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Side 3

1 (Offentlig) Orientering og rundvisning på plejecentret 
Fuglemosen

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Kl. 09.00 – 09.20
Orientering og rundvisning på Fuglemosen v/lokalleder Anne Nielsen og lokalleder Helle 
Nyvang

Beslutning

Orientering og rundvisning på Fuglemosen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
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2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen



Side 5

3 (Offentlig) Høring af Sundheds- og Ældreudvalgets 
besparelser 2019 og 2020

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Sundheds- og Ældreudvalgets forslag til besparelser 2019 og 2020 besluttet på møde 28. 
august 2019 er i høring i Seniorrådet.
Høringsfristen er 12. september 2019.

Beslutning

Der er udarbejdet et høringssvar som dd. er videresendt til Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Sven Møller Jensen ønsker derudover ført til referat, at ”det er godt at byrådet har taget 
handling på besparelserne, således at der ikke alene skal spares på ældreområdet”.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Bilag
1 (Høring besparelser  - 7952058)
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4 (Offentlig) Høring - ændret serviceniveau praktisk hjælp -
ændring kvalitetsstandard

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Som følge af Sundheds- og Ældreudvalgets beslutning om, at serviceniveauet for rengøring 
ændres til hver 3. uge, skal kvalitetsstandarden og indsatskatalogen også ændres.

Beslutning

Punktet blev drøftet, og der fremsendes et særskilt høringssvar.

Seniorrådet ønsker fremadrettet at være repræsenteret ved udarbejdelse eller redigering af 
kvalitetsstandarder/indsatskatalog.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Seniorrådet er høringsberettiget, når der ændres i serviceniveau og dermed kvalitetsstandard. 
Sundheds- og Ældreudvalget har besluttet at ændre serviceniveau for rengøring fra hver 2. 
uge til hver 3. uge. 
Høringsfristen er 20. september 2019.

Bilag
1 (Godkendelse af ændret serviceniveau for indsatser efter serviceloven - 7928779)
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5 (Offentlig) Midttrafik om ønsker til ændringer i 
buskøreplaner

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Midttrafik går 4. oktober 2019 i gang med at planlægge buskøreplanerne som vil træde i kraft 
28. juni 2020.

Beslutning

Punktet blev drøftet, og der fremsendes ikke et høringssvar. Der ønskes fokus på 
mulighederne med flextur, som kan benyttes af alle.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Hvis Seniorrådet har ønsker til ændringer/justeringer af de gældende buskøreplaner, skal de 
meldes ind til Midttrafik senest 4. oktober 2019 – på mail midttrafik@midttrafik.dk
Ændringerne omhandler alle busser, også de regionale der kører i Silkeborg Kommune.

Når Midttrafik har overblik over alle indkomne ønsker til ændringer, vil Midttrafik sammen med 
Silkeborg Kommune lave udkast til nye køreplaner.

Disse køreplaner vil komme i offentlig høring på Midttrafiks hjemmeside i perioden 8.–22. 
januar 2020.

Bilag
1 (Buskøreplaner gældende fra 28. juni 2020 - 7949574)

mailto:midttrafik@midttrafik.dk
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6 (Offentlig) Orientering om udmøntning af besparelse på 
madservice

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Kl. 10.00 – 10.30
Kostfaglig konsulent Maj Majgaard om udmøntningen af besparelser på madservice.

Beslutning

Kostfaglig konsulent Maj Majgaard præsenterede det fremtidige serviceniveau på madservice i 
forhold til det nuværende serviceniveau samt arbejdsprocessen frem mod den 6. januar 2020, 
hvor udmøntningen af besparelsen på madservice træder i kraft.

Silkeborg Kommune har omkring 252 borgere der bliver omfattet af besparelsen på 
madservice. Der forventes en besparelse på ca. 1,3 mio., hvori der er taget højde for udgifter 
til ekstra hjælp.

Ultimo 2019 vil borgerne modtage et brev fra Silkeborg Kommune og efterfølgende blive 
kontaktet pr. telefon.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
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7 (Offentlig) Høring - besparelse på madservice

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Besparelse på madservice og dermed ændring af serviceniveau og kvalitetsstandard.

Beslutning

Der fremsendes et særskilt høringssvar.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Sundheds- og Ældreudvalget har besluttet at ændre serviceniveauet, således at der fremover 
kun tilbydes borgerne kølemad. Dermed skal kvalitetsstandard og indsatskatalog ændres. 
Seniorrådet er høringspart, når serviceniveau og dermed kvalitetsstandarder ændres.
Høringsfristen er 20. september 2019.

Bilag
1 (Godkendelse af udmøntning af besparelse på madservice - 7925948)
2 (Indsatskatalog - madservice - 7935140)
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8 (Offentlig) Planlægning af borgermøder efterår 2019

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Medlemmerne af gruppen for planlægning af borgermøderne orienterer om status på 
planlægning af møderne.

Beslutning

Borgermøderne er planlagt og programmet er fastlagt. Så vidt muligt skal medlemmerne af 
Seniorrådet deltage i alle møderne.

Det aftales at lokalrådene i de byer, hvor borgermøderne afholdes, kontaktes af et medlem fra 
Seniorrådet for at høre om der er ønsker til eventuelle emner til drøftelse på borgermøderne.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Bilag
1 (Referat møde aktivitetsgruppen 03-09-2019 - 7953404)
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9 (Offentlig) Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Orientering om sager, der er behandlet i Sundheds- og Ældreudvalget 04-09-2019

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Bilag
1 (Godkendelse af revideret forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - 7928109)
2 (Orientering om evaluering af Solgården  - 7943935)
3 (Evalueringsrapport - 7943937)
4 (Godkendelse af indkøb af medicinpose i Silkeborg Kommune - 7943922)
5 (Stop for visitation til Ældreboligerne på Egelyvej og Birkelyvej i Bryrup - 7946992)
6 (Godkendelse af anlægsbevilling til 12 plejeboliger og servicearealer på Fårvang Ældrecenter 
samt skema A, støttet byggeri   - 7469010)
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10 (Offentlig) Orientering til og fra medlemmerne

Sagsbehandler: dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Alice Lemming
Ønsker som ”kunde” hos Hjælpemiddelcentralen at udtrykke stor ros til medarbejderne fordi 
de gør et stort stykke arbejde.

Greta Haagen Jensen
Gør opmærksom på Sindets dag den 10. oktober 2019 i Psykiatriens Hus.

Generelt
Seniorrådet ønsker at belyse hvad de store besparelser giver af udfordringer på kommunens 
plejecentre. Emnet drøftes på næste møde i Seniorrådet. 

Arbejdsgruppen om Sundhedsområdet mødes og vil forberede emner til næste 
Seniorrådsmøde som afholdes på sygehuset.

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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