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Mødedato: 

28. juni 2021 

Mødetidspunkt: 
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Rold StorKro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping 

Møde slut: 

12.30 med efterfølgende frokost 

Fraværende: 

Poul Larsen 
Henrik Christensen 
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67 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Poul Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

68 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Poul Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

69 

Visitationskriterier for pleje - og ældreboliger  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Funktionsleder Susan Starbæk Nielsen deltager i punktet med henblik på en dybere gen-

nemgang af de tidligere udsendte kriterier for visitering af pleje- og ældreboliger i Rebild 

Kommune.  

Rådets medlemmer bedes forud for mødet forholde sig til det udsendte materiale således 

alle spørgsmål kan afdækkes på dagens møde.  

 

Beslutning 

Ældrerådet fik mulighed for en dybere gennemgang af visitationskriterierne med efterføl-

gende mulighed for at stille opklarende spørgsmål til materialet eller visiteringen generelt. 

 

Spørgsmål fra ældrerådet: 

Hvor længe efter dødsfald hæftes der for husleje? 

Svar fra forvaltningen:  

Når lejligheden er opsagt og tømt, har boligselskabet 8 dage til at varsle indkaldelse til 

flyttesyn. Efter flyttesynet har boligselskabet 14 dage til klargøring af boligen.  

Boligerne meldes derefter klar og huslejeforpligtigelsen overgår til kommunen pr. d. 1. 

eller 15. i en måned.  

 

Spørgsmål fra ældrerådet: 

Hvordan fungerer udlejning af ældreboliger udenom kriterierne? 

Svar fra forvaltningen:  
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Udlejning til anden målgruppe udenom visitationskriterierne er noget der har været en 

mulighed igennem flere år, hvor man kontakter kommunen direkte. 

Der er for nyligt indgået aftale med Boligselskabet Nordjylland om, at de er en aktiv part i 

udlejningen af ældreboliger mod forudgående aftale med boligansvarlige i Center Pleje og 

Omsorg da vi altid skal sikre der ikke står borgere på venteliste til det respektive område.  

 

Spørgsmål fra ældrerådet: 

Er der planer om Seniorboliger i Rebild kommune? 

Svar fra forvaltningen: 

Der arbejdes på forskellige initiativer i forbindelse med moderniseringsplanen, hvor blandt 

andet Seniorboliger bliver nævnt.  

Ældrerådet vil blive involveret i drøftelsen af fremtidens senior/ældreboliger på et debat-

møde i september måned når politikerne har været på inspirationstur. 

 

Ældrerådet gjorde opmærksom på, at nærhedsprincippet vægtes meget højt samtidig 

med, at der anbefales at boligerne gøres mere tidssvarende og nutidige.  

 

Ældrerådet så gerne at der var en boligpolitik i kommunen.  

 

Poul Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

70 

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 og som er relevant for ældrerådet.  

 

Beslutning 

Moderniseringsplanen 

Moderniseringsplanen var på dagsordenen igen, og udvalget indstillede at begge modeller 

for nedlæggelse af plejeboliger indgår i det videre arbejde samtidig med, at forvaltningen 

udarbejder forslag til inspirationstur i september måned med eksempler på andre bolig-

former som erstatning for plejeboliger. I forlængelse heraf udarbejder forvaltningen oplæg 

til dialogmøde d. 16. september 2021 med inddragelse af borgere og interessenter efter 

inspirationsturene.  

 

Budgetopfølgning 

Et flertal af medlemmerne i Sundhedsudvalget vurderede, at opdriften på ældreområdet 

ikke kan løses indenfor udvalgets nuværende budgetramme, uden der sker serviceforrin-

gelsereller ændres struktur. Venstre ønskede stop for visitation til 10 plejeboliger og fælles 

ledelse på ældrecentrene.    

 

Poul Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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71 

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 

Konstitueret ældrecenterleder på Haverslev Ældrecenter 

Stinna Julie Sørensen er konstitueret ældrecenterleder på Haverslev Ældrecenter således 

Mette Kristiansen kan have fokus på Hjemmeplejedistrikt SYD.  

 

Ådalscentret 

Der blev afholdt rejsegilde på de nye boliger på Ådalscentret d. 28. juni 2021. 

 

Virtuel sygepleje 

Som orienteret om på sidste møde arbejdes der på en virtuel løsning af sygepleje i Rebild 

Kommune. Forvaltningen har været på inspirationstur i Viborg Kommune og der arbejdes 

nu videre med at sende udvalgte nøglepersoner i introduktion i Viborg Kommune.  

Den virtuelle sygepleje skal ses som et supplement til hjemmebesøgene og ikke en erstat-

ning. 

 

Feriebemanding 

Hjemmeplejen er meget sårbar denne sommer vedrørende afløsning på assistentopgaver. 

Dette er en generel problemstilling i mange nordjyske kommuner.   

 

Kommunale tilsyn 

BDO er tæt på at være færdige med de kommunal tilsyn på alle 10 ældrecentre i kommu-

nen, og med et tilfredsstillende resultat. Der er nogle opmærksomhedspunkter der skal 

arbejdes med.  

Ældrerådet får forelagt rapporterne til orientering senere hen på året. 

 

Familie/pårørendemøder 

Der arbejdes på at afholde en række dialogmøder for pårørende til beboerne på ældrecen-

trene således vi kan styrke samarbejdet samt forventningsafstemme i forbindelse med 

genåbningen efter Covid-19.  

 

Ældrerådet tilføjer, at de gerne ser man arbejder på en styrkelse af relationerne mellem 

beboere og medarbejdere således det er det samme faste personale der udfører pleje og 

omsorg frem for mange forskellige. Ligeledes er det fortsat et ønske at man som ud-

gangspunkt tilbyder fuldtidsansættelse fremfor deltid, hvilket også er forvaltningens øn-

ske.  

 

Poul Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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72 

Nyt fra valgbestyrelsen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Valgbestyrelsen bestående af Poul Larsen, Kirsten Mølgaard, Henrik Christensen og Jette 

Ulstrup gennemgår nyt siden sidste møde i Ældrerådet.  

 

Referat fra første møde i valgbestyrelsen er vedhæftet som bilag på sagen.  

 

Beslutning 

Der er ønske om nedjustering af antallet af valgtilforordnede til valgdistrikterne Skørping 

og Støvring, dette tages til efterretning.  

Valgformændene melder det ønskede antal samt navn på valgtilforordnede ind til sekretæ-

ren senest d. 15. august 2021. 

 

Poul Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

Bilag 

• Referat 080621 

73 

Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

• Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd 

 

Beslutning 

Ældrerådet gennemgik punktet på formødet, hvor rådets repræsentation i Sundhedscaféen 

i Skørping blev drøftet samt Regions Ældrerådsmødet og det kommende ældrerådsvalg.  

På formødet havde ældrerådet besøg af kommunikationsmedarbejder Mads Bang Pedersen 

til en drøftelse og dialog omkring problematikkerne vedrørende kommunikation ud til de 

ældre borgere i kommunen. Herunder de medier vi kommunikerer igennem, og vigtighe-

den af at benytte aviserne sammen med de digitale løsninger.  

Ældrerådet fik vendt mange problematikker og ideer og vil gå i tænkeboks omkring løs-

ningsforslag til fremtidig drøftelse med Mads. 

 

Poul Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

Bilag/Punkt%2072%20Bilag%201%20Referat_080621.pdf
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74 

Orientering fra kassereren 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

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

lemmerne har modtaget regnskabet inden mødets afholdelse. 

 

Beslutning 

Regnskabet for indeværende periode blev gennemgået. 

 

Poul Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

75 

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 

Intet til dette punkt. 

 

Poul Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

76 

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. 

 

Poul Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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77 

Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Intet til dette punkt. 

 

Poul Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

78 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

• Valgtemaer til det kommende kommunalvalg til politiske drøftelser. 

 

Poul Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

79 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

-  

Poul Larsen og Henrik Christensen 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   

 

 


