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SENIORRÅDET I 
JAMMERBUGT KOMMUNE
Seniorrådets arbejdsområde er lovfæstet i lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område § 30.
Referaterne fra årets møder i Seniorrådet, er at finde på Jammerbugt Kommunes 
hjemmeside, under RÅD OG NÆVN. I årsberetningen er det således kun de væsent-
ligste emner, som Seniorrådet har været med til at behandle, der er omtalt.

VISIONEN FOR SENIORRÅDET HAR VÆRET
Jammerbugt kommune skal være en god kommune at leve i for vore borgere, på 
tværs af generationerne.
Ældre medborgere skal møde en aktiv kommune, hvor borgerne bl.a. kan møde 
kommunen gennem Borgerservice, Visitationen, sagsbehandling m.m. og opleve en 
god hverdag med alsidige tilbud. 

Det er endvidere vigtigt, at der er gode trafikforhold, og der er tilgængelighed for alle, 
og hvor de ydre rammer opfordrer til alle former for initiativer.

ORGANISERING
Seniorrådet er valgt i fire områder, Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro.
Seniorrådet har afholdt 12 møder i 2018. 

EMNER BEHANDLET I SENIORRÅDET 2018
Jammerbugt kommunes kvalitetsstandarder for området har været til høring.
Organiseringsændringer i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen har 
været drøftet i Seniorrådet. 
Høring omkring udbud af ”tandbehandling, fodbehandling og briller”.

De obligatoriske tilsyn af de forskellige myndigheder har været forlagt Seniorrådet, - 
fra plejehjem og hjemmeplejen.

Seniorrådet er stadig af den opfattelse, at ordningen med FLEXTUR kan være en 
svær handling for vore ældre medborgere, men de, der magter dette, er glade herfor. 
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Fremtidig model vedrørende mad på plejecentrene har været drøftet i Seniorrådet, 
og videreføres i 2019.

Den reviderede udgave af ”Værdighedspolitik for ældre i Jammerbugt Kommune” har 
været i høring i Seniorrådet. 

Ligeledes har Danmarkskort over omgørelsesprocenten i klagesager været sendt til 
kommentering i Seniorrådet.

ANDRE AKTIVITETER OG DRØFTELSER
Fra Seniorrådet har der været repræsentanter i de respektive beboer- og pårørende 
råd på samtlige plejecentre/plejehjem
Seniorrådet har ligeledes været repræsenteret i Trafiksikkerhedsrådet.

Budgettet for Seniorrådet for 2019 har været drøftet, og holder niveau som 2018.

Seniorrådet har været involveret i to dialogmøder med Social- og Sundhedsudvalget. 
Dette føles som frugtbart for begge parter.

Fremtidig model vedrørende mad på plejecentrene har også været drøftet på et af di-
alogmøderne. Repræsentanter fra plejecentrenes beboer- og pårørenderåd var også 
inviteret til at deltage i denne drøftelse.

Derudover er Seniorrådet i 2018 blevet inviteret til et ekstra møde med Social- og 
Sundhedsudvalget omkring revideringen af Værdighedspolitik for ældre i Jammer-
bugt Kommune, hvor repræsentanter fra plejecentrenes beboer- og pårørenderåd 
også deltog. Mødet blev afholdt inden materialet blev sendt ud til høring.

Samarbejdet med forvaltning har været positivt og konstruktivt, trods udskiftninger i 
ledelsen.

Formand og næstformand er udpeget til at være medlem af Regionsældrerådet 
(RÆR).

Seniorrådet er medlem af Danske Ældreråd (DÆ), hvor samtlige kommuner i Dan-
mark er medlem.

Medlemmer af Seniorrådet har deltaget i DÆ´s repræsentantskabsmøde, samt kon-
ferencer og temadage, hvilket har givet viden og inspiration til Seniorrådets arbejde.

Seniorrådet har udpeget en person til at deltage i udarbejdelsen af udbudsmaterialer 
omkring madservice, samt fritvalgsområdet.

Da rådets navn i årets løb er ændret, har det været nødvendigt at få Seniorrådets 
vedtægter ajourført.
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Ligeledes er forretningsordenen blevet revideret.

Seniorrådet har fået udarbejdet folderen ”Seniorrådet 2018-2021”, som fortæller lidt 
om Seniorrådets arbejde, og hvor de enkelte medlemmer er præsenteret med navn 
og billede. 

Seniorrådet har i årets løb aflagt besøg på to plejecentre nemlig Kaas og Aabybro, 
hvor det ordinære møde samtidigt blev afholdt.

Endvidere er der afholdt et ordinært møde med besøg på Biersted Aktivitetscenter.

SENIORRÅDETS MEDLEMMER JANUAR 2019:
Bent Christiansen

Birgitte Kvist

Carla Kristine Madsen

Else Birgitte Andreasen

Hanne Tjell Larsen

Helen Larsen

John Bruno Larsen

Kaj Ostenfeld

Leo Pedersen Formand

Maren-Lis Østergaard Styrbæk Næstformand

Poul Jensen

Søren P. Mortensen

Walther Lundis


