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80 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Niels Ove Mikkelsen og Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

81 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Niels Ove Mikkelsen og Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

82 

HØRING: Kvalitetsstandard på træningsområdet 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har i samarbejde med de private træningsleverandører udarbejdet nye kva-

litetskrav på træningsområdet. Kvalitetsstandarderne indeholder øgede kompetencekrav 

til de medarbejdere, der skal varetage de avancerede træningsforløb. Med de øgede kom-

petencekrav vil borgerne fortsat kunne vælge mellem flere leverandører i langt de fleste 

forløb.  

Konsulent fra Center Sundhed, Kultur og Fritid deltager i punktet. 

 

Ældrerådet er høringsberettiget på kvalitetsstandarden med høringsfrist d. 31. august 

2021.  

 

Beslutning 

Ældrerådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard på træningsområdet 

Det er ældrerådets holdning, at de lempede kompetencekrav der er indføjet til leverandø-

rer af de basale genoptræningsforløb, er lavet for at tilgodese de private aktører - og ikke 

de borgere, der har et behov for genoptræning. Der er tale om en væsentlig kvalitetsfor-
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ringelse når man nedsætter kompetencekravene på de basale forløb, hvilket ældrerådet 

ikke kan tilslutte sig.  

Ældrerådet imødeser de skærpede krav til de avancerede forløb med tilfredshed, dog også 

med en vis bekymring for øget sårbarhed hos udførerene når man ændrer i kompetence-

kravene, da de bliver meget sårbare i forhold til ferieafholdelse, sygdom m.v. Dette anses 

som en væsentlig forringelse af kvalitet og service, at man kan pausere genoptræning i 

perioder på helt op til tre uger på grund af ferieafholdelse blandt andet. 

 

Godkendt på ældrerådets møde d. 30. august 2021. 

Pernille Garde Laursen, sekretær for ældrerådet. 

Niels Ove Mikkelsen og Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

Bilag 

• Kvalitetsstandarder på træningsområdet 

83 

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.  

 

Der orienteres endvidere om fremsendte invitation til rådets medlemmer vedrørende dia-

logmøde om fremtidens boliger til seniorer i Rebild Kommune.  

 

Beslutning 

Økonomivurdering 

Der er et forventet merforbrug på 13,7 Mio kr. på CPOs område, hvor de primære årsager 

er Tomgangshusleje og Hjemmeplejen.  

 

 

Strategi for ældreboliger 

Udvalget blev præsenteret for 3 strategier; 1. Boligsociale helhedsplaner, 2. Ommærknin-

ger og salg af ældreboliger og 3. Nedrivninger af ældreboliger.  

 

Udvalget besluttede at arbejde videre med strategi 2. Ommærkning og salg af ældreboli-

ger. 

 

Inspirationstur  

Bilag/Punkt%2082%20Bilag%201%20Kvalitetsstandarder_paa_traeningsomraadet.pdf
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Der har været afholdt inspirationstur for repræsentanter fra Sundhedsudvalget, Byrådet, 

forvaltningen og andre interessenter for at indsamle inspiration til fremtiden pleje- og æl-

dreboliger.  

./. Der er blandt andet besøgt Generationernes Hus i Aarhus (Link: 

https://generationerneshus.aarhus.dk/) samt et Seniorbofællesskab i Horsens Kommune. 

Turen gav anledning til gode drøftelser og indslag til det videre arbejde.  

Medlemmerne får tilsendt billeder fra dagen direkte på mail.  

 

Referatet kan læses på www.rebild.dk 

 

 

Niels Ove Mikkelsen og Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

84 

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 

Nørager Friplejehjem 

Birgitta orienterede om, at hun har været på rundtur/introduktion på friplejehjemmet, 

hvilket var meget informativt og inspirerende. Der er et ønske om et fremtidigt tværgåen-

de samarbejde mellem friplejehjemmet og ældrecentrene i kommunen.  

 

Der blev besluttet at ældrerådet gerne vil afholde et af deres månedlige møder på fripleje-

hjemmet.  

 

 

Rundtur med sygeplejen og hjemmeplejen 

Birgitta har fulgt en medarbejder i henholdsvis den udekørende sygepleje og hjemmeple-

jedistrikt VEST i en arbejdsdag for at få et indblik i hverdagen ude i driften.  

Dagen gav et godt indblik i arbejdsgangene, den gode dialog og den gensidige respekt 

medarbejdere og borgere imellem.  

 

 

Trivselsmåling i hjemmeplejen 

Der påbegyndes en trivselsundersøgelse i hjemmeplejedistrikterne for at tage temperatu-

ren på arbejdsmiljø, arbejdsglæde og den generelle trivsel i distrikterne.  

 

Leder- og medarbejderudviklingsforløb 

Der opstartes snarligt et leder- og medarbejderudviklingsforløb der skal styrke rekrutte-

rings- og fastholdelse af personale samt oparbejde den psykologiske tryghed blandt ledere 

og medarbejdere.  

 

Niels Ove Mikkelsen og Henny Fogde Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

https://generationerneshus.aarhus.dk/
http://www.rebild.dk/
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85 

Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådets formand opdaterer medlemmerne om hvad der rører sig på formandsområ-

det.  

 

Beslutning 

Ældrerådets medlemmer har modtaget invitation til dialog om fremtidens boliger til senio-

rer. Medlemmerne opfordres til at melde sig til – sidste tilmeldingsfrist er d. 6. september 

2021.  

Niels Ove Mikkelsen, Henny Fogde Larsen og Anna-Marie Kaufmann deltog ikke i behand-

lingen af punktet. 

 

86 

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 er udsendt til medlemmerne. 

Niels Ove Mikkelsen, Henny Fogde Larsen og Anna-Marie Kaufmann deltog ikke i behand-

lingen af punktet. 

 

87 

Branding af ældrerådet 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet skal besluttet hvor bannerne der er indkøbt til promovering af ældrerådets skal 

opbevares samt hvem/hvordan der holdes styr på udlånet af disse? 

Pt. er der ét stk. udlånt til Kirsten Merete Jørgensen i maj måned.  

 

Beslutning 

Sekretæren undersøger om bannerne kan opbevares på Støvring Rådhus og bestilles til 

levering i henholdsvis Nørager eller Terndrup ved behov.  
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Der træffes beslutning om, at der skal kopieres flere foldere om ældrerådet i branding 

øjemed samtidig med, at medlemmerne opfodres til at deltage i de planlagte valghandlin-

ger op til valget d. 16. november 2021.   

 

Niels Ove Mikkelsen, Henny Fogde Larsen og Anna-Marie Kaufmann deltog ikke i behand-

lingen af punktet. 

 

88 

Deltagelse i Sundhedscafé 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Der afholdes Sundhedscafé d. 30. september 2021 kl. 14.00-17.00 hvor ældrerådet delta-

ger. 

Der skal laves plan for opstilling af stande, bemanding, materiale til uddeling, promovering 

på Facebook mv.  

 

Beslutning 

Der aftales, at medlemmerne mødes kl. 12.00 således de kan opstille stande mv.  

På dagen deltager Kirsten, Torben og Jette.  

 

For at tiltrække opmærksomhed får ældrerådet trykt t-shirts med navn på relaterende til 

bannerne for at sikre genkendelighed.  

 

T-shirten bliver Navy med hvid skrift.  

 

Rådets medlemmer indsender størrelse til sekretæren, der laver overblik og sender videre 

til Poul, der har kontakten til grafikerne.  

 

Torben vil udarbejde et indslag til diverse aviser.  

 

Niels Ove Mikkelsen, Henny Fogde Larsen og Anna-Marie Kaufmann deltog ikke i behand-

lingen af punktet. 

 

89 

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.  
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Beslutning 

Intet til dette punkt. 

Niels Ove Mikkelsen, Henny Fogde Larsen og Anna-Marie Kaufmann deltog ikke i behand-

lingen af punktet. 

 

90 

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 

Henrik har modtaget ændringsforslag til høringsperioden vedrørende revision af kommu-

neplanen. Henrik gennemser materialet og orienterer ældrerådet, hvis der er noget de skal 

forholde sig til.  

Niels Ove Mikkelsen, Henny Fogde Larsen og Anna-Marie Kaufmann deltog ikke i behand-

lingen af punktet. 

 

91 

Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Poul orienterede kort om puljen vedr. Kick start af kulturlivet, der resulterede i en række 

koncerter ved Tine Lilholt rundt om på kommunens ældrecentre, hvilket havde været en 

stor succes.   

Niels Ove Mikkelsen, Henny Fogde Larsen og Anna-Marie Kaufmann deltog ikke i behand-

lingen af punktet. 

 

92 

Nyt fra valgbestyrelsen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Sagsfremstilling 

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

Ulstrup gennemgår nyt siden sidste møde i Ældrerådet.  

 

Der afholdes møde i valgbestyrelsen umiddelbart efter ældrerådets august møde.  

 

Beslutning 

Ældrerådet besluttede at printe pjece vedrørende ældrerådene generelt. Sekretæren sør-

ger for dette.  

 

Orienteringsmøder 

Der afholdes tre orienteringsmøder, hvor interesserede kan møde op og få indblik i ældre-

rådets arbejde og stille spørgsmål. 

 

Nørager, Kig Ind d. 27. september 2021 kl. 17 – 18.30  

Støvring, Business Park Nord d. 28. september 2021 kl. 17.30- 19.00  

Skørping, Skørping Idrætscenter d. 30. september 2021 kl. 18.00-19.30 

 

Ældrerådet stiller selv med repræsentanter på alle orienteringsmøder. 

 

Der tilbydes sodavand til mødet. 

 

Niels Ove Mikkelsen, Henny Fogde Larsen og Anna-Marie Kaufmann deltog ikke i behand-

lingen af punktet. 

 

93 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- Regelsæt omkring tømning af boliger  

 

- Dialogmøde med Sundhedsudvalget i september  

 

 

Niels Ove Mikkelsen, Henny Fogde Larsen og Anna-Marie Kaufmann deltog ikke i behand-

lingen af punktet. 

 

94 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- 
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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   

 

 


