
Beslutningsreferat af møde i Seniorrådet 
 

Dato: 31.03.22 

Tid:  09.30-13.00  

Sted: Ådalen Plejecenter, Egemosevej 3, 5882 Vejstrup 

 

 

 

Mødet startede med rundvisning på Ådalen Plejecenter 

v/ sektionsleder Didde Hansen 
 

 

1. Opfølgning fra sidste referat 

Seniorrådets medlemmer tilkendegiver om der er emner fra 

sidste referat der skal drøftes. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter eventuelle emner fra sidste referat. 

 

Beslutning: 

Ingen emner til drøftelse 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er udsendt før mødet. Seniorrådet kan godkende 

eller supplere den udsendte dagsorden. 

 

Indstilling: 

Dagsorden indstilles til godkendelse. 

 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt 

 

 

 

3. Gensidig orientering.   

Fra formand Karen Strandhave 

• Formandsmøde i Danske Ældrerådsformand vedr. ny 

ældrelov, hvor danske ældreråd deltager i forhandlinger – 

vigtigt sammenhæng i ældreplejen, rammevisitation, 

selvstyrende teams, mindskede statslige regler og 

dokumentation med respekt for retssikkerhed, 

borgerperspektiv, fornødne tillid til medarbejderne, 

sammenhæng til sundhedslov og ældrelov skal sikres 

Der er nedsat ekspertgrupper, grupper for 

interesseorganisationer. Danske ældreråd er med som 

interesseorganisation 

• Der har været møde i faglig referencegruppe vedr. 

Plejecenter i Tankefuld hvor Majbritt Kjærulff, Marianne 

Horstmann og Karen Strandhave deltog. Emnet var 

ældrefaglige kriterier – kriterierne skal bruges til udbud 

på det nye plejecenter.  

• Ældrepolitisk dialogmøde 21.03.22 på foranledning om 

ældresagen med ældreråd, SSSU-udvalg. Emner 

ældrelov, høringssvar, plejecenterstruktur, dialog mv. 

• Borgmesteren vil invitere Seniorrådet til frokost i maj/juni 
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Fra seniorrådets medlemmer 

• Søren Jakobsen stiller forslag om at kontinuerligt 

samarbejde med ældresagen dagsordenssættes ved et 

kommende møde 

• Søren Jakobsen og Karen Strandhave har været til 

valgmøde i regionsældrerådet. Der var gode oplæg fra 

Stephanie Lohse og formand for Danske Ældreråd Inger 

Møller. Søren Jacobsen er blevet valgt ind i Regionsrådets 

bestyrelse som kasserer og i Sundhedsbrugerrådet 

• Majbritt Kjærulff orienterede om møde vedr. indsatser i 

forhold til CO2 nedsættelse 

• Ingrid Andersen har udarbejdet oplæg til information om 

samarbejde på plejecentrene. Det aftales at der laves et 

oplæg der kan bruges af alle Seniorrådets medlemmer  

 

Fra Svendborg Kommune Ældrechef Kirsten Vie Madsen 

• Ny direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Claus 

Sørensen starter 01.04.22 

• Pårørenderådgiver Charlotte West er startet i Svendborg 

Kommune. Den første måned har Charlotte været i 

introduktion og starter fra den 01.04.22 med faste 

telefontider og dialog med pårørende 

• Beslutning om Tankefuld Plejecenter er nu godkendt i 

kommunalbestyrelsen. Der er aktuelt gang i arbejdet 

med at beskrive ældrefaglige kriterier og bygge tekniske 

forhold forud for udbud i uge 21. 

• På grund af ekstraordinære udgifter skal Svendborg 

Kommune vise mådehold i 2022 svarende til 25 mio. og 

komme med besparelsesforslag for 2023 svarende til 35 

mio. I forhold til fordelingsnøgle vil det i 2022 være 6.1 

mio. og i 2023 være 8.6 mio. for ældreområdet. 

 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

 

 

4. Vigtige datoer v/Marianne Horstmann 

Gennemgang af kommende arrangementer i relation til 

seniorrådet. 

 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

25.04.22 

Kl. 16.00 

Filmen ”DET ER IKKE SLUT ENDNU” 

Dokumentarfilm om plejehjemmet 

Dagmarsminde i Scala 

Alle 

9. maj – 

10 maj 

Repræsentantskabsmøde på Nyborg 

Strand dag 1. 

Ældrekonference dag 2. 

Alle 

14.juni 

Kl. 14.30-

15.30 

Reserveret til dialogmøde med Senior, 

Social- og Sundhedsudvalget om 

budget 2023 

Alle 

08.11.22 Dialogmøde med SSSU Alle 
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Kl. 14.30 

 

Indstilling: 

Kommende arrangementer præsenteres og tages til orientering. 

 

Beslutning: 

Taget til orientering 

 

 

 

5. Gennemgang af dagsorden til Senior- Social- og 

Sundhedsudvalgets møde 05.04.22 v/Karen Strandhave 

Dagsorden udsendt 29.03.22 drøftes. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter dagsorden til Senior- Social- og 

Sundhedsudvalgets møde 05.04.22 og afgiver eventuelle 

høringssvar. 

 

Beslutning: 

Dagsorden drøftet – der skrives ikke høringssvar. 

 

 

 

6. Synlighed 

Seniorrådet har siden konstitueringen ønsket af arbejde med, 

hvordan Seniorrådet kan sikre at være synlige for borgerne i 

Svendborg Kommune, og ønsket at have fokus på, hvordan 

Seniorrådet kommer i kontakt med de relevante borgere, både 

de svageste ældre og de yngste selvhjulpne ældre. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter medlemmernes forslag og ideer til synlighed 

og nedsætter en arbejdsgruppe der skal komme med forslag og 

initiativer til at sikre seniorrådets synlighed 

 

Beslutning: 

Følgende forslag drøftet: Pjece, fælles oplæg til brug for møder i 

pensionistforeninger o.l., deltagelse ved frivilligmarked, 

deltagelse ved torvedag, fast punkt på dagsorden ift hvad skal 

der skrives til pressen efter seniorrådsmødet – dagsorden 

lægges på hjemmeside, der tages nyt fælles billede. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Margit Lolk, 

Majbritt Kjærulff, Solveig Thrane der løbende vil komme med 

oplæg der sikrer synlighed. 

 

 

7. Studietur i september 

Seniorrådet ønsker at komme ud og se hvordan der arbejdes 

med ældrepolitiske forhold i andre kommuner. Seniorrådet har 

tradition for at afholde en studietur i september, hvor formanden 

for Social- og sundhedsudvalget inviteres til at deltage. 
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Indstilling: 

Seniorrådet drøfter medlemmernes forslag og ideer 

til studietur og beder administrationen om at 

planlægge en studietur. 

 

Beslutning: 

Forslag – besøge Esbjerg kommune hvor der er lavet en bydel 

med kombi af plejeboliger, ældreboliger og familieboliger – 

Haderslev Kommune pilotprojekt med plejehjem i eget hjem – 

Børkop kombi dagtilbud og plejeboliger. 

Karen Strandhave kommer med forslag til næste møde. 

 

 

8. Læring fra kursus i Danske Ældreråd 

De fleste seniorrådsmedlemmer har været på kursus for nye 

ældrerådsmedlemmer arrangeret af Danske Ældreråd.  

I forhold til at sikre optimal udnytte at kurser drøftes om 

kurserne har givet anledning til læring, noget der skal tages op i 

Seniorrådet i Svendborg Kommune, eller andet kurset giver 

anledning til. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter opfølgning fra kurset. 

 

Beslutning: 

Det var godt at få information, eksempelvis om hjælp og 

vejledning fra Danske Ældreråd, lovgivning 

Vær opmærksom på involvering af pressen. 

 

 

9. Reviderede vedtægter og forretningsorden 

Arbejdsgruppen har lavet forslag til reviderede vedtægter og 

forretningsorden. Se bilag 

Vedtægterne skal politisk behandles. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter, evt supplerer og godkender forslag til 

ændrede vedtægter og forretningsorden og indstiller at 

vedtægter videresendes til politisk behandling. 

 

Bilag:  

Udkast til vedtægter og forretningsorden. 

 

Beslutning: 

Udkast drøftet. Forslagene gennemskrives og dagsordenssættes 

til næste møde. 

 

10. Høring trafikplanen 2022-2025 fra Fynbus 

Vedhæftede trafikplan er fremsendt til Seniorrådet ift høring. 

Henrik Lorentzen, Kørselskoordinator i Svendborg Kommune 

anviser følgende sider som relevante for seniorrådet: 

 

S.10, S.15, S.19, S.26, S.38-39 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter trafikplan og skriver eventuelt høringssvar. 
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Bilag: 

Trafikplan og Powerpoint præsentation 

 

Beslutning: 

Tak til kørselskontoret for vejledning omkring relevante sidetal. 

Seniorrådet vurderer der ikke er basis for at skrive høringssvar. 

Kirsten Vie sørger for tilbagemelding. 

 

 

11. Brug af borgerservice 

Seniorrådet har fået flere henvendelser fra borgere som ikke 

oplever det er rart at komme i borgerservice, fordi at 

tavshedspligt ikke kan blive overholdt ift andre borgere og 

bibliotekspersonale. Dette forstærkes af at besøgende til 

biblioteket går igennem borgerservice. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter hvordan de kan viderebringe den information 

bedst til borgerservice. 

 

Beslutning: 

Næste møde holdes på Svinget og der planlægges besøg i 

Borgerservice forud for næste møde og efterfølgende drøfter 

Seniorrådet handlemuligheder. 

 

 

12. Kommende møder 

Seniorrådet prioriterer og fremkommer med emner til 

dagsorden: 

Seniorrådsmøde Emne Sted 

Fredag 29.04.22  

kl. 10.00-13.00  

Borgerservice 09.30 Svinget 14 

Mandag 13.06.22 

kl.10.00-13.00 

Demensbyen og 

Demenspaletten 

Demensbyen 

 

Kommende emner til seniorrådsmøder 

• Hospice (Forslag fra tidligere ældreråd) 

• Geriatrisk afdeling (Forslag fra tidligere ældreråd) 

• Overgange for borgere 

• Oplæg ved Jesper Lykkegård som er udnævnt til professor 

på SDU og skal forske i sammenhængende patientforløb 

• Møde med praksiskonsulent og formand for lægelaug 

• Brugbare byer for seniorer 

• Besøge seniorboliger i eksempelvis Esbjerg 

• Besøge plejecentre 

• Seniorrådets mærkesager – hvad ønsker seniorrådet der 

skal fremmes i Svendborg Kommune 

• Planstrategi – oplæg om strategi frem mod ny 

kommuneplan 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter og prioriterer emner for kommende møder. 

 

Beslutning: 

Besøg i Borgerservice på næste møde. 
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Besøg i Demensby+oplæg om demenstilbud på 

junimøde. 

 

13. Eventuelt 

• Datoer for efterårets møder dagsordenssættes til næste 

møde 

• Junimøde – aflevering af kørselssedler til Helle  

• Møde i redaktionsgruppe i impulser i april 

• Oplæg Jesper Løkkegaard – punkt næste møde i forhold til 

hvad seniorrådet ønsker at drøfte 


