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Seniorrådets mission og vision 20182021
Seniorrådets mission:
Seniorrådet skal gennem dialog og aktive tiltag påvirke kommunens politik til størst mulig
gavn for kommunens ældre borgere.

Seniorrådets vision:
Seniorrådets vision er, gennem aktiviteter og initiativer i de kommende fire år, at vise så
mange konkrete resultater, at det bliver tydeligt for kommunens borgere i alle aldre, at
seniorrådet har betydet en forskel.
Det skal vi opnå ved at være synlige. At være proaktive, innovative, udforskende og ikke
mindst nysgerrige på "ældres forhold".
Vi anser det for en naturlig følge af vores vision, at stemmeprocenten ved næste valg til
seniorrådet er væsentligt forøget og blandt de største i regionen.

Seniorrådets målsætning for de næste fire år:
a. At Sundheds– og Ældreudvalget og andre relevante udvalg ser os som en vigtig og
væsentlig medspiller.
b. At vi derved af udvalgene bliver inddraget i det forberedende arbejde.
c. At vi i rådet har en fri og tillidsfuld dialog og frit kan ytre os offentligt som medlem af
seniorrådet. Såfremt det skal være på rådets vegne, skal det være med formandens
godkendelse eller overlades til formanden.

Seniorrådets strategiske arbejdsområder.:
- Søge en meget aktiv dialog og udfordre kommunen på såvel administrativt som
politisk plan.
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-

Nedsætte arbejdsgrupper bestående af tre til fire medlemmer, der bearbejder
væsentlige områder, vi ønsker at påvirke og arbejde med.

-

Søge dialog med, og hente viden fra, aktører der påvirker ældre borgeres velfærd og
dagligdag. Herunder sygehuset, praktiserende læger, sosu-skolen etc.

-

Være meget aktive i medier og deltage i den offentlige debat på områder, der vedrører
vores mission.

-

Jævnligt invitere gæster til vore møder, der kan bibringe os viden, ideer og initiativer.

-

Række hånden ud til alle seriøse henvendelser, der kan fremme vores mission.

-

Flere gange om året afholdes informations– og dialogmøder med kommunens ældre
borgere.

-

Være aktive omkring de udvalg vi inviteres til at deltage i.

Vedtaget af Seniorrådet i møde den 19. april 2018.
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