
Rask Mølle den 28. maj 2019

Udvalget for social omsorg/Byrådet

i Hedensted kommune

Fra seniorrådet foreslår vi følgende indarbejdet i budget 2020

Klippekortordningen.
Opretholdelse af klippekortordningen både på plejehjem og i hjemmeplejen.
Ordningen med klippekort i hjemmeplejen er også vigtig for arbejdet i den sociale 
dimension

Den sociale dimension.
Bevarelse og udbygning af den sociale dimension. Dermed kan man leve op til 
formålet med den øremærkede tildeling fra folketinget for perioden 2019-2022 til 
bekæmpelse af ensomhed, således at puljen anvendes til det, som den er tildelt til. 
Der kunne af puljen afsættes et beløb til brug for initiativer, der har til formål 
reducere ensomhed. Puljen skulle kunne søges af initiativtagerne. Altså samskabelse 
om dette emne. 

Akutfunktionen.
Bevillingen til de to akutstuer udløber i foråret 2020.
Det må derfor sikres, at akutfunktionen fortsat lever op til de kvalitetsstandarder, der 
er fastlagt af sundhedsstyrelsen
Praksisplanudvalget i region Midtjylland har udsendt et forslag til samarbejde om den 
kommunale akutfunktion, som på udmærket vis beskriver, hvorledes det kan 
tilrettelægges. Vedlægges som bilag. 
Anbefalinger til samarbejdet om den kommunale akutfunktion

De ovennævnte forslag er målrettet forebyggelse, forebyggelse af ensomhed, 
forebyggelse af akutte indlæggelser, og vil på sigt medvirke til at reducere 
sundhedsomkostningerne.

---------------------------------------------------------------------------------------

Valg til seniorrådet 2021.
Vi har tidligere udtrykt ønske om, at næste valg til seniorrådet i 2021 afholdes som et 
fremmødevalg i respekt for den fjerdedel af borgerne, der til den tid er over 60 år, og 
dermed stemmeberettigede. Vi ser gerne valget afholdt samme dag som 
kommunalvalget, da dette i alle kommuner med fremmødevalg har vist sig at give en 
væsentlig højere stemmeprocent.
Fremmødevalget bør allerede nu planlægges og vi kan anbefale, at der jf. 
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og 
vores vedtægt med Byrådet træffes aftaler om afviklingen af valget i 2021.
Vi foreslår, at der nedsættes et udvalg, bestående af medlemmer fra Seniorrådet og 
valgansvarlige fra administrationen, til at forberede valget. 
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