Ældrerådet Frederikssund Kommune
Kommunikationsstrategi 2018 - 2021
Frederikssund den 28. februar 2019

Mission
Ældrerådets kommunikationsstrategi skal understøtte Ældrerådets opgave med at være de over 60 årige
borgeres talerør over for Byrådet.
Ældrerådet skal arbejde for optimale forhold for alle ældre borgere i Frederikssund Kommune og medvirke
til at øge deres medindflydelse og medansvar for alle forhold der vedrører ældre.
Ældrerådets opgave overfor Byrådet nødvendiggør tæt kontakt til byens ældre.
Ældrerådet afholder åbne møder om vilkår, der vedrører borgerne og offentliggør det på Ældrerådets
hjemmeside.
Ældrerådets mål er:






at udbrede kendskabet til Ældrerådets arbejde
at kommunikere via medier og hjemmeside så flere kender til Ældrerådets arbejde
at sikre opbakning hos den målgruppe Rådet repræsenterer, således at flere deltager i drøftelserne
om de ældres forhold
at afholde møder og borgermøder så de ældre inddrages i processerne
at deltage i kommunens offentlige møder, der er målrettet borgere over 60 år

De vigtigste samarbejdspartnere
Internt samarbejde
Ældrerådet samarbejder med alle Frederikssund Kommunes politikere og administrationen.
- Borgmester og Viceborgmestre
Ældrerådet kan kontakte Borgmesteren og Viceborgmestre til drøftelse af sager, der ikke nødvendigvis
drøftes på udvalgsmøderne.
Borgmesteren og Viceborgmestrene kan ligeledes være oplægsholdere på borgermøder indkaldt af
Ældrerådet.
- Udvalg og Udvalgsformænd
Ældrerådet afholder møder med Social- og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget efter behov med en
fælles dagsorden. De andre stående udvalg kan kontaktes, når det skønnes nødvendigt.
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- Administrationen
Ældrerådet holder møder med Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed og Centerchef for
Voksenstøtte og Rehabilitering, Sundhed samt Centerchef for Politik, Sundhed og Personale, når det er
relevant for Ældrerådets arbejde.
Ældrerådet har et tæt samarbejde med administrationen for Voksenstøtte og Rehabilitering og
Arbejdsmarked.
Forskellige Fagchefer kan deltage på Ældrerådsmøderne, hvor Ældrerådet løbene orienteres om udviklingen
inden for de fagområder, der ligger inden for målgruppen + 60 år.
Administrationen og Ældrerådet deltager gensidigt i hinandens møder om ældreområdet, eventuelt som
oplægsholdere.
Eksternt samarbejde
- Hvem samarbejder Ældrerådet med
Ældrerådet samarbejder med alle, der er relevante i forhold til formål og opgaver. Det gælder borgere over
60 år, andre ældreorganisationer, Ældrerådenes kontaktfora samt Danske Ældreråd.
Kommunikationskanaler
- Medier
Ældrerådet vil bruge alle tilgængelige medier. Det gælder aviser, hjemmesider, sociale medier samt
radio og TV, når det er relevant.
Hvem kommunikerer med hvem
Ældrerådets formand
 Formanden udtaler sig på Ældrerådets vegne, efter aftale med Rådet, på både interne og eksterne
møder.
 Formanden kan udtale sig til pressen på Rådets vegne. Ældrerådet orienteres efterfølgende.
Ældrerådets sekretær
 Sekretæren laver indlæg, efter hvert møde til Kommunens annonce i Lokalaviserne, med input fra
Rådet
 Sekretæren laver Nyhedsbrev hvert kvartal, der lægges på hjemmesiden og sendes elektronisk til alle
Aktivitetscentre, Plejehjem og biblioteker.
Medlemmer af Ældrerådet
 Medlemmerne kommunikerer med alle de organisationer og institutioner, hvor medlemmet er
udpeget til at repræsentere Ældrerådet.
 Medlemmerne kan lave indlæg i Pressen og på Ældrerådets hjemmeside.
 Medlemmerne kan kommunikerer med politikerne og administrationen.
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Hvilke produkter bruges til intern og ekstern kommunikation
 Ældrerådet udarbejder en Årsberetning, der lægges på Ældrerådets hjemmeside og udsendes til
politikerne og pressen.
 Ældrerådets høringssvar lægges på Kommunens og Ældrerådets hjemmeside.
 Ældrerådets dagsordener og referater lægges på såvel Kommunens som Ældrerådets hjemmeside.
 Den løbende årsplan (årshjulet) for Rådets arbejde opdateres hver måned og lægges på Ældrerådets
hjemmeside.
 Det kvartalsvise Nyhedsbrev lægges på Ældrerådets hjemmeside.
 Ældrerådet har efter hvert Rådsmøde et opslag i kommuneinfo.
 Ældrerådet kan udarbejde læserbreve til udgivelse i aviser.
Faste mødegrupper
 Årlige møder mellem Frederikssund Kommunes Ældreorganisationer, - Danske Seniorer,- Ældre
Sagen,- Faglige Seniorer,- og Ældrerådet Frederikssund.
 Beboermøder på Kommunens Plejehjem, hvor beboerne er interesserede.
 Regionsældrerådet i Hovedstaden.
 Nordgruppen dvs. Ældrerådene i de Nordsjællandske kommuner.
 Møder og Konferencer indbudt af Danske Ældreråd.
 Andre følgegrupper, hvor Ældrerådet inviteres.
 Følgegruppen ”Mad til Hverdag”.
 Hornsherred almennyttige boligselskab(HAB)
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