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Side 3

1 (Offentlig) Orientering og rundvisning Grauballelund

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Frivillige på Grauballelund orienterer om aktivitetscentret og viser rundt.

Beslutning

Frivillige på Grauballelund orienterede om aktivitetscentret, som råder over et fællesrum med 
køkken samt lidt plads i kælderen. De er i alt 5 frivillige, der udarbejder program for 
aktiviteterne. Især spisning, hvor der er plads til 55 spisende, er meget besøgt. Derudover er 
der aktiviteter som kortspil, billard, syning, strikning. Det koster ikke noget at bruge huset, 
dog er der betaling ved spisning. 

Aktivitetscenteret på Grauballelund har brugerråd med generalforsamling og får ikke tilskud fra 
kommunen. Det kører af egen drift f.eks. overskud fra spisning og fester. 

Grauballelund vidner om et lokalsamfund med masser af aktivitet, hvilket Seniorrådet sætter 
stor pris på.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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2 (Offentlig) Orientering om omlægning af økonomien på 
plejecentrene

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Kl. 09.30
Sektionslederne Jesper Riis-Jensen og Jette Laumand deltager.

Beslutning

Sektionslederne Jesper Riis-Jensen og Jette Laumand orienterede om økonomien på 
plejecentrene. Bilag vedhæftet referatet.

Der har tidligere været tale om et såkaldt fastdels budget, der dels blev afregnet ud fra antal 
af boliger og dels var aktivitetsbestemt (pakker). 
Da denne model har vist sig at være administrativ tung, kører der nu en forsøgsordning med 
en mere simpel afregningsform. Budgetrammen er uændret, det eneste der er sparet væk er 
klippekortordningen.

I den nuværende model (forsøgsordningen) afregnes alt på baggrund af fastdels budget, hvor 
der så efterfølgende korrigeres for borgere med særlige behov, herunder specialkompetencer. 
Som konsekvens af dette, vil der ske en omfordeling af økonomiske midler mellem 
plejecentrene.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Orientering om omlægning af økonomien på plejecentrene, herunder ændring af afregning.

Bilag
1 (Økonomi plejecentre - 8115224)
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3 (Offentlig) Orientering om ændringer i tildeling af hjælp 
til rengøring og orientering om ventelister til plejeboliger

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Kl. 10.00
Sektionsleder Rikke te Pas deltager.

Beslutning

Sektionsleder Rikke te Pas orienterede om tildeling af hjælp til rengøring og orientering om 
ventelister til plejeboliger.

Sundheds- og Ældreudvalget vedtog i juni 2019 en besparelse på rengøring, så 
serviceniveauet fra januar 2020 ændres fra rengøring hver 2. uge til rengøring hver 3. uge. 

Desuden vedtog Sundheds- og Ældreudvalget at stramme kriterierne for tildeling af praktisk 
hjælp, så der ændres i visitationskriterierne, således borgeren nu fremover skal være 
”betydelig svækket” for at blive visiteret til praktisk hjælp, og ikke som tidligere ”svækket”. 
Vurderingen af, hvorvidt borgeren er ”svækket” eller ”betydelig svækket” er individuel og går 
på den konkrete opgave, f.eks. rengøringsopgaven, og ikke i forhold til helheden.  

Myndighedssektionen er i gang med at gennemgå alle bevillingerne på hjælp til rengøring i 
forhold til serviceniveauændringerne. Når denne gennemgang er afsluttet, vil det være muligt 
at give et overblik over, hvordan borgerne fordeler sig efter de nye tildelingskriterier. 

Rikke te Pas kan kontaktes, hvis der skulle være spørgsmål til ovenstående. 

Ventelisten til plejeboliger blev gennemgået. Der er tale om en dynamisk venteliste, der er 
behovsbestemt og dermed ikke anciennitetsbestemt, hvilket også betyder, at akutte borgere 
har fortrinsret. Når man er vurderet til at være i målgruppen, går der typisk 60-70 dage, før 
man får tildelt en bolig.

Ventelisten indeholder også borgere
 der er blevet tilbudt en bolig, men som har takket ’nej’ til denne, da den ikke var deres 

1. prioritet. Der er mulighed for at svare ’nej’ første gang, man tilbydes en bolig
 borgere, der allerede bor på et plejecenter, men gerne vil flytte til et andet
 borgere, der søger plejebolig i en anden kommune

Der er tale om en garantiplads, hvis en borger søger plejebolig alle steder. I så tilfælde skal
dette honoreres indenfor 2 måneder.

Ej til stede
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Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Orientering om hvor mange borgere der berøres af ændringen om tildeling af rengøring, 
herunder forskellen på begrebet ”svækket” og ”betydelig svækket” – som er ændret i 
visitationskriterierne.

Gennemgang af ventelisten og sammenhæng i tal for venteliste. Orientering om, hvad den 
reelle venteliste er?

Bilag
1 (Plejebolig; tomgang, venteliste 2019 10 - 8084178)
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4 (Offentlig) Høring - udbud brystproteser

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Høringssag udbud brystproteser.

Beslutning

Seniorrådet har ingen bemærkninger til udbudsmaterialet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Seniorrådet har i nærværende høring mulighed for at udtale sig om tilbudslisten og 
kravspecifikationen, som bl.a. beskriver kravene til produkterne.

Sideløbende med høring i kommunens Handicapråd og Seniorråd sendes materialet til høring i 
markedet. 

Der kan – på baggrund af de indkomne høringssvar – forekomme tilpasninger i 
udbudsmaterialet.

Høringsfristen er 23. november 2019.

Bilag
1 (Brev om høring brystproteser Seniorråd - 8029548)
2 (Kravspecifikation - høring brystproteser - 8029547)
3 (Tilbudsliste høring brystproteser - 8029546)
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5 (Offentlig) Høring hjælpemidler ortoser, bandager og 
korsetter

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Høring af hjælpemidler (ortoser, bandager og korsetter).
Høringsfrist 1. december 2019.

Beslutning

Seniorrådet har ingen bemærkninger til udbudsmaterialet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Udbuddet vedrører indkøb af Kropsbårne Hjælpemidler (Ortoser, Bandger, Korsetter mv.) 

Området er i medfør af servicelovens § 112, stk. 3 underlagt reglerne for frit valg, jf. 
bekendtgørelse nr. 798 af 07. august 2019 § 6. Det medfører at borgerne frit kan vælge en 
anden leverandør, end de som ordregiverne har aftale med, mod selv at betale evt. merudgift.

Bilag
1 (Høring kropsbårne hjælpemidler Pixiversion - 8078650)
2 (Høring kropsbårne hjælpemidler - 8078653)
3 (Høring kropsbårne hjælpemidler Udbudsmateriale - 8078652)
4 (Høring kropsbårne hjælpemidlerTilbudsliste Delområde 3 - 8078651)



Side 9

6 (Offentlig) Høring - nyt tema til værdighedspolitikken

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
I Finanslovsaftalen 2019 er der ønske om at styrke kommunernes indsats for at bekæmpe 
ensomhed.
Høringsfrist 25. november 2019.

Beslutning

Seniorrådet udarbejder et høringssvar.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Tilføjelsen af det nye område ”Bekæmpelse af ensomhed” indebærer, at kommunalbestyrelsen 
første gang skal behandle og indarbejde området som en del af kommunens værdighedspolitik 
senest den 31. december 2019. Herefter skal området ”Bekæmpelse af ensomhed” behandles, 
vedtages og offentliggøres sammen med de 6 øvrige områder inden for det første år i den 
kommunale valgperiode.

Bilag
1 (Godkendelse af udkast til nyt tema til værdighedspolitikken - 8064968)
2 (Bekæmpelse af ensomhed - 8064983)
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7 (Offentlig) Høring Sundhedsfremme- og 
Forebyggelsespolitik

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Høring af ny tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik.

Beslutning

Flot oplæg.
Seniorrådet udarbejder et høringssvar med kommentarer til oplægget.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Forslag til ny Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik er i høring i bl.a. Seniorrådet.
Høringsfrist 12. december 2019.

Bilag
1 (Godkendelse af høringsversion af ny tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik 
- 8057324)
2 (Høringsudgave Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik - 8067160)
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8 (Offentlig) Seniorrådets mødeplan 2020

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Planlægning af Seniorrådets faste møder 2020.

Beslutning

Seniorrådets møder vil i 2020 komme til at ligge om torsdagen i ugen efter Sundheds- og 
Ældreudvalgets møder.
På grund af påsken vil mødet i april ligge torsdag den 16. april 2020.
På grund af Kr. Himmelfartsdag vil mødet i maj ligge tirsdag den 19. maj 2020.
På grund af efterårsferien vil mødet i oktober ligge torsdag den 22. oktober 2020.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Seniorrådets møder holdes i 2019 3. torsdag i måneden for at få det til passe med Sundheds-
og Ældreudvalgets møder, som ligger 1. onsdag i måneden (høringssager osv.)

I 2020 ændrer Sundheds- og Ældreudvalget mødetidspunkt – udvalgets mødekalender 
vedlægges.

Bilag
1 (Mødeplan SÆU 2020 - 8081352)
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9 (Offentlig) Evaluering af borgermøder 2019

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Der vedlægges en kort beskrivelse af de spørgsmål, der blev stillet under borgermøderne.

Beslutning

Det er 2. gang, der holdes borgermøde. Sidste år deltog knap 250, i år omkring 210. 
Lokationen skifter fra år til år for at tilgodese forskellige borgere.

Formen på borgermøderne blev drøftet. 
Der skal fortsat arbejdes på at få pressen til at dække borgermøderne. Forslag om at 
udarbejde pressemeddelelse og billede. 

Det blev oplyst, at arbejdsgruppen havde udsendt en pressemeddelelse, og den var blevet 
bragt i Kjellerup Tidende og Midtjyllands Avis.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Bilag
1 (Sammenfatning borgermøder 2019 - 8080872)
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10 (Offentlig) Tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Resume
Tilbagemelding fra arbejdsgrupperne, herunder arrangementet fællesarrangement 21. 
november 2019.

Beslutning

Sammenfatningen blev gennemgået.

Sven Møller Jensen deltager i mødet med Trafiksikkerhedsudvalget 11. december 2019 i 
forhold til problematikkerne omkring busserne. Konkret episode nedskrives af Lene Jensen.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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11 (Offentlig) Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Bilag
1 (Godkendelse af kvalitetsstandard på rengøring efter Handicaprådets kommentarer -
8050927)
2 (Godkendelse af kvalitetsstandard for madservice med høringssvar fra Handicaprådet -
8055558)
3 (Godkendelse af udkast til nyt tema til værdighedspolitikken - 8064968)
4 (Bekæmpelse af ensomhed - 8064983)
5 (Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Lene Fruelund om drøftelse af muligheder for, 
at lokale borgere kan spise deres måltider på det lokale plejecenter - 8063052)
6 (Godkendelse af retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og 
botilbud under almenboliglove - 8021691)
7 (Orientering om valg af konsulenthus for Analyse af sundhed- og omsorgsområdet -
8052293)
8 (Orientering om sundhedsfaglige tilsyn i Sundheds- og Omsorgsafdelingen - 8058310)
9 (Orientering om omgørelsesprocenter i 2018 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter 
lov om socialservice - 8031584)
10 (Tal fra Ankestyrelsen — § 95 - 8060252)
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12 (Offentlig) Orientering til og fra medlemmerne

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Greta Hagen Jensen
Orienterede fra gruppen vedrørende Seniorboliger, og oplyste at der var sendt et åbent brev til 
byrådet med opfordring til, at Silkeborg kommune er mere aktiv i planlægning af områder til 
Seniorboliger/Seniorboligfællesskaber.

Hans-Jørgen Hørning
Orienterede fra mødet i Frivilliggruppen.

Greta Haagen Jensen 
Har bestilt billetter til Seniorrådet til arrangementet 21. november 2019.

Ingrid Thorsted
Orienterede om kommende interview i Østjyllands Radio.

Sven Møller Jensen
Orienterede om Seniorrådets økonomi.  

Lene Jensen
Orienterede fra følgegruppen til Handicaprådet. Seniorrådet støtter ansøgning om 
hjertestarter.  

Erling Prang
Orienterede fra Danske Ældreråd i forhold til den økonomiske udvikling på ældreområdet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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13 (Offentlig) Eventuelt

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-05902

Beslutning

Intet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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