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16.        Anbefalinger fra udvalget for tværgående politik

Beslutningstema

Anbefalinger fra Udvalget for Tværgående Politik sendes til kommentering i fagudvalgene 
inden indstilling til byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalget for tværgående politik er nedsat med kommissorium af byrådet. Udvalget skal 
komme med anbefalinger til byrådet, så rammerne for det gode seniorliv i Hedensted 
Kommune kan indarbejdes kommunens planlægning og praksis.
Udvalgets materiale for udarbejdelse af anbefalingerne er: Seniorundersøgelse med 
spørgeskema til alle 45 - 55 årige i Hedensted Kommune, 3 gruppeinterview med 
seniorborgere, ekskursion i Århus, Odder og Horsens, besøg fra Realdania og 4 
tilfredshedsundersøgelser om genoptræning, hjemmeplejen og plejehjem.
Fagudvalgene bedes komme med eventuelle kommentarer til anbefalingerne på udvalgets 
område.
 
Anbefalingerne for Udvalget for Social Omsorg er

 Det er positivt, at der er en stor andel som i større eller mindre grad ønsker, at 
engagere sig i frivilligt arbejde. Det betyder, at der fortsat i både forenings- og 
kommunalt regi er et rekrutteringspotentiale. Det anbefales, at informeres ud med 
bemærkningen om, at en stor andel af de kommende ældre vil være frivillige, men i 
mindre grad. Hvilket kan have betydning for tilrettelæggelsen.

 Der er mange der forventer at dyrke motion og idræt som senior. De nuværende 
rammer og faciliteter er udmærkede. Men det er vigtigt, at der, som følge af 
befolkningsudviklingen, løbende er fokus på mulighederne (inde og ude) for at dyrke 
motion og idræt i lokalområderne - også for seniorer.

 At der arbejdes med vejledning af borgerne i forhold til hvordan man kan blive i sin 
bolig længst muligt.

 Målgruppen for undersøgelsen (45 - 55 årige) ser ud til at være indstillet på et 
samfund, hvor der kan være egenbetaling på enkelte ydelser.

 Det skal sikres, at vi får udnyttet paratheden til brug af velfærdsteknologi i eget hjem, 
og sikret at borgerne får øje på de "rigtige" muligheder og løsninger for dem.

 Afdækning af det fremtidige behov for plejeboliger på plejehjem.
 Der nedsættes en arbejdsgruppe, der i samarbejde med boligforeningerne finder 

muligheder for tilpasning af plejeboliger og ældreboliger.
 
Fra tilfredshedsundersøgelserne

 Generelt vurdere på, hvorvidt informationsstrategien er målrettet målgruppen.
 Bedre information om mulighederne ved fleksibel hjemmehjælp.
 Undersøge hvorvidt borgerne reelt efterspørger bedre badefaciliteter i forbindelse med 

genoptræning i Sundhedshuset, Løsning.
 Sørge for tydelig information om ventetid ved genoptræning.
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at udvalget drøfter anbefalingerne med henblik på eventuelle bemærkninger inden 
byrådets behandling.

Beslutning

Udvalget har ingen bemærkninger.

Bilag
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