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Kommissorium for 

Senior- og Handicapudvalget 2018 - 2021 

 

Baggrund 

 

 

 

Byrådet har et særligt ansvar overfor borgere med særlige fysiske 

eller psykiske behov. Byrådet ønsker en rehabiliterende tilgang for 

at fremme deres ressourcer og i videst muligt omfang øge 

livskvaliteten og muligheden for at mestre eget liv. 

Byrådet ønsker at tage hånd om ældre medborgere og at fastholde 

og udbygge sin position med rehabilitering af ældre borgere for at 

holde dem fysisk aktive, selvhjulpne og længst muligt i eget liv. 

Ansvarsområdet er i kraft af Styrelsesvedtægten delegeret til Senior- 

og handicapudvalget. 

 

Opgaver 

 

 

Udvalget varetager, jf. Styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune, 

den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor 

senior og handicapområdet, herunder opgaver vedrørende: 

 Boligsikring og boligydelse  

 Døgntilbud til voksne med nedsat funktionsevne efter 

servicelovens § 105/85, 107 og 108 

 Plejecentre  

 Aflastnings- og rehabiliteringspladser 

 Ældreboliger  

 Dag- og aktivitetscentre  

 Den kommunale akutfunktion  

 Forebyggende hjemmebesøg 

 Praktisk hjælp og personlig pleje  
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 Hjemmesygepleje  

 Hjælpemidler  

 Døgntilbud for voksne med nedsat funktionsevne  

 Beskyttet beskæftigelse  

 Samarbejde med frivillige og foreninger 

 Køkkener og madservice  

 Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af 

bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område  

 Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for 

udvalgets område  

 Udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om 

politikker inden for udvalgets område i samarbejde med 

Økonomiudvalget, samt takster inden for udvalgets område  

 Drift og indvendig vedligeholdelse af områdets bygninger og 

anlæg 

 

 

De politiske mål og 

fokusområder 

 

 

Senior- og Handicapudvalgets politiske mål og fokusområder: 

1. Udvalget reviderer Værdighedspolitik, med indsatserne 

demens, ensomhed og kost og ernæring gældende for 2018-

2021. 

 

2. Som en del af den nationale demenshandleplan 2025, 

arbejder udvalget målrettet med demensområdet i hele 

perioden. Der søges relevante puljer og godkendes en 

demenshandleplan, frem mod Fredericia Kommune som 

demensvenlig kommune primo 2019. 

 

3. Udvalget har fokus på tiltag der kan imødegå ensomhed 

blandt ældre. 
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4. Udvalget sikrer, at der arbejdes videre med det gode 

hverdagsliv på plejecentrene både for så vidt angår 

aktiviteter, det gode måltid og meningsfyldte sociale 

fællesskaber. 

 

5. Udvalget står i spidsen for etableringen af 14 nye 

demensplejeboliger. Byggearbejdet sættes i gang i slutningen 

af 2018 og boligerne forventes at stå færdige i midten af 

2020. 

 

6. Udvalget arbejder med boformer, der imødekommer 

borgernes ønsker på længere sigt. Der skal tages hensyn til 

den demografiske udvikling og en øget fleksibel indretning af 

såvel boligerne som tilrettelæggelse af plejeindsatser. 

 

7. Udvalget står i spidsen for en modernisering af de 

midlertidige pladser på Hannerup Pleje- og 

Rehabiliteringscenter. Moderniseringen består i en 

forbedring af de fysiske rammer inde som ude, således at de 

bedre understøtter såvel borgernes rehabilitering som 

skabelse af sociale fællesskaber. 

 

8. Udvalget har fokus på at Fredericia fortsat skal være helt i 

front med at skabe nye løsninger på Pleje og 

Omsorgsområdet, hvor der er stigende krav til fleksibilitet og 

tværgående samarbejde. Udvalget har særligt fokus på 

udviklingen i det nære sundhedsvæsen, herunder især 

etableringen af en sygeplejeklinik i Sundhedshuset, som i 

fremtiden skal være borgernes førstevalg. 

 

9. Udvalget følger etablering af et samarbejde mellem frivillige, 

fagligt personale, egen læge og præster om skabelse af gode 

rammer for nærvær hos døende med spinkelt eller intet 

netværk. 
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10. Udvalget har fokus på hurtigere afklaring, bredere 

anvendelse af velfærdsteknologi og øget rådgivning 

vedrørende hjælpemidler. 

 

11. Udvalget sikrer, at der arbejdes proaktivt blandt udsatte og 

ældre for at forebygge hospitalsindlæggelser. 

 

12. Udvalget har fokus på at fremme muligheden for, at borgere 

med livsudfordringer, udviklingshæmning eller psykisk 

sygdom kan indgå i sociale netværk og frivillige 

sammenhænge, der modvirker ensomhed og fremmer 

fællesskabet. Særligt de unge er i fokus. 

 

13. Udvalget arbejder målrettet med at implementere en 

værdiskabende kultur, hvor fokus er på at understøtte den 

enkelte borger i at udleve egne mål og drømme.  

 

14. Udvalget har ansvaret for at der gennemføres en 

hjemliggørelse, af Center for Længerevarende Botilbud. 

Hjemliggørelsen indebærer en sikring af: 

- Den faglige kvalitet 

- Personalets trivsel 

- Hjemliggørelse af fællesarealer 

 

15. Udvalget har fokus på det gode samarbejde med frivillige, 

samt at den frivillige verden og civilsamfundet fortsat 

inviteres ind i udviklingen af nye tiltag i mødet med borgerne. 

 

16. Udvalget har fokus på det gode pårørendesamarbejde, 

særligt på bostederne. Fokus er på den hele familie, med 

udeboende såvel som hjemmeboende borgere. 

 

17. Udvalget samarbejder på tværs af de øvrige udvalg så der 

blandt andet sikres en god overgang fra barn til voksen. 

 

18. Udvalget udarbejder årligt en kommunikationsplan for 

udvalgets arbejde. 
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19. Udvalget har årlige møder med Handicaprådet, Seniorrådet 

samt Frivilligcenteret. 

 

 

Organisering 

 

 

Senior- og Handicapudvalget består af 5 medlemmer:  

 

1. Susanne Bjerregaard Mørck - formand 

2. Cecilie Roed Schultz – næstformand 

3. Anette Hyre-Jensen 

4. Susanne Eilersen 

5. Bente Ankersen 

 

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kommunaldirektøren. 

 

 

Forretningsorden 

  

 

Kommissoriet er gældende fra 2018 - 2021.  

 

Udvalget kan evaluere kommissoriet med henblik på at udarbejde 

nye eller supplere de eksisterende politiske fokusområder.  

 

Senior- og Handicapudvalget mødes syv gange om året, hvor de tre 

planlægges som temamøder og de resterende fire planlægges 

primært som driftsmøder. 

 

 

 


