
Seniorrådets kommunikation med baglandet m.fl.

Seniorrådet har behov for inspiration til hvordan vi kommer i tættere dialog med 
kommunens ældre. Herved opnår vi større mulighed for at afdække de ældres behov 
og få viden om hvorledes de trives. Det er samtidig en mulighed for løbende, at høre 
om deres holdning til den førte politik på området samt at få nye idéer til tiltag.

Hvordan gør vi nu?

 Seniorrådets referater lægges ud på Hedensted Kommunes hjemmeside.
 De enkelte rådsmedlemmer er tilknyttet kommunens plejehjem/den sociale 

dimension
 Nogle af rådsmedlemmerne har valgt et tema, som de hver især holder øje 

med og har særligt fokus på i.f.t. udviklingen på ældreområdet. Temaerne er 
f.eks. ensomhed, Demens samt udskrivning fra sygehus og beredskab 
v/hjemkomst.

 Der er udarbejdet en håndbog til de ældre om kommunens tilbud/kontakter
 Vi deltager i borgermøder 1 – 3 årligt

Seniorrådets formål er at:

 Være bindeled mellem Byrådet og kommunens ældre
 Skabe de bedste muligheder og forhold for alle ældre i kommunen
 Medvirke til at styrke og udvikle kommunens ældrepolitik
 Være et idéforum, hvor vilkårene for kommunens ældre debatteres
 Øve indflydelse på kommunale beslutninger indenfor ældreområdet
 Skabe større forståelse imellem generationerne
 Udbrede information om rådets virksomhed

Seniorrådets opgaver:

 Kan tage initiativer og komme med forslag til nye aktiviteter
 Kan debattere et hvilken som helst spørgsmål af principiel karakter
 Rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål
 Høres i alle sager, der har med ældre at gøre
 Skal medvirke til, at ældres ønsker og idéer bliver fremført for de relevante 

beslutningstagere
 Skal fremme samarbejdet med relevante samarbejdspartnere
 Skal fremme kommunikationen mellem de ældre og de kommunale organer



 Kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoner eller enkeltsager, heller ikke 
klagesager.

Målgruppen.

 60+ borgere i Hedenstederne
 har et stort spænd i.f.t anvendelse af it. Måske er halvdelen ikke på 

internettet.

Venlig hilsen

Seniorrådet, den 2. maj 2018.
 


