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November 2017

DET NUVÆRENDE SENIORRÅD
LILLIAN ANDERSEN, Formand .................. T: 75 78 15 04 / 22 82 73 42
Gyvelvej 12, 8763 Rask Mølle ....................... lillianandersen9@gmail.com

ELIN KRISTENSEN, Næstformand ............. T: 29 92 31 90
Torupvænget 20, 8722 Hedensted ................ elin@torup.com

KIRSTEN BLUME SCHMIDT, Medlem ........ T: 75 69 33 25 / 40 72 33 25
Birkevangen 29, 7130 Juelsminde ................ kbs@profibermail.dk

ANKER ANDERSEN, Medlem ..................... T: 75 68 50 61 / 30 90 12 46
Kejsdalen 209, 7130 Juelsminde .................. karenanker@jafnet.dk

JENS PETER L. RASMUSSEN, Medlem .... T: 75 80 21 51
Rosavej 31, 7160 Tørring ............................... jenspl@tuknet.dk

OLE FLEMMING LYSE, Medlem ................. T: 20 61 55 00
Aksel Nielsens Vej 1, 7140 Stouby ................ ole.lyse@outlook.dk

MINNA OLESEN, Medlem ........................... T: 20 62 15 32
Præstemarken 7, 8722 Hedensted ............... olesenminna@gmail.com

KIRSTEN BITCH KRISTENSEN, Medlem ... T: 75 67 45 75 / 42 45 45 75
Klaks Møllevej 4, Korning, 8700 Horsens...... bk4@privat.dk

SOLVEIG PETERSEN, Medlem  .................. T: 51 28 34 40
Rousthøj Alle 32, 7130 Juelsminde ............... solveig.rousthoej@gmail.com

Der skal afholdes valg til Seniorrådet mindst hvert fjerde år.  
I Hedensted Kommune følger valget Byrådets valg periode.  
Derfor afholdes der valg i november 2017. 
Der vælges 9 medlemmer. Se tidsplan på forrige side.

Seniorrådet vil gerne oplyse om valget, og vi inviterer til 
orienterende møder:

Orienterende møder
5. SEPTEMBER KL. 16.00,
Tørring Frivillighus, Østergade 1, 7160 Tørring

7. SEPTEMBER KL.16.00,
Juelsminde Frivilligcenter, Odelsgade 25B, 7130 Juelsminde

11. SEPTEMBER KL. 16.00,
Hedensted Frivillighus, Østerbrogade 21B, 8722 Hedensted

Møderne forventes at slutte ca. kl. 17.30.

Tilmelding senest 2 dage før mødet til en af følgende:
Lillian Andersen 22 82 73 42 lillianandersen9@gmail.com
Elin Kristensen 29 92 31 90 elin@torup.com
Anker Andersen 31 90 12 46 karenanker@jafnet.dk

PROGRAM FOR 
ORIENTERENDE MØDER
• Gennemgang af lovstof, valgregler, tidsplan mv. ved valgudvalget.
• Orientering fra Seniorrådet om arbejdet.
• Der serveres en sandwich og en øl/vand. 
• Mødedeltagerne får mulighed for at diskutere, hvilke  

opgaver man finder er vigtige for det nye seniorråd.
• Spørgsmål til indlederne.
• Afsluttende bemærkninger.

Efter mødet vil der være mulighed for at få udleveret kandi dat
lister. Kandidaten skal personligt aflevere sin kandidatliste senest 
tirsdag den 19. september kl. 12.00 på Borgmesterkontoret på 
Hedensted Rådhus, Niels Espesvej 8, 8722 Hedensted. 
Sammen med kandidatlisten afleveres en stillerliste med mindst 5 
og højst 10 stillere.



 

LOVGIVNINGEN OM 
VALG TIL SENIORRÅD 
Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Seniorrådet mindst hvert fjerde 
år, og fastsætter i samarbejde med Seniorrådet regler for, hvordan valget 
skal afholdes.

Seniorrådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, og formidler 
synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, 
der vedrører ældre. Byrådet skal høre Seniorrådet om alle forslag, der 
vedrører ældre.
Medlemmerne vælges ved direkte valg. Der kan ikke anvendes listeop
stilling eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til seniorråd.

Personer, der har fast bopæl i kommunen og som er fyldt 60 år senest 
den 4. december 2017 har valgret og er valgbare til Seniorrådet. At sidde 
i Seniorrådet er frivilligt og ikke et borgerligt ombud.

SENIORRÅDETS FUNKTION
•  Seniorrådet skal medvirke til at øge medindflydelsen 

og medansvaret for kommunens ældre borgere.
•  Seniorrådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet  

mellem ældre og byrådet udbygges.
•  Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge ind 

holdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

ØVRIGE REGLER
Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed, og det betyder, at reg
lerne i forvaltningsloven gælder. I praksis betyder det, at medlemmerne 
har tavshedspligt – også efter udtræden af rådet. Reglerne om inhabilitet 
gælder også.
Seniorrådets møder er lukkede, men sagkyndige personer kan indkaldes 
til at belyse en sag.
Seniorrådet er underlagt offentlighedsloven, og derfor offentliggøres 
referaterne fra møderne på kommunens hjemmeside.
Seniorrådet arbejder med generelle emner, og behandler ikke konkrete 
personsager.

ARBEJDET I PRAKSIS
Der afholdes faste møder hver måned, samt 3  5 ekstra ordinære møder 
årligt.

Derudover nedsætter rådet selv en del udvalg, og medlemmerne deltag
er i kommunale udvalg f.eks. byggeudvalg.

Der tilbydes uddannelse gennem landsforeningen DANSKE ÆLDRERÅD.
Kommunen stiller lokaler og sekretariatsbistand til rådighed, og afholder 
i øvrigt udgifterne til rådets arbejde.

Der udbetales diæter for de ordinære møder og kørselsgodtgørelse til 
møder og kurser.

Seniorrådets arbejde
Arbejdet i seniorrådet har været meget spændende og informativt 
begge veje, og I er som borgere altid velkomne til at kontakte én af 
os for yderligere information (se navne på bagsiden).

I den forgangne periode har vi afgivet høringssvar om bla:

5. SEPTEMBER KL. 16.00 (INFO MØDE)
Tørring Frivillighus, Østergade 1, 7160 Tørring

7. SEPTEMBER KL.16.00 (INFO MØDE)
Juelsminde Frivilligcenter, Odelsgade 25B,  
7130 Juelsminde

11. SEPTEMBER KL. 16.00 (INFO MØDE)
Hedensted Frivillighus, Østerbrogade 21B, 
8722 Hedensted

19. SEPTEMBER KL. 12.00
Sidste frist for anmeldelsen af kandidatur. 

20.-21. SEPTEMBER.
Kandidater og stillere godkendes af folkeregisteret.

21. SEPTEMBER
Valgbestyrelsen godkender kandidater og stillere 
(mindst 5  højst 10). Kandidaterne inviteres til et fælles 
møde på rådhuset kl. 15.00.

Derefter udarbejdes materiale til de stemmeberettigede 
med orientering om lovgivning, valgregler samt en 
præsentation af kandidaterne.

3. – 10. NOVEMBER
Informationsbrev, kandidatfolder, stemmeseddel og 
returkuvert sendes med PostNord til alle vælgere.

10. – 24. NOVEMBER
Vælgerne udfylder deres stemmeseddel og sender den 
med posten i returkuverten, hvor portoen er betalt. 
Kuverten skal sendes senest den 24. november.

4. DECEMBER
Kl. 10.00    Stemmer optælles af Seniorrådet og  

personale fra kommunen.
Kl. 14.00 Valgbestyrelsen godkender valget.
Kl. 14.30 Kandidaterne mødes.
Kl. 15.00 Pressen og andre interesserede mødes.

Med venlig hilsen

Seniorrådet og Hedensted Kommune

Vi har haft en repræsentant med i rådet for trafiksikkerhed.

Vi har besøgt de forskellige plejecentre og fået information om stedet 
via rundvisning, så vi alle har den samme baggrundsviden, når vi 
drøfter emnerne.

Ligeledes deltager vi i videst muligt omfang i møder på de respektive 
centre og i seniorklubber, for derigennem at erhverve den fornødne 
viden om, hvad der sker blandt seniorerne i kommunen.

Samarbejde med 
politikere og administration
Chefen for Social Omsorg deltager i vore møder, hvor vi orienteres 
om den aktuelle situation på seniorområdet.

Der afholdes 2 årlige møder med udvalget for Social Omsorg.

Arbejdet på regionsplan
Region MIDT´s ældreråd/seniorråd arbejder sammen i regions
ældrerådet, der inviterer til temamøder om f.eks. sygehusforhold og 
trafikforhold.

Regionsældrerådet er desuden repræsenteret i Patientinddragelses
udvalget og Sundhedsbrugerrådet i region Midt.

Om det at være med i seniorrådet
Det har været meget indholdsrigt, at få indsigt i de sager, der vedrører 
vore ældre, og få disse belyst. Det omhandler jo alle politiske om
råder, biblioteker (kultur), kost, trafik og plejecentre m.m.

Indflydelse
Vi har forsøgt at skabe opmærksomhed om de ældres forhold, for 
derigennem at øve indflydelse på de politiske beslutninger.

• Frivilligpolitik
• Seniorpolitik
• Ældremilliarden
• Værdighedspolitik
• Afleveret udkast til  

pårørendepolitik
• Skylle / Tørre toiletter
• Budgetforslag

• Kvalitetsstandarder
• Ydelseskatalog
• Velkomstmøde i eget hjem
• Forløbet med Højtoften
• Trafiksikkerhed og kollektiv trafik
• Omsorgstandpleje
• Demensplanlægningen 

i kommunen

TIDSPLANEN FOR VALG 
TIL SENIORRÅDET


