SENIORRÅDET

Kære læser
Denne folder præsenterer Seniorrådet i Hedensted Kommune, herunder
rådets opgaver og virke. Du og dine pårørende kan henvende jer med
spørgsmål og problemer af generel betydning. Vi vil gøre vores bedste
for at besvare spørgsmålene og afhjælpe problemerne.

Seniorrådets medlemmer
Medlemmerne har forskellig baggrund og erfaringer. Vi er alle frivillige.
Valg til Seniorrådet foregår hvert 4. år ved direkte valg. Nogle medlemmer er nyvalgte, andre har siddet i en eller flere valgperioder. Det giver
mulighed for bredde og perspektiver i rådets arbejde.

Samarbejde
Det er værdifuldt for vores arbejde, at vi får meldinger fra kommunens
ældre borgere om relevante forhold. På den måde kan vi vejlede
beslutningstagerne om ældres livsbetingelser og virkningen af offentlige
beslutninger for denne gruppe borgere.
Vi har også kontakt med plejehjemmene, Den sociale dimension og andre,
der udfører opgaver for de ældre. Derved kan vi få information om deres
indsats på området, så vi alle har den samme baggrundsviden.
Vi deltager i videst muligt omfang i møder på de respektive plejehjem
m.v. og i foreninger for seniorer m.v. Derved får vi den fornødne viden om,
hvad der sker blandt seniorerne i kommunen.

Seniorrådets opgaver
• 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 indholdet og
udformningen af kommunens ældrepolitik og andre politikker.

Seniorrådet og Byrådet
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.

Møderne
Der afholdes faste møder hver måned samt 3-5 ekstraordinære møder
årligt. Derudover nedsætter rådet selv en del udvalg, og medlemmerne
deltager også i kommunale udvalg. Seniorrådets møder er lukkede, men
sagkyndige personer kan indkaldes til at belyse en sag. Referaterne fra
møderne offentliggøres på kommunens hjemmeside – hedensted.dk og
ophænges på kommunens biblioteker og plejehjem.
Vi afgiver høringssvar vedrørende
• Kommunens Seniorpolitik og andre politikker
• Budgetforslag
• Kvalitetsstandarder, hjemmehjælp og pleje
• Velkomstmøde i eget hjem
• Trafiksikkerhed og kollektiv trafik
• Omsorgstandpleje
• Demensplanlægning
• Forholdene for pårørende.
• Et værdigt ældreliv
• Gode forhold for frivillige
• Træning og genoptræning

SENIORRÅDETS MEDLEMMER
Formand Lillian Andersen
Gyvelvej 12
8763 Rask Mølle
Tlf.: 7578 1504/2282 7342
lillianandersen9@
gmail.com

Medlem Minna Olesen
Præstemarken 7
8722 Hedensted
Tlf.: 2062 1532
olesenminna@
gmail.com

Næstformand Anker
Andersen
Kejsdalen 209
7130 Juelsminde
Tlf.: 7568 5061/3090 1246
karenanker@jafnet.dk

Medlem Henning Rasmussen
Vestergade 21
7171 Uldum
Tlf.: 2622 1168
elsemarie.rasmussen@
jubii.dk

Medlem Kirsten Blume
Schmidt
Birkevangen 29
7130 Juelsminde
Tlf.: 7569 3325/4072 3325
kbs@profibermail.dk

Medlem Solveig Petersen
Rousthøj alle 32
7130 Juelsminde
Tlf.: 5128 3440
solveig.rousthoej@
gmail.com

Medlem Inge Christensen
Fasanvej 35
8723 Løsning
Tlf.: 2185 1501
inge.christensen15@
gmail.com

Medlem Bent Petersen
Søren Nielsens Vej 5,
Bjerre, 8783 Hornsyld
Tlf.: 4028 9924
asser@post7.tele.dk

Medlem Poul Ole Pedersen
Peter Holst Vej 16B
7130 Juelsminde
Tlf.: 4017 2888
poulole.pedersen@
jubii.dk

Suppleant Kirstine
Christensen
Tlf.: 2449 3034

