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54 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Pkt. 58 udgår da et flertal i økonomiudvalget besluttede, at budgetudfordringerne behand-

les i forbindelse med budget 2022 i efteråret.  

 

Godkendt. 

 

55 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

56 

Visitationskriterier for plejeboliger i Rebild Kommune 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Funktionsleder Susan Starbæk Nielsen deltager i ældrerådets møde, hvor hun vil gennem-

gå visitationskriterierne for plejeboliger i Rebild Kommune med baggrund i udsendt mate-

riale.  

 

Beslutning 

Susan gennemgik det udsendte materiale og de forskellige scenarier for en plejeboligan-

søgning; det naturlige behov, der kommer over tid, pårørendes ønsker til deres nære om 

bolig på et ældrecenter eller et akutopstået behov, der kræver hurtig sagsbehandling.  

Uagtet scenariet, skal der altid være et plejebehov enten af fysisk eller psykisk karakter 

for at man kommer i betragtning til en plejebolig.  

Der er ikke givet et afslag på en plejebolig i meget lang tid, dog opleves der enkelte gange 

et frafald efter modtaget ansøgning da borgeren ikke af den ene eller anden årsag ikke 

ønsker at flytte alligevel.  

 

Der er på nuværende tidspunkt overkapacitet på pleje- og ældreboliger, hvorfor der på 

politisk niveau er en beslutningsproces i gang omhandlende en moderniseringsplan.  

 

Ved spørgsmål til hvordan man vægter nærhedsprincippet i forbindelse med visiteringen til 

en plejebolig, blev der orienteret om, at nærhedsprincippet vægtes også højt i det omfang 

der er muligt. Er der tale om en akutopstået situation kan der ikke altid tages højde for 

afstandene til pårørende mv.  
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Ældrerådet finder vægtningen meget vigtig da infrastrukturen i kommunen er meget dårlig 

og relationerne til sine nære er vigtig.  

 

Der stilles spørgsmål til om kommunen har indført visiteringsstop til de to ældrecentre, 

der tidligere har været i spil med baggrund i moderniseringsplanen, hvilket man ikke er.  

Alle ansøgninger med prioriteringer behandles som vanligt.  

 

Der stilles forslag om, at ind visitere flere yngre/friske borgere for at skabe liv på det en-

kelte ældrecenter, hvilket forvaltningen tog til efterretning.  

 

Forvaltningen orienterede om at borgere gennem flere år har haft mulighed for at leje æl-

dreboligerne udenom kriterierne. Samtidig med dette er der åbnet op for at boligselskabet 

kan udleje ældreboliger på vegne af Rebild Kommune.  

 

Det blev besluttet, at visitationsreglerne skal gennemgås endnu dybere på det kommende 

ældrerådsmøde med deltagelse fra Susan Starbæk Nielsen samtidig, opfordres rådets 

medlemmer til at kontakte Susan med relevante spørgsmål mv. på mail: ssni@rebild.dk.  

 

 

57 

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. Centerchefen orienterer 

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

valget der er relevant for ældrerådet.  

 

Beslutning 

Økonomivurdering for 1. kvartal viser et forventet merforbrug på 13,4 mio. kr. i forhold til 

det korrigerede budget inkl. forventede overførsler. Ældrerådet var varslet høring i forbin-

delse med besparelser på 5,4 mio. kr. indenfor sundhedsområdet, dog besluttede et flertal 

i økonomiudvalget besluttede, at budgetudfordringerne behandles i forbindelse med bud-

get 2022 i efteråret, hvorfor denne høring er aflyst (pkt. 58).  

På næste udvalgsmøde starter de indledende drøftelser af budgetgrundlaget.  

 

Der blev givet kort status på moderniseringsplanen og udvalget har ønsket en yderligere 

belysning af modellen med reduktion af boliger fordelt på ældrecentrene, herunder med 

sammenlægning af de mindre boliger, så de bliver mere tidssvarende. 

 

Henrik Christensen kommenterede den nu aflyst høring med, at det er ønskeligt fra Ældre-

rådets side at de bliver taget med som en høringspartner under processen, frem for at få 

en orientering efter beslutningerne er truffet. Dette er på nuværende tidspunkt også for-

valtningens oplevelse sker, men vi kan altid blive bedre og ældrerådet opfodres til at kon-

takte os såfremt der er en anden oplevelse heraf.  

Det tages til efterretning, at tidsperspektivet ofte er presset.  
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Poul Larsen opfordrede Ældrerådet til at gøre sig tanker om de vil høres på baggrund af 

forvaltningens indstillinger eller på baggrund af den politiske beslutning i udvalget?  

Medlemmerne var enige i, at det er ønskeligt, det er på baggrund af den politiske beslut-

ning, hvilket lovgivningen også lægger op til.  

 

 

58 

HØRING: Besparelser på sundhedsområdet 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Materiale til gennemgang eftersendes til rådets medlemmer efter Økonomiudvalgets eks-

traordinære møde d. 26. maj 2021. 

 

Beslutning 

Punktet udgår. 

 

59 

Nyt fra forvaltningen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

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

Omsorg siden sidste møde.  

 

Beslutning 

Bælum Ældrecenter 

Conny Fåborg Christensen tiltræder stillingen som ældrecenterleder på Bælum Ældrecen-

ter pr. 1. juli 2021.  

 

Covid-19 

Sundhedsstyrelsen har på café/aktivitetsområdet besluttet, at der skal fremvises Corona-

pas samt benyttes ansigtsværnemidler på fællesarealer.  

Dette indebærer også, at der er åbnet op for aktiviteter dog under de givne retningslinjer.  

KL’s krav og regler ift. Genåbning på ældreområdet fra Social- og Ældreministeriet er ud-

sendt til rådets medlemmer.  

 

Rekrutteringsudfordringer 

Der er forsat udfordringer med at ansætte ferieafløsere hen over sommeren. 

 

Virtuel sygepleje 

Der er planlagt en inspirationstur til Viborg Kommune for at få indblik i deres erfaring med 

virtuel sygepleje. 

 

Ældrerådet blev opfordret til at se mere om emnet via link: 

https://teknologi.viborg.dk/vores-projekter/skaermbesoeg-og-telemedicin/virtuel-

hjemme-og-sygepleje/  



 

REBILD KOMMUNE Ældrerådet 

31. maj 2021 

 
 

6 

 

 

Organisering af hjemmeplejen 

Der skal kigges på strukturen af hjemmeplejen, der har været forankret i tre distrikter 

(SYD, VEST og ØST) siden 2016. 

 

Pulje til værdighed og hjemmelighed 

Der er mulighed for at søge en pulje med fokus på værdighed og hjemmelighed. Ældrerå-

det opfordres til at kontakte Birgitta, hvis der er nogle ældrecentre man tænker kunne 

drage fordel af puljen.  

Der er deadline for ansøgning af puljen i august.  

 

 

60 

Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

1. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde. 

2. Sundhedscafeen, info dag d.30. september - årligt tilbud til alle. 

3. Promotion for ældrerådet nu vi har fået lavet banner, ideer søges til dette. Hvad kan/vil 

vi gøre fremadrettet. 

4. Er det nyt vedrørende friplejehjem i Støvring? 

5. Alle bedes følge med i, hvad der sker i forhold til kommende budget/sparerunden. 

 

Beslutning 

1. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde.  

 

Formandskandidater: 

 

- Jørgen Gettermann, Sjælland (trak sig efterfølgende af private årsager)  

- Inger Møller Nielsen, Brønderslev 

 

Ældrerådet havde inden mødets start fået tilsendt materiale til drøftelse og afstemning. 

 

Ældrerådet Rebild ser gerne at Danske Ældreråd kommer mere ud i pressen; mere aktiv 

indsats i central adm. 

Danske Ældreråd skal være dygtigere til at komme frem i medierne. 

Vi skal alle, der repræsenterer de ældre være bedre til at arbejde sammen, da vi alle ar-

bejder for samme aldersgruppe. 

 

2. Sundhedscafeen, info dag d.30. september - årligt tilbud til alle. 

 

Ældrerådet vedtog sidste år at deltage i Sundheds cafeens arrangementer fremover, hvis 

det var muligt, hvilket det nu. Desværre blev sidste års arrangement aflyst på grund af 

Corona. 

 

Sundheds cafeen finder sted d. 30. september kl. 14.00 – 17.00 i Skørpinghallen. 

Der skal opstilles stand inden, medlemmerne skal beregne ca. 2 timer til opstilling. 
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Der er for nuværende ikke klarhed om det bliver 2 mindre lokaler eller kun 1 til disposition 

denne dag. 

 

Det er Sundhedscentret der står bag arrangementet, og deltagerne på dagen er de for-

skellige frivillige patientforeninger i kommunen, det er ikke alle foreninger der deltager. 

Deltagerfeltet er med udgangspunkt i en gammel aftale om, hvem der er med, herunder 

blandt andet Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, Osteoporoseforeningen og nu Frivillig-

centret og Ældrerådet. 

 

Deltagergebyr er kr. 1400,00 til deling mellem stand holderne (ca. 200-250 kr. til ældre-

rådet) til dækning af lokalelejen, derudover skal påregnes udgifter til forplejning.  

 

Profilering af arrangementet kræver kreative tanker, da den østlige del af kommunen ikke 

har lokalaviser og annonceringen i medierne er meget bekostelig da man skal annoncere i 

fire forskellige aviser for at nå ud til målgruppen.  

Ældrerådets medlemmer går i tænkeboks frem til juni måneds møde mens sekretæren 

undersøger kommunens muligheder via kommunikationsafdelingen.  

 

Der opfordres til at koordinere aktiviteterne fremadrettet da Frivillig Fredag ligger ugen 

forinden Sundhedscafeen, hvor flere af rådets medlemmer også er repræsenteret – måske 

man endda kunne koble dem sammen? 

 

3. Promotion for ældrerådet nu vi har fået lavet banner, ideer søges til dette. Hvad kan/vil 

vi gøre fremadrettet? 

 

Roll Ups’ene blev godkendt af ældrerådet og roses for deres enkle betjening. Rådets med-

lemmer skal finde steder/tidspunkter for hvor og hvornår Ældrerådet kan profilere sig ek-

sempelvis ved byfester, torve m.m. 

 

Kirsten Mølgaard fik udleveret et Roll Up banner. 

 

4. Er det nyt vedrørende friplejehjem i Støvring?  

 

Ældrerådet blev orienteret om, at der ikke er nyt siden sidste drøftelse.  

 

Der blev ytret ønske om, at Nørager Friplejehjem indgår i bilaget over ledige pleje- og 

ældreboliger der præsenteres for Sundhedsudvalget på deres møder. Dette tages til efter-

retning.  

 

5. Alle bedes følge med i, hvad der sker i forhold til kommende budget/sparerunden. 

 

Ældrerådet opfordrede til, at der skal være mere fokus på svage og ældres forhold frem 

for yderligere besparelser.  

 

 

61 

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 

Regnskabet blev gennemgået på mødet.  

 

62 

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 

Der er sendt skrivelse fra ældrerådet til Banestyrelsen vedrørende niveauforskellene fra 

perron op til toget på henholdsvis Skørping og Støvring Banegård. Der afventes fortsat 

svar.  

 

63 

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 

Kommuneplanen er pt. i høring og rådets medlemmer opfordres til at gå ind og se om det 

har relevans for deres nærområde.   

Hvis der er noget i de respektive lokalområder, bedes repræsentanterne indgive hørings-

svar til rette instans senest d. 14. juni 2021. 

 

64 

Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- 
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65 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

• Visitationsreglerne v. Susan Starbæk Nielsen 

• Orientering fra 1. møde i valgbestyrelsen  

• Kommunikation ud til de ældre borgere i kommunen v. Mads Bang Pedersen (del-

tager på formødet d. 28. juni 2021) 

 

66 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Der afholdes 1. møde i valgbestyrelsen via Teams d. 8. juni 2021. 
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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   

 

 


