
 

REBILD KOMMUNE Ældrerådet 

3. marts 2021 

 
 

1 

 

 

Referat 

Ældrerådet 
Mødedato: 

3. marts 2021 

Mødetidspunkt: 

11:30 

Sted: 

Microsoft Teams 

Møde slut: 

15.00 

Fraværende: 

  

Henny Fogde Larsen 
 

 



 

REBILD KOMMUNE Ældrerådet 

3. marts 2021 

 
 

2 

 

Indholdsfortegnelse 

Pkt. Overskrift Side 

15 Godkendelse af dagsorden  3 

16 Beslutningsprotokol fra sidste møde  3 

17 Status på Sundhedsaftalen  3 

18 Opfølgning fra sidste møde i Sundhedsudvalget  4 

19 Fyringer indenfor ældreområdet  4 

20 Nyt fra forvaltningen  5 

21 Ældrerådsvalg - drøftelse af datoer mv.  6 

22 Orientering fra formanden  6 

23 Orientering fra kassereren  7 

24 Tilgængelighed i Rebild kommune  8 

25 Lokalplaner  8 

26 Nyt fra rådets medlemmer  8 

27 Forslag til næste mødes dagsorden  9 

28 Evt. 9 

 

 



 

REBILD KOMMUNE Ældrerådet 

3. marts 2021 

 
 

3 

 

15 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

17 

Status på Sundhedsaftalen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet har ønsket en gennemgang af Sundhedsaftalen og de fem pejlemærker. End-

videre i forlængelse heraf ønskes der en drøftelse af Klyngesamarbejdet med Klynge Syd. 

Sundhedsaftalen er vedhæftet som bilag på sagen. 

Specialkonsulent Inge Kjær Andersen deltager i ældrerådets møde kl. 12.30  

 

Beslutning 

Inge Kjær præsenterede kort sundhedsaftalen og de fem pejlemærker.  

Præsentation er vedhæftet som bilag til referatet. 

 

Der blev kort orienteret om sundhedsundersøgelsen "Hvordan har du det?". 

Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, som gennemføres hvert 4. år med det 

formål at belyse, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt borgerne i Regi-

on Nordjylland samt at følge udviklingen over tid. Undersøgelsen er en del af en lands-

dækkende undersøgelse, og resultaterne herfra vil blive brugt i den løbende indsats for at 

forbedre folkesundheden i kommuner, i regionen og i hele landet. 

Undersøgelsen gennemføres i perioden 5. februar til 12. maj 2021. I denne periode ud-

sendes spørgeskemaer til 39.700 tilfældigt udvalgte borgere på 16 år eller derover i Regi-

on Nordjylland – heraf ca. 3000 borger i Rebild Kommune. 
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”Hvordan har du det?” er datagrundlaget for Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2021. 

 

 

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

Bilag 

• Sundhedsaftalen i Nordjylland 

• Oplæg Ældrerådet 2021 
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Opfølgning fra sidste møde i Sundhedsudvalget 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Der afholdes møde i Sundhedsudvalget én gang om måneden. Direktøren orienterer æld-

rerådets medlemmer om, hvad der er blevet drøftet på det sidste møde i Sundhedsudval-

get og som er relevant for ældrerådet.  

 

Beslutning 

Referatet fra sidste møde i sundhedsudvalget blev gennemgået og kan læses på 

www.rebild.dk.  

 

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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Fyringer indenfor ældreområdet 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet kunne læse i FOAs nyhedsbrev i februar måned, at Rebild Kommune har haft 

60 afskedigelsessager med FOA-medlemmer i perioden januar 2017 til oktober 2020. Om-

talen sætter kommunen i et særdeles dårligt lys og der ønskes en orientering om årsager-

ne til, samt prisen for de mange fyringer indenfor ældreområdet i Rebild Kommune.  

 

Beslutning 

Artiklen og forståelsen af statistikken blev drøftet. Det blev fra forvaltningen præciseret, at 

der ikke er tale om fyringer af medarbejdere, men om gensidige fratrædelsesaftaler med 

forskellige årsager.  

 

Generelt i kommunen gør det sig gældende, at man altid forsøger at finde en god løsning 

for medarbejderne så vi undgår fratrædelser. 

 

Bilag/Punkt%2017%20Bilag%201%20Sundhedsaftalen_i_Nordjylland.pdf
Bilag/Punkt%2017%20Bilag%202%20Oplaeg_Aeldreraadet_2021.pdf
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Fastholdelse er en lige så vigtig parameter som rekruttering. Særligt omkring rekrutte-

ringsdelen er et der stort fokus på at sikre kontinuitet af medarbejdere og faglighed. Er 

der et højt fravær vil det betyde en udfordring på kontinuitet i plejen til de ældre.  

 

Forvaltningen ønsker i videst muligt omfang at fastansatte medarbejdere. Man har et øget 

fokus på området og samarbejder med Center Arbejdsmarked omkring de nationale initia-

tiver i forhold til kompetenceudvikling.  

Derudover er der fokus på nuværende elever, hvor der opleves stort frafald på uddannel-

serne indenfor sosu-området generelt. Her arbejder Rebild Kommune på tidlige praktikker, 

der kan sikre et godt samspil mellem arbejdspladsen og eleven samtidig med, at vi kigger 

på individuelle behov således vi kan tilgodese den enkelte elev og ruste denne til et frem-

tidigt job. Indenfor vagtplanlægningen arbejdes der også på fleksible løsninger blandt an-

det i form af færre weekendvagter.  

 

 

Et godt arbejdsmiljø er den helt afgørende faktor indenfor rekruttering og fastholdelse, et 

område der hele tiden er et fokus på på arbejdspladserne. Vi skal også blive endnu bedre 

til at vise hvad man kan indenfor vores område.  

 

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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Nyt fra forvaltningen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Direktøren orienterer ældrerådets medlemmer om, hvad der er sket i Center Pleje og Om-

sorg siden sidste møde.  

 

Beslutning 

Orientering om lederstillinger i Center Pleje og Omsorg 

Centerchef Birgitta Sloth Christiansen tiltræder d. 1. april 2021. 

 

Ældrecenterleder på Skørping Ældrecenter bliver Hanne Virkmann der tiltræder d. 1. april 

2021. 

 

Ældrecenterlederstillingen på Bælum Ældrecenter er ikke besat da kandidaten til stillingen 

trak sig. Der vil i april blive indkaldt til drøftelse af kommende ansættelsesproces. 

 

Hjemmepleje VEST og Støvring Ældrecenter opsplittes igen således Helle Gormsen pr. 1. 

marts 2021 er tiltrådt som hjemmeplejeleder mens Lisa Jakobsen fortsætter i en konstitu-

erende stilling som ældrecenterleder på Støvring Ældrecenter i 2021. 

 

Covid-19 status 

Status på vaccinationer er at vi er langt med vaccination af beboere på ældrecentrene, 

personalet på ældrecentrene, +65 årige og +85 årige.  

Vaccinationstiderne frigives i takt med at regionerne modtager vaccinationerne, så der 

sker løbende vaccination af målgrupperne. Leverancerne er årsag til lidt af det kaos der 

omtales i medierne, hvor vi i Rebild Kommune gør alt hvad vi kan for at få alle i målgrup-
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perne vaccineret ved at opsøge og vejlede de borgere, der endnu ikke har fået en 

tid/vaccine.  

 

Der tilbydes fortsat test af medarbejdere for at inddæmme evt. smittespredning og der 

arbejdes på at kopiere modellen med hjemmetest/vaccine som vores nordiske naboer gør.  

 

Ældrerådet spurgte ind til eventuel konsekvens ved at takke nej til vaccinen som medar-

bejder i kommunen? 

Forvaltningen orienterede om, at størstedelen af medarbejderne har takke ja til vaccinen 

og takker man nej til den er der ingen ansættelsesmæssig konsekvens.  

 

Der blev orienteret om, at ældrecentrene ikke kan åbnes yderligere for frivillige aktiviteter 

førend Regering ændrer forsamlingsforbuddet og Danmark åbner mere op generelt.  

 

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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Ældrerådsvalg - drøftelse af datoer mv. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet ønsker at tage hul på planlægningen af det kommende ældrerådsvalg. 

Vedhæftet som bilag på sagen til inspiration er Handle- samt køreplan udarbejdet til valget 

i 2017. 

 

Beslutning 

Ældrerådet besluttede at medlemmerne skal gå i tænkeboks om de ønsker at blive en del 

af valgbestyrelsen. Ønsker man dette meldes tilbage til sekretæren inden april måneds 

møde.  

 

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

Bilag 

• Ældrerådsvalg 2017.pdf 

• Hvad sker hvornaar - Ældrerådsvalget i Rebild Kommune 2017 
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Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

• Danske Ældreråd 

- Rep. møde 

- Valgresultater 

• Profilering af ældrerådet, roll ups 

Bilag/Punkt%2021%20Bilag%201%20Aeldreradsvalg_2017pdf.pdf
Bilag/Punkt%2021%20Bilag%202%20Hvad_sker_hvornaar__Aeldreraadsvalget_i_Rebild_Kommune_2017.pdf
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Beslutning 

Danske Ældreråd 

- Danske ældreråd har fremsendt forslag til forhøjelse af kontingent. Dette forslag skal 

vedtages på rep. Mødet i maj. Men oplægget viser, hvad kontingentet vil være frem til 

2023. 

Papirerne fremsendt til Ældrerådet. 

Der er oplyst, der fremsendes yderligere oplysningen omkring emnet i april 2021. 

- Repræsentantskabsmødet 10 maj 

Der indbydes kun stemmeberettigede, Rebild Kommune har 1 stemme. Ingen ved endnu 

om det kan fysisk afholdes eller det bliver virtuel. De restriktioner, der er til den tid, vil 

afspejle formen for afholdelse. 

- Der har været afholdt valg til D.Æ. bestyrelse valgkredsene. 

Vi tilhører valgkreds 1. 

Der var afgivet 25 stemmer og Inger Møller Nielsen, Brønderslev blev valgt med 23 stem-

mer. 

Erik Jensen, Mariager Fjord fik 2 stemmer. 

Valg af suppl. Foregår d. 8 – 15 marts.  

Vi har valgt at indstille Anette Valentin, Aalborg Senior råd. 

De to nævnte personer er indstillet af flertallet i Rebild Ældreråd efter kontakt til medlem-

merne pr. mail. 

Profilering af ældrerådet, roll ups  

Der er fremsendt 2 oplæg til Roll ups fra Kommunikationsafdelingen. 

Ældrerådet havde en god snak omkring oplæggene og valgte det oplæg med firkantede 

billeder samt farvede ruder. Minus et billede - det i midten. 

Jette havde fremsendt spørgsmål til alle, hvad skal der på af tekst, ingen tilbagemeldin-

ger.  

På mødet besluttede ældrerådet, at der skal tekst på i forhold til Ældrerådets folder. 

Formål 

Ældrerådets arbejde 

Henrik rundsender pinde i forhold til tekst og så tager rådets medlemmer en beslutning ud 

fra dette og sender svar tilbage til Jette indenfor 14 dage, der sikrer orientering til Marlene 

Gustavsen i Kommunikationsafdelingen til videre behandling.  

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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Orientering fra kassereren 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Sagsfremstilling 

Kassereren gennemgår regnskabet for indeværende periode. Kassereren sikrer, at med-

lemmerne har modtaget regnskabet inden mødets afholdelse.  

 

Beslutning 

-  

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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Tilgængelighed i Rebild kommune 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

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 

Flere af rådets medlemmer har indgivet tilgængelighedstips til Tip Rebild App'en, desværre 

uden resultat. Der opfordres til at blive ved med og sende tipsene ind via App'en. 

 

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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Lokalplaner 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

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 deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Beslutning 

Intet til dette punkt. 

 

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

• HØRING - Genbrugshjælpemidler 

 

Beslutning 

Ældrerådet besluttede at det planlagte møde d. 29. marts 2021 aflyses og der afholdes 

møde igen d. 19. april 2021. 

 

Høringen vedr. genbrugshjælpemidler rundsendes af sekretæren til rådets medlemmer, 

der drøfter et muligt høringssvar og kontakter sekretær inden høringsfristen for afgivelse 

af høringssvar.  

 

Punkter til kommende dagsorden 

• Velkommen til Centerchef Birgitta Sloth Christiansen 

• Nedsættelse af valgbestyrelse  

 

Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- 

Henny Fogde Larsen 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   

 

 


