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Dato: 02.03.23 

Tid:  10.00-12.15  

Sted: Udvalgsværelse 4, Rådhuset, 5700 

 

Afbud: Margit Lolk, Lone Rasmussen, Majbritt Kjærulff, Søren Ja-

cobsen 

 

  
1. Valg af ordstyrer til mødet 

 

Beslutning: 
Marianne Horstmann udpeges som ordstyrer 
 

2. Opfølgning fra sidste referat v/Karen Strandhave 

Seniorrådets medlemmer tilkendegiver om der er emner fra sidste 

referat der skal drøftes. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter eventuelle emner fra sidste referat. 

 

Beslutning: 

Ingen kommentarer 

 

 
3. Godkendelse af dagsorden v/Karen Strandhave  

Dagsorden er udsendt før mødet. Seniorrådet kan godkende eller 

supplere den udsendte dagsorden. 

 

Indstilling: 

Dagsorden indstilles til godkendelse. 

 

Beslutning: 

Dagsorden Godkendt 
  

Beslutningsreferat 
- Møde i Seniorrådet 
 
 

Svendborg Seniorråd 

Svinget 14 

5700 Svendborg 

 

Tlf. 29 47 96 10 

 

www.svendborg.dk/seniorråd 

 

06.01.2022 

 

Svendborg Seniorråd 

Formand Karen Strandhave 

Mobil: 29 47 96 10 

Mail: strandhave@post.tele.dk 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 

 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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4. Gensidig orientering.   
Fra formand Karen Strandhave 

• Fotografering af Seniorrådet bliver på næste seniorrådsmøde 
11.04.23 på friplejehjemmet kl. 12.45 

• Invitation til Kick-off møde om fremtidens socialområde 
14.03.23 udsendt – Man skal selv tilmelde sig på den mail-
adresse der er i invitationen 

• Brev til borger- og arbejdsmarkedsudvalget er genfremsendt. 
Formand Dorthe Ullemose har kvitteret og der vil komme et 
svar 

• Vær opmærksom på at seniorer kan bruge borgerservicebus-
sen rundt omkring i lokalområderne 

• Henvendelse fra Vejle Ældreråd der gerne vil komme på be-
søg i Demensbyen, til dialog med seniorrådet og rundvisning 
på seniorværkstederne, 23.05.23 kl. 09.30 

 
Fra Seniorrådets medlemmer 

• Helle Frederiksen orienterede om orientering om negativ ople-
velse med Flextrafik. Anbefalingen er at henvende sig til ledel-
sen i flextrafik 

 
Fra seniorrådets medlemmer ift dagsordener fra politiske ud-
valg 

• Ingen bemærkninger  
 

Fra Svendborg Kommune Ældrechef Kirsten Vie 

• Påbud i sektion Byskoven ophævet. Der har været tilsyn 
vedr. håndtering af blodfortyndende medicin i Trollemosen 
og på Thurøhus. Der er ikke endelige rapporter med umid-
delbart ikke problematiske fund og påbud 

• Folketingets tilsyn via § 71 i Grundloven kommer på besøg i 
Demensbyen i morgen 

• Ældreområdets andel af besparelseskataloget forventes at 
udgøre 24-25 mio. i overslagsårene, pga negativ pulje og 
halvårseffekt i 2024 skal alle midlerne findes fra 2024 

• Spændende samarbejde med OHU, Svendborg og Fåborg-
Midtfyn kommune om den ”gode og trygge udskrivelse” 

• Organisationsændring i Hjemmepleje Øst – sammenlægning 
af Byskoven og Hømarken – 22 lister i alle sektioner 

• Oplæg om at være pårørende til et menneske med demens 
v/ Michéle Bellaiche, 19.04.23 kl. 19.00 på AOF 

 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 



 

Side 3 af 7   

 

 
5. Vigtige datoer v/Marianne Horstmann 

Gennemgang af kommende arrangementer i relation til Seniorrå-

det. 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

22.03.23 Årsmøde i regionsældreråd Formand 

Næstformand 

14.03.23 16.30 -19.30 i Guldsalen 

Startmøde vedr. ny socialpolitik 

 

28.03.23 Kl. 12.00-14.00 

Møde med Langeland Ældreråd 

Fredensvej 1, Rudkøbing 

Aftalt 

26.04.23 Workshop ift frivilligpolitik Alle 

03-

04.05.23 

Repræsentantskabsmøde og konference 

Nyborg Strand  

Alle 

23.05.23 Besøg fra Vejle Ældreråd 

09.30–11.00 Demensbyen 

11.00-11.15 Pause 

11.15-12.00 Udveksling af erfaringer  

12.00–13.00 Frokost  

13.00–13.15 Transport 

13.15-14.15 Seniorværkstederne  

Alle 

01.06.23 Kl. 13.00 – 15.00 

Fællesmøde med Ældresagen 

Alle 

30.08.23 Studietur Alle 

 

 

 

Indstilling: 

Kommende arrangementer og aftaler herfor drøftes 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 
6. Gennemgang af dagsorden til Senior- Social- og Sundheds-

udvalgets møde v/Karen Strandhave 

Dagsorden til Senior- Social- og Sundhedsudvalgets møde til 

drøftes. 

 

Indstilling: 
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Seniorrådet drøfter dagsorden til Senior- Social- og Sundheds-

udvalgets møde og afgiver eventuelle høringssvar. 

 

Beslutning: 

Der skrives ikke høringssvar 

 

 
7. Opfølgning Dialogmøde med Senior-, Social- og Sundheds-

udvalget  
Seniorrådet afholdt 07.02.22 dialogmøde med Senior-, Social- og 
Sundhedsudvalget om følgende punkter: 

Konsekvenser af regeringsgrundlag 

• Tanker om besparelser og afbureaukratisering – hvordan 
skal det håndteres? 

• Tankerne om fuld tid- seniorjob, deltidsstillinger o.l. mulig-
heder 

• Kontakt til landspolitikere ift kommunale udfordringer – 
sikre viden om praksis i kommunerne 
 

Frivillighed  

• Hvordan sikres frivillighed bedst fremadrettet? 
 

Budget 2024 

• Forventninger til udfordringer/resultat? 

 

Indstilling: 

Seniorrådet evaluerer og drøfter evt opfølgning. 

 

Beslutning: 

Seniorrådet synes det var et konstruktivt møde. Vigtigt fremadret-

tet med forberedelse af 2-3 konkrete emner til møderne ift pejle-

punkter til hvor Seniorrådet anbefaler ældreområdet skal bevæge 

sig hen. 

For seniorrådet er det desuden vigtigt at have fået præsenteret 

bekymring for konsekvenserne af de kommende budgetforhand-

linger.  

 
 

8. Erfaringsopsamling og videndeling/Karen Strandhave 

Erfaringsopsamling og vidensdeling efter Temadag danske ældre-

råd i Middelfart 28.02.23 
 

Indstilling: 
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Seniorrådet drøfter og videndeler og beslutter om der er noget der 

skal arbejdes videre med efter Temadag danske ældreråd i Mid-

delfart 28.02.23. 

 

Beslutning: 
Drøftelse. Emnerne var aktuelle ift tilsyn og presse.  
 
Kommunikationskonsulent fra danske ældreråd holdt oplæg om 
kommunikation – slides sendt rundt. Chefredaktør fra Vejle Amts 
Folkeblad gav inspiration ift vilkår for pressen. Det er konflikter 
der giver interesse fra pressen. Pressen har brug for konkrete ca-
ses, debatlæserbreve, ændringer i konkrete fysiske rammer.  
Anbefalinger fra kommunikationskonsulent kan direkte bruges, 
eksempelvis opdyrk kontakter med journalister, vær obs på hvem 
der skriver om ældres vilkår i den lokale avis, skab relationer til 
vedkommende. Historierne skal være borgernære. Vær opmærk-
som på forskellige former for medier. 
Karen Strandhave er som formand der taler med pressen. 
 
Ift tilsyn var det godt og oplysende. Kommunale tilsyn, ældrefag-
lige tilsyn og tilsyn fra styrelsen for patientsikkerhed.  
Ønske om oplæg om tilsyn på kommende seniorrådsmøde 
 
 

9. Studietur 2023 
Seniorrådet plejer at tage på studietur i september måned ift at få 
inspiration til seniorrådsarbejdet og viden omkring hvad der fore-
går på ældreområdet.  
Der er forslag om følgende datoer 

• 30.08.23 

• 31.08.23 

• 25.09.23 
 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter mulige emner og dato 
 

Beslutning: 

Studietur bliver den 30.08.23.  

Drøftelse af emner. Forslag om at tage til Vejle Kong Gauersgård, 

eller andet sted hvor dagtilbud og plejecenter er bygget sammen. 

Besøg på seniorbofællesskaber, demenstiltag ift seniorbofælles-

skab, omdrejningspunkt demens – mere viden om demens, ud-

dannelse til demensvenner 

Administrationen sammensætter forslag til program 
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10. Drøftelse af årsrapport for seniorrådet 
I forbindelse med evaluering af seniorrådets arbejde- og møde-
form blev der foreslået, at seniorrådet udarbejder en årsrapport 
 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter formål med årsrapport, hvor hyppigt den skal 

laves, målgruppe for årsrapport, og hvem der skal udarbejde den 
 

Beslutning: 
Drøftelse af formål og prioriteringer med årsrapport. 
Det aftales, at Seniorrådet ikke laver årsrapport men 1 x årligt på 
eksempelvis november mødet dagsordenssætter brainstorming ift 
hvilke tiltag og indsatser der har virket. Eksempelvis evaluering af 
hvor har seniorrådet gjort en forskel - hvad kan seniorrådet lære 
af konkrete situationer– hvor har seniorrådet fået indflydelse, 
hvad skal der være mere og mindre af. 

 
11. Kommende møder v/ Karen Strandhave 

Seniorrådet prioriterer og fremkommer med emner til dagsorden: 
 

Seniorrådsmøde Emne Sted 

Tirsdag 11.04.23 Kl. 09.30 

Svendborg Friplejehjem 

HUSK fotografering 

Jernbanegade 26 

5700 Svendborg 

Mandag 08.05.23 09.30-10.15 

Fynbus 

Gæstekantinen 

Svinget 14 

Torsdag 08.06.23 Oplæg om tilsyn ved fag-

lig kvalitetsudviklings-

medarbejder Janne Dit-

levsen 

Udvalgsværelse 4 

Sommerferie 

Fredag 11.08.23   

Mandag 04.09.23   

Torsdag 21.09.23   

Fredag 03.11.23   

Mandag 04.12.23   

 

Kommende emner til seniorrådsmøder 

• Besøge plejecentre 
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• Frivillige og alternative måder at arbejde med frivillige. Her-
under fokus på det nye plejecenter i Tankefuld 

• Møde med praksiskonsulent og formand for lægelaug 

• Efterår 2023, evaluering af samarbejde og status på senior-
rådets mærkesager 

• November – brainstorming på effekter af seniorrådets ar-
bejde 
 

 

Indstilling: 

Seniorrådet prioriterer emner/besøg for kommende møder. 

 

Beslutning: 

Det undersøges om faglig kvalitetsudviklingsmedarbejder Janne 

Ditlevsen kan holde et oplæg om tilsyn 08.06.23 

 
12. Hvad skal videre til pressen/facebook?/alle 

Seniorrådet forholder sig til dagens møde. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter om der er temaer fra dagens møde der skal 

videreformidles. 

 

Beslutning: 

Der er ikke noget der skal tages med videre 

 

 
13. Eventuelt/alle 

Helle Frederiksen oplever det meget positivt med idrætscertifice-
ring på plejecentrene og opfordrer alle til at melde sig som frivil-
lige til det 

 

 


