SENIORRÅDET
Silkeborg Kommune
Vi vil gøre en forskel

20. december 2018

Referat af møde i Seniorrådet 20. december 2018, kl. 09.00-12.00
Afbud fra Katrine Nyholm
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning
Dagsordener godkendt
2. Mødeplan 2019
a. Valg af mødesteder
Beslutning
Forslaget til mødesteder godkendt med enkelte rettelser
3. Orientering om venteliste til plejeboliger og plejeboliger der ikke er udlejet
(tomgang) november 2018
Beslutning
Det er en central pulje i Silkeborg kommune, der betaler for husleje i de tomme
boliger.
Seniorrådet konstaterer, at plejeboligplanen, som byrådet har vedtaget, fungerer godt.

4. Evaluering af dialogmøderne i november måned
Beslutning
Enighed om at dialogmøderne gik godt – og at det var dejligt med det store
fremmøde.
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Seniorrådet drøftede, om der skal holdes dialogmøder igen i 2019. Punktet tages op på
et af de næste møder.
5. Evaluering af det første år i Seniorrådets valgperiode
a. Mødeform
b. Arbejdsmetode.
høringer, presse, arbejdsgrupper, dialogmøder, konferencer, udpegninger m.v.
c. Vision og målsætning.
d. Seniorrådets arbejdsgrupper: Hvor længe skal den enkelte arbejdsgruppe
fungere, og hvor mange grupper skal der være i gang ad gangen?
Beslutning
Enig om at mødeformen fungerer godt.
Besluttet at læserbreve underskrives ”på vegne af”, når det er aftalt i Seniorrådet.
Der er enighed om, at Seniorrådet lever op til den vision, der blev besluttet først i
2018.
Aftalt at hvert medlem overvejer, om visionen stadig er aktuel. Punktet diskuteres på
næste møde, hvor rådet opfordres til at komme med kommentarer visionen.
6. Pejlemærker for det kommende år
Drøftelser af emner som Seniorrådet kan tage op i det kommende år
Beslutning
Besluttet at arbejdsgrupperne fortsætter, så længe Seniorrådet vurderer, de giver
værdi. Nogle arbejdsgrupper skal måske udvides med flere medlemmer, og der kan
også ske udskiftning i grupperne, hvis det ønskes.
7. Orientering om projekt ”Ved livets afslutning”
Hans-Jørgen Hørning orienterer om arbejdet i projektet.
Beslutning
Hans-Jørgen Hørning er med i projektgruppen og orienterede om det forslag, der ligger
til drøftelse.
Enighed om at det er et vigtigt emne, og at Seniorrådet overvejet om emnet skal
tages op på senere møder.

8. Planlægning af møde med sundheds- og omsorgschef Inge Bank 17. januar
2019
Efter ønske fra Seniorrådet deltager Inge Bank i Seniorrådets møde 17. januar 2019.
Planlægning af hvilke spørgsmål vi har til Inge.
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Beslutning
Spørgsmål til Inge Bank:
Baggrunden for fordelingen af plejeboliger i Silkeborg Kommune.
Hvorfor er Seniorrådet ikke inddraget i arbejdet med kvalitetsstandarderne?
Kan Seniorrådet blive orienteret, når plejecentrene skifter lokalledere?
Seniorrådet ønsker en redegørelse for antal akutpladser og forskellen på midlertidige
pladser og akutpladser.
Hvordan er medarbejdersituationen på plejeområdet lige nu – hvor mange er ansat på
de forskellige områder (plejecentre, hjemmeplejen, nære sundhedstilbud)
9. Kl. 11.00-11.30
Høring af Mester i eget liv – et fælles ansvar (kvalitetsstandarder)
Sektionsleder i Myndighedssektionen Rikke te Pas deltager
Beslutning
Sektionsleder i Myndighedssektionen Rikke te Pas orienterede om forslag til ny pjece,
hvor kommunens kvalitetsstandarder er samlet til en pjece ”Mester i eget liv – et
fælles ansvar”
Seniorrådet sender høringssvar til ”Mester i Eget Liv”. Medlemmerne sender deres
kommentarer til Ulla Vester, der laver et samlet notat om de ønskede
rettelser/ændringer. Der laves også høring til indsatskatalog 2019.
10.Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget
Drøftelse af høringssvar og godkendelse af værdighedspolitikken 2019-2022 (sag 7)
Drøftelse af høringssvar og godkendelse af klippekortordning i hjemmeplejen (sag 8)
Godkendelse af udmøntning af midler til en værdig død (sag 9)
Godkendelse af proces for udarbejdelse af sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik
(sag 12)
Orientering om omgørelsesprocenten i 2017 i Ankestyrelsens klagesager efter lov om
social service (sag 14)
Beslutning
Seniorrådet har en forventning om at blive inviteret med i processen om sundheds- og
forebyggelsespolitikken
11.Orientering til og fra medlemmerne
Beslutning
Invitation fra Sundheds- og Ældreudvalget til en snak med Seniorrådet om ansættelse
af pårørendekonsulent.
Greta Haagen fortalte om ændringer der er sket på Malmhøj, efter at der er ansat en
ny lokalleder, herunder bl.a. om mindre brug af vikarbureau.
Sven Møller Jensen ønsker, at formand for Vej og Trafik Hans Okholm inviteres til
møde med Seniorrådet om den kollektive trafik og seniorboliger.
Steen Konradsen om Klinik for Ældresygdomme – har haft kontakt til MJA om en
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artikel om klinikken.
Steen Konradsen har haft kontakt til pårørendekonsulenten i Hillerød kommune.
Alice Lemming og Katrine Nyholm er udpeget til at være demensinstruktører.
12.Eventuelt
Beslutning
Anne Line Vestergaard inviteres til næste møde for at fortælle om Folkemødet 2019.
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