
Årshjul
Punkter til møde i Seniorrådet 2018

10. januar 2018

 Visitatorernes kommunikation med borgerne
 Ændringer af vedtægter – herunder konkretisering af i 

hvilke tilfælde der udbetales diæter samt kørsel, således 
tilfældet af tvivlsspørgsmål kan mindskes. Ændringerne skal 
godkendes i Byrådet (også det omkring diæter/kørsel)

 Opfølgning på hvilke områder Seniorrådet har arbejdet med 
i den forrige valgperiode

 Drøftelse af temadag for Seniorrådet
 Helle Thambo Andersen – orientering om CURA og 

handleplan

7. februar 2018  Pårørendepolitikken for seniorområdet
         Rundvisning i Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, 8723 

Løsning (Træning, Staben og sundhedskonsulenterne)
         Fremtidens boligbehov for seniorer i Hedensted Kommune
 Drøftelse af referater fra Seniorrådsmøderne

7. marts 2018
 Opsamling på temadag
 Status på implementering af Cura ved Helle T. Andersen
 Tilmelding til Danske Ældreråds ældrepolitiks konfernce i 

Nyborg den 8. maj 2018

18. april 2018
 Status på klippekort på plejecentrene ved Dorthe Kjær 

Iversen
 Drøftelse af §17,4 udvalgets ophør (skal på under Chefen 

for Social Omsorg)
 Overgangen fra enkeltydelser til pakker – er der indbygget 

en besparelse (skal på under Chefen for Social Omsorg)
 Opsamling på temadagen på Løsning Plejecenter den 20. 

februar 2018
 FN’s Internationale Ældredag i forhold til afholdelse af 

Frivilligfesten i Hedensted Kommune.
 Pårørendepolitikken for seniorområdet
 Drøftelse af referater fra seniorrådsmøderne

9. maj 2018
 Magtanvendelse og UTH
 Budgetorientering
 Procesplan for borgermøder, Værdighedspolitikken, 

Pårørendepolitikken og FN´s Internationale Ældredag

13. juni 2018  Orientering ved kommunikationskonsulent Peter Nørskov
 Opfølgning på udviklingsplan for Social Omsorg
 Opfølgning på Danske Ældreråds ældrepolitiske konfernce i 

Nyborg den 8. maj – medlemmerne giver tlbagemelding på 
de workshops de deltog i 
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15. august 
2018

 Orientering ved omsorgstandplejer – Maiken Vedel 
Johansen

 Orientering ved leder af Sundhedsfremme, forebyggelse og 
træning – Pernille Agerbo Frydensbjerg. Vedrørende 
udskrivning fra sygehusene og genoptræningsplaner

12. september 
2018

 Orientering ved leder af Velfærdsrådgivningen – Jenny 
Bjerking. Vedrørende overgangen fra Voksenhandicap til 
seniordelen i Social Omsorg.

10. oktober 
2018

14. november 
2018

12. december 
2018

Kommende 
fokuspunkter

 Fælles Indkøb Midt – Status på gennemførte og kommende 
udbud


