – hvilke udfordringer ses der at være fremover, herunder 

nære sundhedsvæsen og samarbejdet med sygehusene.

Nyt blad 2020.

Forslagene behandles med på mødet i januar 2020.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Forslag til aktiviteter og emner, Seniorrådet skal arbejde med i 2020.
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5 (Offentlig) Midtvejsevaluering af Seniorrådets første 2 år

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Forslag om at gennemgå af Seniorrådets vision og mission – stemmer den overens med 
Seniorrådets arbejde.

Forslag om at lave en undersøgelse på de sociale medier, om hvordan Seniorrådet når ud til de 
plus-60 årige, f.eks om borgerne kender Seniorrådets funktion og eksistens.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Skal der laves en midtvejsrapport/pjece, der omhandler Seniorrådets aktiviteter og opnåede 
resultater i de første 2 år?
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6 (Offentlig) Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Aktivitetsgruppen er nedlagt – har løst opgaven for 2019.

Der nedsættes en ny arbejdsgruppe for de aktiviteter, der planlægges for 2020.

Seniorboliggruppen

Er nævnt i MJA og på Facebook, og der er holdt møder med interessenter, der gerne vil have 

input fra Seniorrådet til at oprette seniorbofællesskaber.

Seniorrådet besluttede at arbejde videre med projektet og samarbejdet med forskellige

bygherrer.

Frivillighedsgruppen - Der er et godt samarbejde med venneforeningen på Marienlund, der 

holdes et møde med venneforeningen i januar 2020.

Remstruplund vil også gerne have et møde med frivillighedsgruppen, så det er under 

planlægning.

Sundhedsgruppen indkalder til nyt møde – der er nye tiltag på vej.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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7 (Offentlig) Høring ændringer i indsatskatalog -
kvalitetsstandard og pjecen Mester i eget liv

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Der laves høringssvar, hvor Seniorrådet vil henvise til tidligere høringssvar, og endvidere skal 
høringssvaret indeholde Seniorrådets bekymring for den virkning ændringerne får for de 
borgere, det berører.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
En gang årligt skal kvalitetsstandarder efter Servicelovens §§ 83, 84 og 86 politisk godkendes. 
De nuværende kvalitetsstandarder er redigeret i forhold til Sundheds- og Ældreudvalgets 
udmøntede besparelser på 4,0 mio. kr. på myndighedsbudgettet.

Det redigerede indsatskatalog og pjecen ”Mester i eget liv – et fælles ansvar” sendes hermed i 
høring.

Der orienteres på mødet om de ændringer, Sundheds- og Ældreudvalget har besluttet i deres 
møde.

Høringsfrist 20. januar 2020.

Bilag
1 (Godkendelse af indsatskatalog forud for høring - 7928029)
2 (Indsatskatalog og kvalitetsstandarder 2020 SÆU dec 2019 - 8116952)
3 (Ældre Katalog 2020 SÆU dec 19 - 8124022)
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8 (Offentlig) Evaluering prøvesmagning af mad fra Det 
Danske Madhus

Sagsbehandler: dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Generelt var de 6 medlemmer, der havde smagt maden, tilfredse med kvalitet og smag.

Oplevelsen var, at det er en tilfredsstillende kvalitet, men der er dog også nogle menuer, hvor 
kvaliteten kan forbedres. Der var tilfredshed med, at chaufførerne tilbød at hjælpe med bl.a. at 
sætte maden på køl.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen



Side 12

9 (Offentlig) Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Høringssvar om nyt tema i Værdighedspolitikken - Seniorrådet ser frem til orientering om 

handlingsplanen.

Seniorrådet ser positivt på, at Sundheds- og Ældreudvalget vil arbejde for at lokale borgere 
kan spise måltider på de lokale plejecentre.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Bilag
1 (Godkendelse af kontraktforlængelse med leverandører af hjemmeplejeydelser under Frit 
Valg - 8113097)
2 (Godkendelse af fordeling af aktivitetstilskud i henhold til Servicelovens § 79 for 2020 -
8120867)
3 (Venneforeninger 2020 - Oversigt over ansøgninger samt indstilling om aktivitetstilskud -
8085440)
4 (Pensionistforeninger 2020 - Oversigt over ansøgninger samt indstilling om aktivitetstilskud -
8084365)
5 (Andre foreninger 2020 - Oversigt over ansøgninger samt indstilling om aktivitetstilskud -
8086984)
6 (Drøftelse af høringssvar og godkendelse af nyt tema til værdighedspolitikken om 
bekæmpelse af ensomhed - 8125121)
7 (Godkendelse af praksisplan for fysioterapi - 8115338)
8 (Drøftelse af muligheden for at lokale borgere kan spise måltider på det lokale plejecenter -
8124433)
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10 (Offentlig) Orientering til og fra medlemmerne

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Temadag Viborg 3. marts 2020. Aftalt, at de der ønsker at deltage selv tilmelder sig.

Trafiksikkerhedsudvalget – Sven Møller Jensen
Ros til indsats vedr. trafikkurserne. Seniorrådet vil gerne deltage i et kursus. Sættes på 
Facebook, når dato kendes.

Vedrørende problematik om, at nogle busser kører før passagererne har fået sig sat – alle 
chauffører har fået en seddel fra Midttrafik om emnet, fordi Seniorrådet har gjort opmærksom 
på problematikken.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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11 (Offentlig) Eventuelt

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Intet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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