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103.        Præsentation af ny chef for Social Omsorg

Beslutningstema

Præsentation af René Gotfredsen Nielsen, ny chef for Social Omsorg.
 

27.69.40-P35-1-15

104.        Orientering ved Maiken Johansen fra 
Omsorgstandplejen

Beslutningstema

Maiken Johansen, klinikassistent fra omsorgstandplejen i Hedensted Kommune, kommer og 
giver en orientering omkring Hedensted Kommunes Omsorgstandpleje. 
 
Seniorrådet har gennem deres arbejde erfaret, at der er et øget fokus på tandpleje hos ældre. 
Undersøgelser viser, at mangelfuld mundhygiejne hos ældre kan være årsag til andre 
problematikker, da det ikke kun er tænder og slimhinder i munden, der påvirkes af mangelfuld 
mundhygiejne.
 
Derfor ønsker Seniorrådet en orientering omkring Omsorgstandplejen i Hedensted Kommune, 
herunder:
 

 Hvordan visiteres til Omsorgstandplejen?
 Hvem visiterer?
 Hvornår visiteres til omsorgstandpleje i stedet for fortsat tandbehandling hos egen 

tandlæge?
 Kriterier for visitation til omsorgstandpleje?
 Hvilken forskel er der på almindelig tandpleje og omsorgstandpleje?

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Maiken Johansen orienterede omkring omsorgstandplejen i Hedensted Kommune. 
Præsentationen kan ses i bilagene.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.
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 Kvalitetsstandard-omsorgstandplejen-feb2016
 PP - Tandplejen - Info. til visitatorer 12.1.15
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105.        Orientering - Status på projektet "Ta' med på 
cafétur"

Beslutningstema

Jane Vase, kostfaglig leder, kommer og giver en orientering omkring følgende:
 

 Baggrunden for projektet "Ta' med på cafétur" samt status på projektet
 Status på antallet af spisevenner i Hedensted Kommune

 

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kostfaglig leder, Jane Vase gav orientering omkring projektet "Ta' med på cafétur" samt en 
status på "Spisevenner"
 
"Ta' med på cafétur".
Det er en kendsgerning, at det ofte er trist at spise alene, og at maden bliver ensformig 
uanset, hvor varieret den er. Derfor var projektets formål at skabe adspredelse for borgere, 
som til daglig modtager mad som hjemmeboende, således at lysten til at spise stimuleres. 
Derfor blev der søgt midler ved Sundheds- og Ældreministeriet til at fremme de gode måltider 
hos ældre. Ansøgning blev godkendt og Hedensted Kommune blev tildelt 423.329 kr. til at 
iværksætte projektet. Midlerne skulle primært bruges til at transportere de borgere, som gerne 
ville deltage i fællesspisningerne. 
 
Projektet havde en træg start og flere tiltag blev iværksat for at få flere deltagere, herunder:
 

 Breve via E-post til alle brugere af madservice - ca. 315 borgere
 Videreformidling til potentielle deltagere via hjemmeplejegrupperne og Den Sociale 

Dimension
 Presseomtale i avisen
 Udlevering af personlige breve til borgeren via chaufførerne, som leverer maden

 

Bilag/Punkt_104_Bilag_1_Kvalitetsstandardomsorgstandplejenfeb2016.pdf
Bilag/Punkt_104_Bilag_2_PP__Tandplejen__Info_til_visitatorer_12115.pdf
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Der er i dag etableret fællesspisninger på Bøgely Plejecenter, Nederbylund Plejecenter, Møllebo 
Plejecenter og Birkelund Plejecenter, hvor frivillige bidrager til gennemførelse af 
arrangementerne. De sørger for, at der er veldækkede borde samt hjælper og hygger om 
deltagerne.
 
Status juni 2016 er, at der er følgende antal deltagere:
 

 Bøgely Plejecenter: 14 deltagere
 Birkelund Plejecenter: 12 deltagere
 Nederbylund Plejecenter: 7 deltagere
 Møllebo Plejecenter: 4 deltagere

 
Både deltagere og frivillige er meget glade for at deltage i fællesspisningerne. Projektet 
forventes at køre til september 2017, hvorefter det skal besluttes, hvad der skal ske 
fremadrettet.
 
"Spisevenner".
Projektet startede op i januar 2014 og det har været svært at få ordningen etableret. Der er 
mange frivillige, som gerne vil være spiseven, men der mangler spiseværter. Chaufførerne for 
Madservice har i maj haft breve med ud til brugerne af madservice, hvilket har medført, at 3-4 
nye borgere har tilmeldt sig tilbuddet. Status juni 2016 er at der i:
 

 Distrikt Vest er 2 deltagere
 Distrikt Midt er 4 deltagere
 Distrikt Øst er 1 deltager

 
Erfaringer fra andre kommuner, som kører lignende projekter er, at det er vanskeligt at finde 
hjemmeboende, der har lyst til at få en spiseven.
 
I forhold til begge ordninger ved vi, at småtspisende ældre spiser mere , når de er sammen 
med andre, og vi ved, at kost har en stor betydning for ældres immunforsvar og 
selvhjulpenhed på længere sigt.
 
Yderligere orienterede Jane Vase om, at der er et nyt projekt på vej - "Måltider som 
stjernestunder", hvor fokus på måltiderne på plejecentrene i Hedensted Kommune øges. 
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.
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106.        Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.
 

27.69.40-P35-1-15

107.        Godkendelse af referatet fra den 14. juni 2016

Beslutningstema

Godkendelse af referatet fra den 14. juni 2016.

Beslutning

Referatet godkendt uden bemærkninger.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.

Bilag

 2016 14.06 Referat Seniorrådet

 

Bilag/Punkt_107_Bilag_1_2016_1406__Referat_Seniorraadet.pdf
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108.        Orientering ved chefen for Social Omsorg

Beslutningstema

Orientering ved chefen for Social Omsorg.
 
Seniorrådet ønsker orientering omkring følgende:
 

 Er der ansat en eventfacilitator på Kildevældet?
 Status på Højtoften

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Det er fremsendt en orientering fra Dorthe Kjær Iversen, områdeleder på Plejecenter 
Kildevældet om, at der er ansat en eventfacilitator. På mødet den 13. september 2016 
kommer hun og informerer yderligere omkring stillingen.
 
Der er endnu ikke kommet en afklaring omkring situationen på Højtoften. Sagen kommer på til 
udvalgsmødet i september 2016.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.
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109.        Orientering - Værdighedsmilliarden

Beslutningstema

Som opfølgning på fællesmødet med Udvalget for Social Omsorg den 14. juni 2016, spørger 
Seniorrådet ind til, hvorvidt midlerne fra Værdighedsmilliarden kan overføres til kommende år. 

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Der blev orienteret om, at midlerne fra Værdighedsmilliarden kan overføres til kommende år, 
forudsat at der foreligger en begrundelse for overførelsen. 
Værdighedskoordinator Helle Thambo Andersen kommer på oktobermødet og giver status på 
de igangværende og kommende projekter, som knytter sig til Værdighedsmilliarden.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.
 

27.69.40-P35-1-15

110.        Orientering - Klippekortsordningen

Beslutningstema

Seniorrådet er interesserede i at vide, hvor meget klippekortsordningen anvendes af borgerne i 
Hedensted Kommune. 

Historik

160 af de svageste borgere i hjemmeplejen får mulighed for visitation til et fysisk klippekort til 
30. min selvvalgt tid om ugen.
Der vil være mulighed for at sammenlægge klip, så der kan tillægges mere tid.

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
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Klippekortsordningen kører godt. Der er langt flere visiteret til ordningen, end man havde 
forventet, da ordningen blev etableret. Det er især udflugts- og indkøbsturene, der er 
populære. Her dannes mange nye netværk og venskaber. Især turene er medvirkende til at 
forebygge ensomhed, og kan derfor ses som en positiv sideeffekt af klippekortsordningen.
 
Ovenstående rejser spørgsmål om, hvorvidt klippekortsordningen bruges efter den intention, 
hvormed den var sat i verden, idet den oprindelig var tiltænkt anvendt i forhold til ekstra 
praktisk hjælp hos borgerne.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.

Bilag

 Klippekortsordningen

 

27.69.40-P35-1-15

111.        Orientering - Husning af uledsagede 
flygtningebørn

Beslutningstema

Seniorrådet har tidligere i forbindelse med orienteringen omkring udlejning af ældreboliger til 
Integration spurgt indtil, hvor dem der skal tage sig af de uledsagede flygtningebørn - og skal 
passe dem, skal bo.
Det er der kommet et skriftligt svar på fra Karen Marie Nielsen, leder af kompetencegruppen 
for Integration.

Historik

Det øgede antal flygtninge til kommunen fordrer, at der er billige lejeboliger, som flygtninge 
kan betale.
Kompetencegruppen for Integration foreslår, at der lejes ældreboliger, som Social Omsorg har 
visitationsretten til.
Der er pt. 38 ledige ældreboliger, hvor Social Omsorg betaler tomgangshusleje.
Forslaget fra Integration er, at voksne flygtninge kan leje disse til en nedsat pris. Dermed 
formindskes udgiften til tomgangsleje.
Som eksempel: To flygtninge i en ældrebolig betaler samlet 4.000 kr. om måneden i leje alt 
inklusiv.
En bolig i Stouby koster brutto 5.651 kr. om måneden.
Social Omsorg vil spare 48.000 kr. årligt pr. bolig ved denne aftale.
 

Bilag/Punkt_110_Bilag_1_Klippekortsordningen.pdf


Hedensted Kommune 
Seniorrådet 

Mødedato: 
17. august 2016

Formand: Sidetal:  
11

Konkret ønsker Integration at leje 4 boliger i Rårup til uledsagede flygtningebørn, hvor der 
betales fuld husleje.
Derudover kan der være behov for at leje yderligere boliger til voksne flygtninge til nedsat 
husleje.
Der er i regnestykket taget udgangspunkt i 4 boliger, men behovet er endnu ikke afklaret hos 
Integration.
Det vil være en forudsætning, at Integration afholder udgifter i forbindelse med eventuelle 
ændringer i boligen ved indflytning og reetablering.

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

På baggrund af svaret fra Karen Marie Nielsen, leder af kompetencegruppen for Integration, er 
orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.

Bilag

 Udlejning af ældreboliger til Integration
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112.        Orientering ved formanden for Seniorrådet

Beslutningstema

Orientering ved formanden for Seniorrådet, herunder:
 

 Opfølgning på ansøgning om afholdelse af fremmødevalg i forbindelse med valg til 
Seniorrådet i 2017

 Pårørendepolitik/pårørendecharter
 Status på etablering af besøg på Kallerupvej i Odense - kallerupvej
 Tilbagemelding til Seniorrådet, fra den administrative analysegruppe, når analysen 

foreligger den 1. september 2016
 Status på de meget svage ældre på plejecentrene i Hedensted Kommune

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag/Punkt_111_Bilag_1_Udlejning_af_aeldreboliger_til_Integration.pdf
http://www.kallerupvej.dk/


Hedensted Kommune 
Seniorrådet 

Mødedato: 
17. august 2016

Formand: Sidetal:  
12

Beslutning

Formand Lillian Andersen orienterede omkring følgende punkter:
 
Fremmødevalg:
Der er afsendt en ansøgning omkring afholdelse af det kommende seniorrådsvalg som et 
fremmødevalg. Der er ikke kommet svar tilbage endnu, men der skal rykkes for et svar. I 
forbindelse med et eventuel fremmødevalg undrer Seniorrådet sig over, at valget skal foregå i 
et særskilt lokale fra kommunalvalget.
 
Pårørendepolitik/pårørendecharter:
Seniorrådet har tidligere fået lovning på, at de ville blive inddraget i forhold til udarbejdelse af 
en pårørendepolitik. Der er udarbejdet et udkast til en pårørendepolitik, men den forholder sig 
udelukkende til Voksenhandicapområdet, og Seniorrådet ønsker en særskilt pårørendepolitik 
for seniorområdet.
 
Status på etablering af besøg på Kallerupvej i Odense:
Solveig Petersen har haft kontakt til Kallerupvej og de havde fået et afbud den 30. august, 
hvor der skulle have været en rundvisning. Seniorrådet fik tilbudt at kunne komme på besøg 
denne dato, men det besluttes at udsætte besøget pga. andre aftaler og manglende 
beslutningskompetence, da flere af rådets medlemmer er fraværende ved dagens møde. 
Solveig Petersen kontakter Kallerup og undersøger, hvornår det er muligt at få en rundvisning.
 
Status på de meget svage ældre på plejecentrene i Hedensted Kommune:
Seniorrådet oplyser, at de ikke har oplevet eller hørt om, at plejecentrene ikke er i stand til at 
tage sig af de meget svage ældre.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.
 

27.69.40-P35-1-15

113.        Orientering - Nyt fra Danske Ældreråd

Beslutningstema

Formanden for Seniorrådet ønsker følgende punkter drøftet:
 

 Opfølgning på tilmeldinger til diverse konferencer og temadage i Danske Ældreråds regi
 Opfølgning på tilmelding til temadagen i Viborg torsdag den 6. oktober 2016. Dagens 

tema er "Valg til ældre-/seniorråd". Hvem deltager sammen med Lillian Andersen?
 Hvem træder ind som suppleant for Elin Kristensen, når Danske Ældreråd afholder 

formands-/næstformandsmøde i Viborg tirsdag den 23. august 2016?
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Administrationen indstiller

at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Solveig Petersen deltager i stedet for Elin Kristensen ved formands-/næstformandsmødet i 
Viborg den 23. august 2016.
 
I forbindelse med temadagen i Viborg den 6. oktober, hvor dagens tema er "Valg til ældre-
/seniorråd", deltager Lillian Andersen samt Jens Peter Rasmussen. Lillian Andersen undersøger 
om de fraværende medlemmer er interesserede i at deltage.
 
Regions Ældrerådet har indkaldt til formands - /næstformandsmøde den 12. september 2016. 
Her deltager Lillian Andersen og Elin Kristensen.
 
Ældre Sagen afholder konference om det gode liv på plejehjem den 11. oktober 2016 på H.C. 
Andersens Hotel i Odense. Dagens team er "Fra nødbolig til lysthus". Lillian Andersen tilmelder 
sig som repræsentant for Ældre Sagen, og Solveig Petersen deltager som repræsentant for 
Seniorrådet i Hedensted Kommune. Lillian Andersen kontakter de fraværende medlemmer i 
forhold til, om de er interesserede i at deltage i konferencen.
 
Drøftelsen taget til efterretning.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.
 

27.69.40-P35-1-15

114.        Orientering - Seniorrådets budget for 2017

Beslutningstema

Seniorrådets budget for 2017 skal drøftes. 

Administrationen indstiller

at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Formanden for Seniorrådet har fremsendt en anmodning til Udvalget for Social Omsorg i 
forhold til deres budget for 2017. Seniorrådet påpeger, at de hellere vil have et budgetloft end 
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at få eftergivet et underskud. Såfremt Udvalget for Social Omsorg ikke kan tage stilling til 
Seniorrådets anmodning, skal den videresendes til kommunal bestyrelsen.
For nuværende skal forslaget sendes til Udvalget for Social Omsorg. Dernæst laves der en 
sagsfremstilling, som sættes på dagsordenen til Udvalget for Social Omsorg. Formanden 
fremsender Seniorrådets forslag til Jane Ravn Peters.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.

Bilag

 Budgetforslag seniorrådet 2017

 

27.69.40-P35-1-15

115.        Orientering - Trafiksikkerhedsudvalget

Beslutningstema

Lillian Andersen giver en orientering i forhold til opfølgning på arbejdet i 
Trafiksikkerhedsudvalget.

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Formanden for Seniorrådet har fremsendt en anmodning til formanden for Teknisk Udvalg om 
at genoptage møderne i Trafiksikkerhedsudvalget. Det sidste møde der blev afholdt var den 
15. april 2014, og i følge kommissoriet skulle Trafiksikkerhedsudvalget mødes to gange om 
året. 
Udover anmodning om genoptagelse af møderne er der også sendt en anmodning om at tage 
en konkret sag op i forhold til trafiksikkerhed.
Der er kvitteret for modtagelsen af de to anmodninger, men der er endnu ikke kommet svar 
retur. Formanden for Seniorrådet rykker for et svar.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.
 

Bilag/Punkt_114_Bilag_1_Budgetforslag_seniorraadet_2017.pdf
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116.        Orientering omkring FN's Internationale 
Ældredag

Beslutningstema

Seniorrådet skal drøfte den videre planlægning af, hvordan dagen skal markeres i Hedensted 
Kommune.

Sagsfremstilling

FN's Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres, 
civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre 
menneskers vilkår på den internationale dagsorden. Hvert år har sit særlige tema. I år er 
temaet "Tag kampen op mod alders-diskrimination". 
Seniorrådet i Hedensted Kommune har tidligere besluttet, at dagen markeres fredag den 30. 
september 2016, da FN's Internationale Ældredag falder på en lørdag. 
Teamet for FN's Internationale Ældredag er tidligere blevet drøftet og her besluttede 
Seniorrådet, at det ville sætte fokus på pårørende til demente frem for alders-diskrimination.

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

På baggrund af, at Seniorrådet har valgt at sætte fokus på pårørende til demente i forbindelse 
med FN's Internationale Ældre dag, har rådet søgt midler til honorering af oplægsholderen - 
Rita Knudsen fra dokumentaren "Da Aage forsvandt". Der er blevet bevilliget 3000 kr. fra §18 
midlerne. Der er også midler til annoncering i såvel Hedensted Avisen samt Tørring Folkeblad. 
Arrangementet afholdes på Bøgely Plejecenter i Hedensted og prisen for at deltage er 50 kr. 
Dette dækker deltagelse i dagen samt sild og snaps, kaffe og brød. 
 
Oplægsholderen Rita Knudsen har et stort ønske om, at ansatte, som arbejder med demente, 
får mulighed for at høre hendes foredrag. Derfor skal der også sendes en invitation ud til 
kommunens plejepersonale. Formanden for Seniorrådet udarbejder en invitation, som 
videreformidles til distriktslederne i Hedensted Kommune.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.
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117.        Orientering - Opfølgning på afholdelsen af de 
decentrale møder i Tørring og Juelsminde

Beslutningstema

Seniorrådet giver status på afholdelsen af de decentrale møder, som blev afholdt i Juelsminde 
den 12.april 2016 samt i Tørring den 27. april 2016.

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Der har været et generelt pænt fremmøde til møderne. Deltagerne var interesserede og der 
var en god spørgelyst. Desuden var der begge steder en god debat qua, at deltagerne havde 
mulighed for at lægge spørgsmål i hatten, som blev besvaret af medlemmerne fra Seniorrådet. 
I forbindelse med møderne blev "Håndbog for Seniorer" uddelt. Generelt har der været positiv 
respons fra borgerne i forhold til håndbogen.
Formanden har fået en henvendelse fra Ældrerådet i Horsens Kommune omkring, at de gerne 
ville have tilsendt et par eksemplarer af håndbogen, til brug som inspiration for deres egen 
håndbog. 
 
Seniorrådet er enige om, at medlemmerne af rådet skal være klar til hjælpe borgerne videre, 
såfremt de får en henvendelse fra en borger, som ikke selv er i stand til at finde de 
nødvendige oplysninger i håndbogen. Desuden besluttes det, at Seniorrådets medlemmer 
følger op på, hvorvidt der mangler håndbøger på de steder, hvor de selv har videredistribueret 
dem.
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.
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118.        Punkter til næste møde

Beslutningstema

Næste møde tirsdag den 13. september 2016.

Beslutning

Punkter til drøftelse ved næste møde den 13. september 2016.
 

 FN's Internationale Ældredag
 Orientering ved demenskoordinator Marianne Røjgaard og, områdeleder for Plejecenter 

Kildevældet, Dorthe Kjær Iversen
 Præsentation af analysen af Social Omsorg

 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen og Anker Andersen.

Bilag

 Årshjul 2016 august

 

27.69.40-P35-1-15

119.        Bordet rundt

Beslutning

Lillian Andersen orienterede om, at hun havde været til møde i Patientinddragelsesudvalget for 
Region Midtjylland. En lægefaglig leder fra Region Midtjylland holdt oplæg om sammenhængen 
mellem almen praksis, sygehusene og kommunerne. Fra sygehusenes side har de ikke været 
klar over vigtigheden af, at der også er et samspil med arbejdsmarkedsafdelingen og ikke kun 
sundhedsafdelingen og socialafdelingen. En repræsentant i Patientinddragelsesudvalget 
foreslog, at der nedsættes et udvalg bestående af repræsentanter fra kommunerne, 
sygehusene og de almen praktiserende læger, som skal arbejde med at fremme 
sammenhængen i overgangene mellem de forskellige sektorer, til gavn for patienterne.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen, Anker Andersen og Ole Flemming Lyse.
 

Bilag/Punkt_118_Bilag_1_Aarshjul_2016_august.pdf
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120.        Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen, Anker Andersen og Ole Flemming Lyse
 

27.15.12-G01-2-16

121.        Orientering - Afholdelse af Frivilligfest

Beslutningstema

Orientering om ændring af dato for Frivilligfesten.

Økonomi

Udgiften afholdes indenfor rammen.

Sagsfremstilling

Det er besluttet at rykke Frivilligfesten fra den 28. september til den 26. oktober 2016 kl. 
12.00 - 16.30 i Ørum Daugaard Multihal. 

Det anbefales, at tilmelding sker efter først til mølle princippet - max 300 deltagere.

Scenarie 1
De enkelte frivillige, vi direkte samarbejder med i de frivillige foreninger samt frivillige, der er 
tilknyttede vores institutioner, er i målgruppen for festen. Ved tilmelding oplyses tilknytning til 
Social Omsorg.

Scenarie 2
Frivillige som yder en frivillige indsat indenfor områderne ældre, handicap og sundhed, er i 
målgruppen for festen. Ved tilmeldingen oplyses hvor man er frivillig, dette kan f.eks. være 
foreninger som Ældre Sagen, Hjerteforeningen, Pensionistforeninger, Dansk Blindesamfund, 
m.fl.

Scenarie 3
Alle, der selv vurderer, at de er i målgruppen for festen, kan tilmelde sig. Kun navn 
registreres, der vil ikke være kontrol med om de er i målgruppen for festen. 

Administrationen indstiller, 6. juni 2016, pkt. 88:
at Udvalget godkender indhold og dato for Frivilligfesten
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at Udvalget udpeger en til at holde velkomsttalen

at Udvalget peger på scenarie 2 som målgruppen for festen

Udvalget for Social Omsorg, 6. juni 2016, pkt. 88:
Godkendt.
Borgmesteren spørges om hun vil byde velkommen.
Udvalget laver indslag til velkomst.
 
Handicaprådet, den 22. juni 2016, pkt. 31:
Høringssvar: Handicaprådet tilslutter sig scenarie 2 og vil gerne præcisere, at man også kan 
være frivillig i handicaporganisationer og i socialt arbejde med børn og unge.
 
Fraværende: Hanne Grangaard, Bent Poulsen og Steen Dall-Hansen
 

Administrationen indstiller, 15. august 2016, pkt. 114:
at målgruppen i scenarie 2 ændres til 'indenfor områderne ældre, voksen handicap og 
sundhed'.
at den ændrede dato godkendes.

Udvalget for Social Omsorg, 15. august 2016, pkt. 114:
 

Kommunikation

Til høring i Senior- og Handicapråd.

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Høringssvar: Seniorrådet tilslutter sig scenarie 2 og tilkendegiver, at definitionen af hvem der 
skal inviteres er god. Samtidig påpeger de vigtigheden af, at budskabet omkring afholdelse af 
Frivilligfesten skal formidles bredt ud i hele kommunen.
 
Fraværende: Elin Kristensen, Minna Olesen, Anker Andersen og Ole Flemming Lyse.
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