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25. september 2020 
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Fraværende: 

  

Henny Fogde Larsen 

Henrik Christensen (fra kl. 11.20) 
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45 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

46 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

47 

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 

Ældrerådet var inviteret til dialogmøde forud for udvalgets møde hvor blandt andet Budget 

2021 var til drøftelse.  

 

Referatet fra udvalgets møde kan læses på www.rebild.dk 

 

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

48 

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.  
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Beslutning 

Retningslinjer Covid-19 

Sundhedsstyrelsen har udsendt ny retningslinje for brug af ansigtsværnemidler på ældre-, 

sundheds- og socialområdet (udsatte og sårbare borgere) – i den forbindelse udsender 

Ingeborg Buus Jensen en vejledning til primærsektoren.  

Det fremgår her, at der nu skal anvendes ansigtsværnemidler i alle de tilfælde, hvor man 

ved borgerkontakt ikke kan overholde afstandskravene om 1-2 meter.  

 

Rebild Kommunes lokale retningslinje på området er ligeledes blevet opdateret. Direktio-

nen har besluttet, at det for alle, både medarbejdere og pårørende, betyder, at man som 

udgangspunkt skal bruge ansigtsværnemidler ved kontakt med borgere på kommunens 

institutioner inden for ældre-, sundheds- og socialområdet.  

Det gælder også for pårørende, der besøger borgere i eget hjem på en af kommunens 

institutioner – disse skal bære mundbind. Baggrunden er, at borgere indenfor dette områ-

de er sårbare i risikogruppen og at de fleste vil have vanskeligt ved at overholde afstands-

kravet. 

 

 

Test af medarbejder 

Rebild Kommune opstarter egen test af medarbejdere, der ikke udviser symptomer inden-

for det sundhedsfaglige område d. 28. september 2020.  

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har på nuværende tidspunkt ikke klassificeret Rebild Kom-

mune som rød kommune. Der afventes udmelding på, om vi fortsat fastholder en grøn 

klassificering med baggrund i, at en medarbejder i plejen er teste positiv for virussen. 

Grøn klassificering kræver test hver 6. uge, hvor en rød klassificering kræver test hver 2. 

uge af medarbejderne.  

 

Der er opført testcenter i Støvring, Mastruplundvej 2F, 9530 Støvring.  

 

Der stilles forslag om opførelse af en mobil testenhed, der kan komme til medarbejderne 

og ikke omvendt.  

Der arbejdes fra forvaltningens side på andre alternativer end ind møde i Støvring – der 

afventes en godkendelse fra myndighederne heraf.  

 

Medarbejder testet positiv 

En medarbejder på et af vore ældrecentre er testet positiv for Covid-19. De nærmeste 

kollegaer er sendt hjem til test, og de to borgere, der har været i tæt kontakt med medar-

bejderen, er begge testet, og der tages de påkrævede og nødvendige forholdsregler.  

Hele hændelsen er foregået efter gældende retningslinjer, og der udvises stor påpasselig-

hed samtidig med, at ældrecentret er lukket for udefrakommende borgere/pårørende mv.  

 

Tidsregistrering 

Der opstartes tidsregistrering i hjemmeplejen mandag d. 28. september.  

Grundlaget for tidsregistreringen er ikke en kontrol af medarbejdere, men et fokus på de 

opgaver, der i dag udføres i hjemmeplejen som ikke figurerer på kørelisterne - og dermed 

ikke er indberegnet i tillægsprocenten, samt et ønske om at kende tidsforbruget, der knyt-

ter sig til det at drive hjemmeplejen og derved, at opnå et retvisende billede af tidsforbru-

get af de ikke-planlagte ydelser.  
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Der blev fra forvaltningens side præciseret, at der tjekkes ind til opgaverne og ikke ud. 

Dette betyder, at der tjekkes ind til borgerbesøg, tjekkes ind til kørsel, tjekkes ind til tria-

ge m.v.  

Medarbejderne vil modtage skriftligt information om tidsregistreringen, der forventes op-

startet mandag d. 28. september 2020.  

 

 

Frivillige initiativer 

Der efterlyses en snarlig udmelding omkring alle de frivillige initiativer, der er ved at blive 

planlagt, hvorvidt de må forventes aflyst?  

Der arbejdes på en udmelding fra Center Sundhed, Kultur og Fritid, og der forventes en 

aflysning af alle initiativer med en kommunal kontekst.  

 

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

49 

HØRING: Budget 2021 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Byrådet 1. behandlede budgettet for 2021-2024 den 17. september 2020. Grundlaget for 

høringen er samlet er at finde på Rebild Kommunes hjemmeside. 

Høringsperioden er 18. september til 28. september 2020 kl. 8.00. 

Vedhæftet er orienteringsskrivelse med vejledning til høringsmateriale. 

 

Beslutning 

Ældrerådets høringssvar til budget 2021 – 24 

 

Nedenfor udtrykker Ældrerådet først nogle principielle holdninger, så følger vores be-

mærkninger til de reduktionsforslag der fremgår af kataloget, og til sidst en visionsdel, der 

kan sikre en bedre service for kommunens ældre. 

 

Det er ældrerådets opfattelse, at en minimal skattelettelse på 0,2% bare vil betyde yderli-

gere nedskæringer på kommunens muligheder for at levere de ydelser borgerne efter-

spørger. 

 

Det er ligeledes Ældrerådets holdning, at Sundhedsudvalget ingen muligheder har for, 

hverken på kort sigt eller fremover, at finansiere de sidste års merforbrug på 10 mio. kr., 

hvorfor hele beløbet flyttes over til ØK/Byrådet. 

 

Det er Ældrerådets holdning, at evt. kommunale driftsmidler til Frivillighedscenteret ikke 

skal tages af Sundhedsudvalgets budget. 

 

Ældrerådet fraråder på det kraftigste yderlige besparelser på § 18 midlerne. 

 

Bemærkninger til punkterne i reduktionskataloget 
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1. Reduktion på vikarforbrug. 

Ok. 

Man bør sikre bedre arbejdsforhold til frontpersonalet, for bedre at kunne fastholde 

medarbejderne. 

2. Kørselsudgifter til træning og læge. 

OK. 

3. Brug af velfærdsteknologi. 

OK. 

Skal dog altid godkendes af brugerne og pårørende. Fagligheden skal indgå i vurderin-

gen frem for økonomien i de enkelte sager. 

4. ”Udfasning af klippekort til hjemmeboende” 

Afvises. 

5. Besparelse på budget til aktiviteter på ældrecentrene. 

Afvises, da et godt tiltag ellers vil være helt fjernet efter tidligere besparelser. 

6. Reduktion af rengøring til borgerne i egen bolig – Hjemmeplejen. 

Afvises. Renholdelse af borgernes hjem sikrer både borgerne og det personale der 

kommer i hjemmet mod sygdomme. 

7. Nedlægge ”lær at tackle kurserne” 

Afvises, dels på grund af beløbets begrænsede størrelse, men også med henvisning til, 

at det er nogle af kommunens svageste borgere og pårørende, der nyder godt af ord-

ningen. 

8. Rygestoptilbud – reduktion. 

Afvises. Dels er der tale om et meget lille beløb, dels er det en meget vigtig del af det 

forebyggende arbejde i kommunen. Rygestop indgår i Sundhedsaftalen. 

9. Nedlæggelse af tilbud om Fysioterapeutisk Vejledning. 

En meget lille besparelse. Værdien af vejledningen er meget stor, og borgerne sætter 

stor pris på tilbuddet rundt om i kommunen. Ældrerådet vægter til hver en til alt fore-

byggende arbejde. 

10. Samordning af forebyggende tiltag for børn og familier. 

Budgetbeløbet bør ligge i Børne- og familieudvalget 

Aktiviteten ligger i periferien af Ældrerådets kompetenceområder. 

11. Lukning af ældrecentre jf. strategi 2. 

Ældrerådet henviser til tidligere afgivet høringssvar. Her påpegede ældrerådet, at ud-

viklingen i Nørager skulle afventes, før der træffes konkrete beslutninger. I dag må vi 

så tilføje Støvring, der med de planer der er offentliggjort om etableringen af et privat-

plejehjem i Støvring, også vil kunne påvirke det fortsatte arbejde. 

Til sidst vil Ældrerådet fastholde den holdning, at ældrecentertilbuddene skal være 

tilgængelige i lokalområderne rundt om i kommunen. 

 

Visionsdelen 

Endelig vil en radikal omlægning af styringen af Rebild kommune, kunne indbringe en væ-

sentlig besparelse. Her tænker vi på, at den meget snærende topstyring, der karakterise-

rer Rebild kommune, bliver afløst af en stor grad af uddelegering af beslutningerne til 

frontpersonalet. Dette er gældende for hele organisationen og ikke kun gældende for 

Sundhedsudvalgets område. 

Et forsigtigt gæt kunne være 1 mio. kr. i 2021, 2 mio. kr. i 2022, 4 mio. kr. i 2023 og 6 

mio. kr. i 2224. 

 

Vi efter efterlyser beløb afsat i anlægsbudgettet til opfyldelse af analyse og igangsætning 

af strukturen på ældrecentrene, således at det ikke ender i en syltekrukke. 

 

Udarbejdet af Ældrerådet d. 25. september 2020. 
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Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

Bilag 

• Høring budget 2021- orienteringsskrivelse 

50 

Profilering af ældrerådet 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet skal drøfte hvordan de skaber mere opmærksomhed om deres virke, herunder 

også markedsføringsstrategier i forhold til medierne så der opleves lydhørhed omkring det 

der formidles til f. eks aviserne. 

 

Beslutning 

Ældrerådet beslutter, at punktet udsættes til yderligere drøftelse i januar måned 2021. 

Herunder også muligheden for at bruge de sociale medier til branding og profilering af 

ældrerådet særligt op til det kommende ældrerådsvalg.  

Henny Fogde Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

51 

Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

• Der afholdes Frivillig Fredag d. 25. september 2020 med online deltagelse. Invitati-

on er udsendt til medlemmerne. 

• Formanden har modtaget invitation til en online workshop i Center Sundhed, Kultur 

og Fritid vedrørende implementering af de nye strategier som ældrerådet har afgi-

vet kommentarer til. Der er plads til to deltagere.  

Medlemmerne opfordres til at melde tilbage til formanden med hvem der ønsker at 

deltage.    

• Formanden har deltaget i bestyrelseskursus i Aarhus, hvor hun har fået nogle gode 

styringsredskaber og inputs med hjem indenfor området mødeafholdelse generelt.  

• Regions Ældrerådsmøde er fastsat til d. 11. november 2020. Der afventes hvordan 

mødet afvikles, herunder også, hvor mange der bliver plads til hvis fysisk fremmø-

de fastholdes.  

Bilag/Punkt%2049%20Bilag%201%20Hoering_budget_2021_orienteringsskrivelse.pdf
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• Der afholdes valgkursus og Covid-19 møde i Danske Ældreråd d. 2. oktober, for-

manden deltager. 

• Repræsentantskabsmøde i november er indskrænket til færre deltagere, hvorfor 

det ikke er alle medlemmer, der får mulighed for at deltage. 

• ERFA-gruppen for frivillige på ældrecentre har holdt møde, hvor bla. Covid-19 har 

været på dagsordenen.  

• Demensveninstruktørerne har været på studietur på Demenscenter Skovgården. 

• Ældredansen er aflyst på grund af Covid-19. 

• FN verdensmål har afholdt en workshop med deltagelse af Jette og Henny. 

• Jette har været med til, via venskabsbysamarbejde med Gelenau at donere et æb-

letræ til Ådalscentret, der ved en officiel handling er blevet plantet.  

• Der opfordres til at benytte de gratis influenzavaccinetilbud.  

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

52 

Orientering fra kassereren 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Kassereren gennemgår regnskabet for indeværende periode.  

Kassereren sikrer, at medlemmerne har modtaget regnskabet inden mødets afholdelse.  

 

Beslutning 

Der er ikke ændringer i regnskabet fra sidste møde. 

 

Henny Fogde Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

53 

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 

Torben oplever at Tip Rebild App’en begynder at fungere nu.  

Medlemmerne opfordres til at melde udfordringer ind via App’en.  
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Henny Fogde Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

54 

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 

Intet til dette punkt. 

Henny Fogde Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

55 

Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Torben har deltaget i et møde med ældrerådsmedlemmer fra hele Danmark der er en del 

af Patientinddragelsesudvalget. Referat fra mødet er sendt til formanden.  

Der er udarbejdet skriv til aviserne med opfordring om at lade sig vaccinere. Opfordringen 

blev dog tolket som en annonce som man ikke bringer gratis. Der er i stedet blevet opfor-

dret til at ældrerådet eventuelt udarbejder en artikel om deres arbejde e.l. til lancering i 

aviserne.  

Ældrerådet oplever, at de mangler den skriftlige dialog ud til borgerne.  

Centerchefen foreslår, at der eventuelt skabes en kommunikationsvej fra borgerne ind til 

ældrerådet – for eksempel via en fælles mailadresse e.l.? 

Der vil finde yderligere drøftelse sted på januar mødet jævnfør punkt 50. 

 

Henny Fogde Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandling af punktet.  
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56 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Ældrerådet har følgende punkter til kommende dagsordner  

• Sundhedsreformen (et kommende møde evt. til januar). Der er ønske om deltagel-

se af sundhedsdirektør Charlotte Larsen på mødet.   

• Rehabilitering (til et møde efter oktober) 

• Visitation. Drøftelse af den praksis der er i Borgervisitationen både generelt og me-

re specifikt indenfor bolig, rengøring og hjælpemidler. Der er ønske om deltagelse 

af funktionsleder Susan Starbæk Nielsen.   

Henny Fogde Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandling af punktet.  

 

57 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- 

Henny Fogde Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandling af punktet.  
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Underskriftside 

Torben Andersen   

Henny Fogde Larsen   

Poul Larsen   

Niels Ove Mikkelsen   

Jette Ulstrup   

Kirsten Merete Mølgaard   

Anna-Marie Kaufmann Nielsen   

Henrik Christensen    

Ulla Haugaard Paulsen   

 

 


