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19 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 
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Godkendelse af dagsordenen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 
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Opfølgning fra sidste møde i Sundhedsudvalget 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Der afholdes møde i Sundhedsudvalget en gang om måneden. Centerchefen orienterer 

ældrerådets medlemmer om, hvad der er blevet drøftet på det sidste møde i Sundhedsud-

valget.  

 

Beslutning 

Referatet kan læses på www.rebild.dk. 
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Nyt fra forvaltningen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Centerchefen orienterer ældrerådets medlemmer om, hvad der er sket i Center Pleje og 

Omsorg siden sidste møde.  

 

Beslutning 

Bekæmpelse af ensomhed 

Projektet vedrørende bekæmpelse af ensomhed der var igangsat start 2020 er gået i stå 

på grund af Coronaepidemien da de forebyggende sygeplejersker, der var ansvarlige for 

dataindsamlingen ikke måtte komme i borgernes hjem.  

Undersøgelsen er nu påbegyndt igen og materialet offentliggøres forventeligt til august. 

Indsatserne kan tidligst fastlægges i slutningen af året.  
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Formanden orienterede i forlængelse heraf, at Røde Kors har afholdt 15 folkemøder rundt 

om i landet i juni måned, hvor borgere har været inviteret til drøftelse af ensomhed og 

mistrivsel.  

 

Ældrerådet efterlyser flere åbne aktivitetscentre på ældrecentrene så de ensomme, der 

ikke kan gøre opmærksom på sig selv kan opspores og hjælpes. Det er også et ønske at 

dagcentrene igen åbnes efter Coronaepidemien. Forvaltningen kan ikke oplyse hvornår 

myndighederne kommer med nye retningslinjer for genåbning.  

Ældrerådet efterlyste et højere informationsniveau da de ikke har følt sig godt nok infor-

meret om hvad der er sket ude i driften under krisestyringen. 

 

Tidsregistrering 

Tidsregistrering er ligeledes bremset på grund af Coronaepidemien og forventes opstartet 

igen medio september.  
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HØRING: Analyse af kapacitet af pleje- og ældreboliger og fremtidige behov 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

I budgetforliget 2020 for Rebild Kommune er det aftalt, at der skal udarbejdes analyse af 

pleje- og ældreboligområdet med henblik på, at der ved budget 2021 sker afklaring af 

behovet for tilpasning af antallet af pleje- og ældreboliger i kommunen.  

Forvaltningen har udarbejdet analyse af kapacitet i pleje- og ældreboliger og fremtidige 

behov på området i Rebild Kommune.  

Høringsbrev, analyse og fakta om de ti ældrecentre er vedhæftet som bilag på sagen.  

 

Beslutning 

Ældrerådet har ikke været i stand til at indhente kommentarer fra brugere, pårørende 

m.v. på grund af besøgsrestriktionerne der er på baggrund af Corona.  

Ældrerådet påpegede, at de mener forvaltningen er ansvarlige for at lave det opsøgende 

arbejde forud for høringen i ældrerådet. Hvis ikke dette kan imødekommes er der et mas-

sivt ønske om, at ældrerådet får mulighed for at inddrage pårørende m.v. forud for hørin-

gen. 

Endvidere blev det påpeget af ældrerådets medlemmer, at de fandt materialet mangelfuld 

og fejlbehæftet. 

 

Der besluttes at rådets medlemmer læser materialet igennem og kommer med alle faktu-

elle rettelser og afklarende spørgsmål der indsendes til forvaltningen.  

 

Ældrerådet mødes til afgivelse af høringssvar d. 1. juli kl. 13.00. 

 

 

Bilag 

• Høringsbrev - Analyse af kapacitet af pleje- og ældreboliger og fremtidige behov 

• Analyse 

• Fakta om de ti ældrecentre 

Bilag/Punkt%2023%20Bilag%201%20Hoeringsbrev__Analyse_af_kapacitet_af_pleje_og_aeldreboliger_og_fremtidige_behovpdf.pdf
Bilag/Punkt%2023%20Bilag%202%20Analyse_kapacitet_rapport_FINAL_2pdf.pdf
Bilag/Punkt%2023%20Bilag%203%20Fakta_om_de_ti_aeldrecentre.pdf
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Status efter Covid19  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet ønsker en gennemgang af samt status omkring hjemmeplejen og ældrecentre-

ne efter Covid19.  

Herunder ønskes samarbejdet med forvaltningen drøftet så vi er rustet fremadrettet hvis 

en lignende situation skulle opstå.  

 

Beslutning 

Centerchefen orienterede om status pt. 

Genåbning af aktivitets- og dagcentre 

Alle aktivitets - og dagcentre er på ældrecentrene der er pt., er underlagt et påbud fra 

Sundhedsstyrelsen om ikke at lukke op for udefrakommende.  

De netop udsendt lempelser bløder ikke op omkring en snarlig genåbning af disse tilbud. 

De bevilligede borgere vil blive kontaktet for at få tilbud om at kunne deltage i dagcenter-

aktiviteter på Rørbæk Ældrecenter, der er det eneste ældrecenter der pt. kan overholde de 

af Sundhedsstyrelsen udsendte retningslinjer for åbne tilbud.  

Det er ikke forsvarligt at tilbyde brugerne af Ådalscentrets dagcenter ovenstående tilbud, 

hvorfor man har iværksat muligheden for at benytte aflastningsstuen på Ådalscentret på 

time- og/eller dagsbasis til gavn for pårørende til demente borgere.  

 

Der orienteres om, at det ikke er Rebild Kommune der udstikker restriktioner, påbud mv. 

men de øverste sundhedsmyndigheder.  

 

./. Ældrerådet foreslår, at man bør orientere bedre ud i lokalsamfundet ved at bruge lokale 

aviserne som talerør, med henvisning til at yderligere informationer er at finde på vores 

digitale medier (Facebook og www.rebild.dk). Derved får alle den samme information.  

Centerchefen tager forslaget med til krisestaben for yderligere drøftelse.  

 

Rebild Kommune må ikke tilbageholde beboerne på ældrecentrene i at forlade centret, de 

kan kun fraråde dem dette. 

 

Besøgsrestriktioner 

Restriktionerne er lempet af to omgange, hvor første lempelse gik på udebesøg på ude-

arealer ved ældrecentrene.  

Anden lempelse var længe undervejs, og skabte udfordringer da myndighederne havde 

forsinkelser på retningslinjerne for lempelsen. Denne lempelse gik alene på, at såfremt 

man ikke er i stand til at modtage besøg på udearealer kan der udpeges en til to kontakt-

personer, der kan besøge borgeren i inde på ældrecentret i borgerens hjem. Det er sam-

me helbredsmæssige indikationer der skal være til stede som tidligere i forhold til kritisk 

tilstand, terminal sygdom elle kognitiv svækkelse i en grad så man har behov for besøg.  

 

Ældrerådet forslog, at forvaltningen kunne opstille telte til udebesøgene. Der blev oriente-

ret at disse ikke have den fornødne luftcirkulation i forhold til restriktionerne fra myndig-

hederne.  

 

Ældrerådet udtrykte, at der er fuld tillid til at forvaltningen er restriktive i forhold til be-

søgsrestriktioner mv.  

www.rebild.dk
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Man har fra kommunens side forsøgt sig med de forhåndenværende værktøjer (telefonop-

kald, facetime mv.) at undgå ensomhed.  

 

Bevilliget træning 

Er borgeren i kommunen bevilliget fysisk træning finder dette fortsat sted i ansvarlige om-

givelser, hvor man vil blive modtaget af en medarbejder, der sikrer at man kommer til og 

fra træningsfaciliteterne uden at udgøre en smitterisiko for beboere o.l.  

Det er pt. ikke muligt for selvtrænere at benytte træningsfaciliteterne som før Coronakri-

sen. Her opfordres til ved kendskab til borgere, der er i en kritisk forværring på grund af 

manglende selvtræning og kontakte Træningsenheden, så der kan sikres en eventuel be-

villing på træning.  

 

Manglende kommunikation og information 

Ældrerådet udtrykte, at de ikke følte sig godt nok informeret under Coronakrisen. De holdt 

deres sidste møde i februar måned, og er herefter kun informeret via medierne.  

Det havde været ønskeligt, at centerchefen havde orienteret rådet direkte så de følte sig 

klædt på til høringer og kommende opgaver. Der opleves også manglende respons på 

mails sendt til centerchefen.  

Dette tages til efterretning.  
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Profilering af ældrerådet 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet har løbende drøftet brug af midler til profilering af ældrerådet og formanden 

har tidligere stillet forslag om, at afsætte budgetmidler til profilering af ældrerådet frem-

adrettet.  

Der er behov for en drøftelse af, hvad vi vil og kan indenfor området.  

 

Beslutning 

Udsættes til næste ordinære møde. 

 

Sundhedscafeen d. 1. oktober 2020 er aflyst på grund af Coronaepidemien.  
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Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Formanden har følgende emner til drøftelse/orientering: 

• Orientering om besvarelse til Danske Ældreråd  
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• Hvad har rørt sig siden sidst? Info om Håndbogen fra Danske Ældreråd 

 

Beslutning 

Politikker og folder 

Der er udarbejdet to nye politikker som ældrerådet har haft i høring under Coronaepide-

mien samt en velkomstfolder til frivillige på ældrecentrene i Rebild Kommune.  

 

Kursusdeltagelse 

• Formandskonferencekursus i Aarhus til september, Jette deltager. 

• Verdensmålsudvalget, Jette og Henny deltager. 

• Danske Ældreråds ældrepolitisk konference på Vingstedcentret d. 24. november, 

Jette deltager.  

 

Generelt 

• Torben udarbejder skriv til lokalaviser om Pneumokok vaccine.  

• Problemer med modtagelse af mails fra sekretæren, ikke alle modtager disse mails.  

Ved gennemgang er der tale om, at mails fra sekretær lander i spamfilteret på flere 

medlemmers mail. Dette bedes medlemmerne være opmærksomme på. Der orien-

teres om, at medlemmerne skal tilkendegive overfor sekretæren hvis de ikke mod-

tager mails som de andre medlemmer får. 
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Orientering fra kassereren  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Kassereren sikrer, at ældrerådets medlemmer har fået tilsendt regnskabet inden mødets 

begyndelse.  

 

Beslutning 

Regnskabet for indeværende periode gennemgås.  

 

28 

Tilgængelighed i Rebild Kommune  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådets medlemmer er meget opmærksomme på, at tilgængeligheden og trafiksik-

kerheden i kommunen er optimal til de ældre og gangbesværede borgere. Uhensigtsmæs-

sigheder drøftes løbende.  

 

Beslutning 

Henrik vil komme med et konkret forslag på, hvordan vi håndterer tilgængeligheden i lo-

kalområderne fremadrettet.  
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Lokalplaner 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Ingen aktuelle lokalplaner. 
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Forslag til næste mødes dagsorden  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

• Profilering af ældrerådet. 

• Overblik over igangværende tilbud indenfor Center Sundhed, Kultur og Fritidsom-

rådet samt overblik over tilbud/aktiviteter der er sparet væk/nedlagt af andre årsa-

ger. Sundhedschef Claus Holm deltager i punktet.  
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Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- 
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