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58 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Henrik Christensen, Poul Larsen og Niels Ove Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af 

punktet.  

 

 

59 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Henrik Christensen, Poul Larsen og Niels Ove Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af 

punktet.  

 

 

60 

Fuldtidsansættelser indenfor SOSU - området 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

På baggrund af pressemeddelelse fra FOA omhandlende få fuldtidsansatte medarbejdere i 

plejen ønsker ældrerådet en drøftelse af; hvordan vi kan få flere fuldtidsansatte og derved 

sikre tryghed for vores ældre borgere samtidig med, at vi nedbringer brugen af vikarer.  

 

./. Pressemeddelelsen kan læses via link: https://www.foa.dk/forbund/presse/seneste-

pressemeddelelser/global/news/pressemeddelelser/2020/oktober/kun-hver-10-ansatte-i-

aeldreplejen-har-37-timers-arbejdsuge  

 

Beslutning 

Fuldtidsansættelser er et af de områder som forvaltningen beskæftiger sig meget med. 

Der har været afholdt møde med FOA Nordjylland og forvaltningen omkring problematik-

ken. 

Rebild kommune tilbyder SOSU personale fuldtidsstillinger, hvor dette ville kunne fungere, 

og man undersøger altid i forbindelse med rekrutteringssager om der er personale, der 

ønsker at gå op i tid.  

 

https://www.foa.dk/forbund/presse/seneste-pressemeddelelser/global/news/pressemeddelelser/2020/oktober/kun-hver-10-ansatte-i-aeldreplejen-har-37-timers-arbejdsuge
https://www.foa.dk/forbund/presse/seneste-pressemeddelelser/global/news/pressemeddelelser/2020/oktober/kun-hver-10-ansatte-i-aeldreplejen-har-37-timers-arbejdsuge
https://www.foa.dk/forbund/presse/seneste-pressemeddelelser/global/news/pressemeddelelser/2020/oktober/kun-hver-10-ansatte-i-aeldreplejen-har-37-timers-arbejdsuge
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Tendensen i Nordjylland er at medarbejderne ikke ønsker at arbejde fuldtid indenfor sosu 

faget, hvilket man i Rebild Kommune har undersøgt årsagen til. Undersøgelsen tegner et 

billede af, at den høje gennemsnitsalder influerer på beskæftigelsesgraden.  

Rebild Kommune vil gerne have flest mulige fuldtidsansættelser, hvilket FOA også er be-

kendt med, men kommunen kan naturligt ikke handle i strid med medarbejdernes ønsker. 

 

Ældrerådet havde på formødet drøftet om arbejdet måske er for hårdt, og om man evt. 

kan tænke nogle andre rutiner ind i forhold til planlægning af for eksempel bad, der kan 

foretages om eftermiddagen o.l.? 

Forvaltningen orienterer rådet om, at borgerne er selvbestemmende omkring hvilket tids-

punkt på dagen eksempelvis badet foretages, hvorfor vi ikke kan planlægge anderledes. 

Helhedsplejen planlægges allerede udenfor spidsbelastningsperioderne i løbet af dagen, så 

arbejdet fordeles jævnt i størst muligt omfang. 

 

Ældrerådets formand er blevet kontaktet af Radio Nordjylland med spørgsmål til presse-

meddelelsen. Hun har ytret, at sammenligningsgrundlaget mellem landkommunerne og 

Aalborg Kommune er unfair, da de har en bedre logistisk infrastruktur, hvorfor det ikke 

tåler en sammenligning.  

 

 

En antagelse fra ældrerådet er også, at de yngre medarbejdere ønsker at arbejde deltid 

for at have mere tid sammen med sine mindre børn. 

 

Deltidsstillingerne gør det unægteligt sværere at sikrer, det er den samme medarbejder, 

der kommer i borgerens hjem hver gang. Dette medfører flere fremmede medarbejdere i 

borgerens hjem. Ældrerådet stiller som forslag, at planlægning med vagter hver 4. week-

end kunne afhjælpe noget af denne problemstilling. Forvaltningen orienterede på septem-

ber måneds møde omkring, at man netop har frigivet dette som en planlægningsmulighed 

for alle hjemmeplejegrupper og ældrecentre.  

 

Muligheden for faste planlagte fridage drøftes; hvorvidt det ville kunne tiltrække medar-

bejdere, samt/eller give en større lyst til at gå op i tid?  

Det er svært at tænke objektivitet ind i denne planlægning, da det er svært at imøde-

komme alles ønsker og planlægge i et fast rul.  

 

Henrik Christensen, Poul Larsen og Niels Ove Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af 

punktet.  

 

 

61 

Vikarforbrug i Rebild Kommune 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet ønsker en drøftelse omkring, hvordan vi kommer væk fra det store vikarfor-

brug, der nævnes i pressemeddelelse udsendt af FOA jf. pkt. 60.  
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Beslutning 

Forvaltningen orienterede om, at det eksterne vikarforbrug er i stor nedgang, både på 

nuværende tidspunkt under Covid-19 pandemien, men også i det store billede, hvor der 

ved uforudset fravær er sket en væsentlig reduktion.  

 

Fraværet følges tæt og særligt langtidsfraværet er man meget opmærksom på, herunder 

også hvad fraværet skyldes.  

 

I projekt Tidlig Indsats drøftes løbende tiltag i forbindelse med langtidsfravær. Fokus er 

blandt andet hvornår og hvordan man sætter ind i fravær der skyldes f.eks. kræft eller 

hjerte-kar-sygdomme så der bevares en tilknytning til arbejdspladsen.  

 

Ældrerådet efterspørger muligheden for et lokalt vikarkorps i Rebild Kommune.  

Det har været drøftet løbende gennem årene og erfaringen viser, at det er meget svært at 

få et vikarkorps til at hænge sammen - både økonomiske og planlægningsmæssigt så man 

overholder overenskomsterne.  

Der er faste afløsere tilknyttet ældrecentrene i kommunen, men de kan ikke stå til rådig-

hed døgnet rundt.  

 

Henrik Christensen, Poul Larsen og Niels Ove Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af 

punktet.  

 

 

62 

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 

Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste ældrerådsmøde.  

 

Formanden sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke ens udmeldinger omkring det der 

tolkes og meldes ud på ældrecentrene? Det er formandens oplevelse, at der opleves en 

stor frustration blandt de pårørende omkring besøgsrestriktionerne, og der opfordres til at 

melde mere samlet ud til borgerne.  

 

Forvaltningen orienterede om, at besøgsrestriktionerne er betinget af de fysiske rammer 

og ældrecentrenes indretning da vores ældrecentre er indrettet meget forskelligt. Besøge-

ne skal altid registreres og de af myndighederne udmeldte retningslinjer efterleves.  

Der bliver løbende sendt opdaterede skriv ud omkring tiltag. 

 

Henrik Christensen, Poul Larsen og Niels Ove Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af 

punktet.  
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63 

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 

Covid-19  

Forvaltningen gennemgik de af Sundhedsstyrelsen udmeldte retningslinjer og orienterede 

om, at de berørte borgere vil blive orienteret om de nye retningslinjer/restriktioner.  

 

Ældrerådets medlemmer opfordres til at følge dashboardet over smittetrykket i Danmark.  

 

./. Dashboardet kan følges via link: 

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d  

 

Ældrerådet spørger om de kan bibeholde fysisk fremmøde med de nyeste restrik-

tioner? 

Forvaltningen stiller sig rådighed ved fysiske møder indtil der meldes andet ud. 

Der gives blandt ældrerådets medlemmer udtryk for, at flere ønsker virtuel afholdelse af 

møder indtil smittetrykket er faldet.  

Der er ikke enighed i ældrerådet om fysisk fremmøde eller virtuel mødeafholdelse. Hvorfor 

der besluttes at foretage en afstemning. Sekretæren sikrer dette.  

 

Kapacitetsanalysen på plejeboliger 

Kriterierne for lukning af ældrecentre vil blive taget hul på ved næste udvalgsmøde. 

Processen bliver meget åben, og der vil være løbende dialog med relevante samarbejds-

partnere.  

 

Henrik Christensen, Poul Larsen og Niels Ove Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af 

punktet.  

 

 

 

64 

Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- Alle frivillige foreninger har fået besked fra Rebild Kommune om, at der ikke bliver af-

holdt kommunale arrangementer resten af året.  

 

- Henny og Jette har deltaget i en temadag i Aabybro, hvor køreplanen for et kommende 

ældrerådsvalg blev gennemgået. Rådets medlemmer fik et kort referat af temadagen. 

 

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d
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- Er man fraværende til et ældrerådsmøde skal man give formand og sekretær besked 

herom i god tid, og senest en uge før mødets afholdelse.  

Pludseligt opstået fravær indmeldes når muligt.  

 

-  

 

Ældrerådet besluttede, at formanden indhenter tilbud på 11 Roll Ups til profilering af æld-

rerådet fremadrettet ved Rebild Kommunes kommunikationsafdeling.  

 

Henrik Christensen, Poul Larsen og Niels Ove Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af 

punktet.  

 

 

65 

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 

Medlemmerne bedes sende relevante bilag ind til kassereren inden 1. december 2020 så 

regnskabet kan afsluttes.  

 

Henrik Christensen, Poul Larsen og Niels Ove Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af 

punktet.  

 

 

66 

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 

Intet til dette punkt. 

 

Henrik Christensen, Poul Larsen og Niels Ove Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af 

punktet.  
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67 

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. 

 

Henrik Christensen, Poul Larsen og Niels Ove Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af 

punktet.  

 

 

68 

Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Torben har deltaget i et virtuelt møde med Sundhedskoordinationsudvalget. Udvalget be-

står af politikere, ansatte i landets kommuner og regioner samt PLO qua sit medlemskab 

af Patientinddragelsesudvalget. Drøftelserne i koordinationsudvalget omhandlede et sam-

menhængende sundhedsvæsen.  

På mødet blev vigtigheden af, at der er ansvarlige fagpersoner, der kan føre borgerne 

igennem forløbene drøftet.  

Torben orienterede på mødet, at der mangler forståelse for sundhedsaftalerne blandt de 

politiske udvalg, hvilket der tegnede sig et tydeligt billede af er en generel problemstilling i 

kommunerne.  

Ældrerådet foreslår, at direktør Charlotte Larsen deltager på et ældrerådsmøde for at drøf-

te hvordan det går i klynge Syd med at få en sammenhæng i sundhedsvæsenet.  

 

Der stilles et åbent spørgsmål om ikke alle ældreråd bør drøfte hvordan det går med 

sundhedsaftalerne i deres respektive kommuner? 

 

Henrik Christensen, Poul Larsen og Niels Ove Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af 

punktet.  

 

 

69 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Beslutning 

- Ensomhedsprojektet.  

Afrapporteringsgruppen deltager på næste møde for at drøfte næste step af projektet. 

 

Henrik Christensen, Poul Larsen og Niels Ove Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af 

punktet.  

 

70 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-20 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Ældrerådet besluttede at aflyse den planlagte julefrokost til november mødet på grund af 

Covid-19.  

 

Henrik Christensen, Poul Larsen og Niels Ove Mikkelsen deltog ikke i behandlingen 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   

 

 


