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1 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

  

Torben Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

2 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt.  

  

Torben Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

  

 

3 

Ny lovgivning vedr. magtanvendelse 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Henrik Christensen ønsker punkt angående lovændringer på magtanvendelsesområdet 

optaget på mødet i Ældrerådet i februar måned. 

 

Funktionsleder Susan Starbæk Nielsen deltager i punktet for at redegøre og orientere om 

status i Rebild kommune vedrørende brug af udstyr til sporing af demente borgere i kom-

munen. Der vil være mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål til ændringer mv. i 

lovgivningen, der trådte i kraft d. 1. januar 2020. 

Ældrerådet udarbejder en anbefaling til Sundhedsudvalget/Byrådet på baggrund af for-

valtningens oplæg. 

 

Beslutning 

Funktionsleder Susan Starbæk Nielsen præsenterede sig selv for ældrerådet og orientere-

de om de eksisterende GPS-enheder der er i kommunen samt de muligheder den nye lov-

givning på magtanvendelsesområdet giver.  

  

Ældrerådet fik udleveret materiale fra Socialstyrelsen på området. Materialet beskriver 

reglerne for brug af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten med ud-

gangspunkt i, at beskytte den personlige frihed.  
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Der blev gjort opmærksom på, at magtanvendelse altid ses som sidste udvej, og at pleje-

personalet er klædt på til at forebygge hændelser der kræver magtanvendelse.  

  

Ældrerådet spurgte ind til hvordan vi sikrer, at de borgere der har tendens til at forlade 

hjemmet om natten hurtigt kan findes igen?  

Der er et velkvalificeret demensteam i kommune, der kan vejlede borgere og pårørende 

om muligheden for bevilling af GPS udstyr samtidig med, at alle ældrecentre er udstyret 

med forebyggende indsatser på området. 

  

Ældrerådet ønskede at vide hvordan borgeren bliver bekendte med muligheden for at få 

en GPS?  

Borgervisitationen er ikke opsøgende ud til borgerne i forhold til de lovgivningsmæssige 

tilbud der findes. Demensteamet vil i de tilfælde, hvor de oplever et behov kunne vejlede 

og rådgive om de muligheder der er indenfor området. 

  

Ældrerådet opfordrede til, at kommunens plejepersonale bliver klædt bedre på til at reage-

re på en hensigtsmæssig måde når de får opkald om mulige demente ude i byen, der ikke 

kan finde hjem. Her orienterede centerchefen om at der er en fast procedure om, at 

hjemmeplejen, sygeplejen samt taxaselskaberne i området orienteres således der er man-

ge instanser, der holder øje med borgeren.  

  

Torben Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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Definition på SEL og SUL 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet ønskede på deres møde i oktober måned 2019 at få en gennemgang af de to 

lovgivninger, herunder hvordan de defineres i Center Pleje og Omsorg. 

Centerchef Pil Rahbek gennemgår definitionerne på dagens møde.  

 

Beslutning 

Centerchef Pil Rahbek giver ældrerådet en skitsering af de paragraffer, der er på myndig-

hedsområdet indenfor henholdsvis Serviceloven og Sundhedsloven.  

  

Materiale udleveres til rådets medlemmer og er vedhæftet som bilag på sagen.  

  

  

Torben Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

  

 

Bilag 

• Servicelov og Sundhedslov 

Bilag/Punkt%204%20Bilag%201%20Servicelov_og_Sundhedslov.pdf
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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 én gang om måneden. Centerchefen orienterer 

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

valget og som er relevant for ældrerådet.  

 

Beslutning 

./. Referaterne for møderne i januar og februar måned kan læses på www.rebild.dk 

  

Torben Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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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 

Budgetstyringsværktøjer 

Driften har fået præsenteret et nyt budgetstyringsværktøj, hvilket er blevet taget rigtig 

godt imod. 

  

Tidsregistrering 

Center Pleje og Omsorg er i opstartsfasen med et digitalt tidsregistreringssystem, der kan 

hjælpe til med at give et retvisende billede af de aktiviteter, der er nødvendige, men som 

ikke afregnes i den bevilligede ramme. 

  

  

Torben Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

  

 

7 

Dagsordenspunkter 2020 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet skal beslutte hvilke faste punkter, der skal være på dagsordenen i 2020.  

Følgende punkter var fast på dagsordenen i 2019: 

  

www.rebild.dk
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• Beslutningsprotokol fra sidste møde 

• Godkendelse af dagsordenen  

• Opfølgning fra sidste møde i Sundhedsudvalget  

• Nyt fra forvaltningen  

• Orientering fra formanden  

• Orientering fra kassereren  

• Tilgængelighed i Rebild Kommune  

• Lokalplaner 

• Nyt fra rådets medlemmer  

• Forslag til næste mødes dagsorden  

• Eventuelt  

  

 

Beslutning 

Godkendt. 

  

Torben Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

• Årsberetning 2019. 

Hvor langt er medlemmerne med ideer og inputs til årsberetningen? 

• Profilering af ældrerådet 

Ældrerådet drøftede profilering af ældrerådet på mødet d. 28. oktober 2019, hvor 

de besluttede at taget punktet op igen når regnskabsåret 2019 var afsluttet.  

  

 

Beslutning 

Årsberetning 2019 

Der besluttes at tage udgangspunkt i Torbens indlæg i diverse aviser. 

  

Profilering af ældrerådet 

Der besluttes, at kassereren laver et udkast til forventet forbrug i 2020, med udgangs-

punkt i det angivede årlige budget på kr. 50 000 således der kan dannes overblik over 

hvor mange midler, der kan afsættes til profilering.  

Henrik Christensen indhenter pris på bannere til profilering af ældrerådet til opstilling når 

ældrerådet er ude og profilere sig.  

  

Tilmelding til repræsentantskabsmøde  

Der afholdes repræsentantskabsmøde d. 27. og 28. april 2020.  

Der er pt. fem ældrerådsmedlemmer der gerne vil deltage. Der besluttes, at der gives en-

delig tilkendegivelse med hvilket seminar man vil deltage i til formanden senest d. 8. 

marts 2020.  

Der vælges billigst mulige transportform til og fra mødet.  
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Der er en forventning om at deltagerne udsender kort referat fra deres deltagelse i semi-

naret til gavn for ældrerådets medlemmer.  

  

Kontingent Danske Ældreråd 

Ældrerådet orienteres om stigning i kontingentet til Danske Ældreråd. 

  

Bus indkøbt for værdighedsmidlerne 

Der har rejst sig nye spørgsmål omkring hvem der kan leje bussen. Sekretæren sikrer at 

retningslinjerne opdateres.  

  

Torben Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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Orientering fra kassereren 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Kassereren gennemgår regnskabsafslutningen for 2019. Regnskabet er vedhæftet som 

bilag på sagen. 

 

Beslutning 

Godkendt. 

  

Torben Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

  

 

Bilag 

• 2019 - Regnskab 

10 

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 for de ældre og gangbesværede borgere. Uhensigts-

mæssigheder drøftes løbende på rådets møder. 

 

Beslutning 

Der arbejdes på et tema omkring tilgængelighed og lokalplaner til et kommende ældre-

rådsmøde - evt. i maj måned.  

Henrik Christensen udarbejder udkast til sagsfremstilling, der sendes til sekretæren.  

  

Torben Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

Bilag/Punkt%209%20Bilag%201%202019__Regnskab.pdf
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11 

Lokalplaner 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Henrik Christensen modtager alle lokalplaner vedrørende Rebild kommune som repræsen-

tant for ældrerådet. De lokalplaner, der er aktuelle for de ældre borgere i kommunen skal 

drøftes af medlemmerne i ældrerådet.  

 

Beslutning 

Der arbejdes på et tema omkring tilgængelighed og lokalplaner til et kommende ældre-

rådsmøde - evt. i maj måned.  

Henrik Christensen udarbejder udkast til sagsfremstilling, der sendes til sekretæren.  

  

Torben Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Poul Larsen har deltaget i dialogmøde for Venskabsbygruppen omkring handleplaner på 

boligændringer.  

  

Torben Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- Høring af Omsorgs og sundhedspolitikken 

- Høring af Politik - Oplevelser, fritid og fællesskaber 

- Orientering om kommunale tilsyn 2019 

- Orientering om Eksterne tilsyn 2019 

  

Torben Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

- 
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