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95 

Velkommen til Kommunaldirektør Christian Hesthaven 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Kommunaldirektør Christian Hesthaven deltager i starten af mødet for at præsentere sig 

selv og høre mere om ældrerådet og dets arbejde.  
 

Beslutning 
Der bydes velkommen til kommunen til Christian og rådets medlemmer præsenterede sig 
selv og de ældrecentre de repræsenterer.  
 
Poul Larsen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

96 
Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Godkendt.  
 
Poul Larsen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 
 

97 
Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Godkendt.  
 
Poul Larsen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 
 

98 
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.  
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Beslutning 
SektorMED har haft indledende dialog med Sundhedsudvalget i forbindelse med budgettet, 

hvor der blandt andet blev drøftet fastholdelse, rekruttering og demografi.   
 
Referatet fra Sundhedsudvalgets mødet kan læses på www.rebild.dk. 
 
Poul Larsen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 
 

99 
HØRING:: Budget 2022-2025 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Ældrerådet er høringsberettiget på Budget 2022-2025. Materialet rundsendes til medlem-
merne ved høringsperiodens begyndelse d. 23. september 2021.  
Høringsfristen er d. 1. oktober 2021.  
 

Beslutning 
Ældrerådets høringssvar vedr. Budget 2022-2025 

Ældrerådet fraråder på det kraftigste serviceforringelser for kommunens ældre/svageste 
borgere, hvorfor de ikke kan tilslutte sig følgende punkter fra råderumskataloget:  
 
1. Reduktion af brug af klippekort til ekstra rengøring 
2. Råderum på budget til aktiviteter på ældrecentrene 
3. Råderum – praktisk hjælp i hjemmeplejen 

4. (Besparelse på) Helhedsorienteret indsats i borgervisitationen inkl. Rehabilitering 
7. Struktur – Luk for visitation for 6 plejeboliger i ØST 
8. Struktur – Omdannelse/sammenlægge boliger 
9. Struktur – Reducér 40 plejeboliger ved omdannelse af ældrecentre. 
 
Punkt 5. Ådalscentret – Udskudt indvielse af nye boliger samt punkt 6. Ådalscentret – Æn-
dring af 10 boliger til ”alm.” demensboliger anser ældrerådet ikke som serviceforringelser, 
og tilslutter sig disse punkter.  

 
Godkendt på ældrerådsmødet d. 27. september 2021. 
Pernille Garde Laursen 
Sekretær 
 
Poul Larsen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 
 

100 
HØRING:: Udbud af bleer 

Sagsnr: 88.20.08-P27-7-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Sagsfremstilling 

Rebild Kommune forventer at tilslutte sig en forpligtende aftale under Staten og Kommu-
nernes Indkøbsservice (SKI) vedrørende bleer til borgere med bevilling efter servicelovens 
§ 112 (hjælpemidler).  

I henhold til Retssikkerhedslovens § 37 a stk. 2 og vejledning til servicelovens § 112 skal 
ældre- og handicaprådet høres i forhold til kravspecifikationerne i udbudsmaterialet.  
Rebild Kommunes handicapråd bedes derfor udtale sig i forhold til foreliggende materialer, 

herunder kravspecifikation, jf. vedlagte bilag. 

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) gennemfører på vegne af et antal kommu-
ner i Danmark et udbud på bleer, herunder indkøb af bleer til borgere med bevilling efter 
servicelovens § 112 (hjælpemidler). Det er denne del af udbuddet, der nu høres i kommu-
nernes handicapråd. Udbuddet munder ud i en såkaldt forpligtende aftale, som de kom-
muner, der tilslutter sig udbuddet, er forpligtede til at anvende. 

SKIs hovedaftale med de vindende leverandører forventes at træde i kraft 1. august 2022, 
men Rebild Kommune forventer først at tiltræde aftalen pr. 1. november 2023, sammen 
med det øvrige Jysk Fællesindkøb. Aftalen løber herefter i 4 år frem til 31. oktober 2027. 

SKI har udarbejdet udbudsmaterialet i samarbejde med en nedsat ekspertgruppe, bestå-
ende af repræsentanter fra 20 kommuner og indkøbsfællesskaber. Skanderborg Kommune 
har i denne ekspertgruppe - ved kontinenssygeplejerske og udbudskonsulent – repræsen-
teret Rebild Kommune via vores indkøbsfælleskab, Jysk Fællesindkøb (i alt 8 jyske kom-
muner). 

SKI har modtaget inputs fra brugerorganisationerne Dansk Handicap Forbund, Ældresagen 
Scleroseforeningen, PROPA og Kontinensforeningen. Gennem brugerorganisationerne har 
SKI afholdt møder med en række brugerrepræsentanter, som foreskrevet i vejledning til 
servicelovens § 112. 

Udbuddet omfatter et bredt og dybt sortiment af forskellige typer af bleer, underlag og 
fikseringstrusser, jf. Bilag C Leverandørens tilbud (sortimentsliste). Tilbudslisten består af 
et obligatorisk sortiment samt et frivilligt, supplerende sortiment. Det antal produkter, 
som leverandøren tilbyder i det frivillige sortiment, indgår i evalueringen af tilbuddene. 
Tilbudslisten er udarbejdet i en mindre arbejdsgruppe bestående af kontinenssygeplejer-
sker og udbudskonsulenter fra føromtalte brugergruppe, herunder kontinenssygeplejer-

sken fra Skanderborg Kommune. 

I Bilag B Kravspecifikation beskrives krav til kontinensprodukterne. 

SKI har udarbejdet en evalueringsmodel, der giver den enkelte kommune mulighed for at 
tilslutte sig aftalen på én af tre forskellige modeller: 

A. Direkte tildeling 

B. Tildeling på baggrund af kvalitetstest i en nedsat faggruppe. 

C. Tildeling på baggrund af kvalitetsafprøvning på Borgeren med bevilling. 

Rebild Kommune forventer at tilslutte sig model B, hvor Skanderborg Kommune – som 
tovholder for Jysk Fællesindkøb – gennemfører en kvalitetstest i en faggruppe, bestående 

af fagpersoner fra kommunerne i Jysk Fællesindkøb. 
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Evalueringen efter model B sker efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kva-
litet, hvor følgende parametre indgår: 

Kvalitet (50 %) 

Pris (35 %) 
 
Sortiment (10 %) 
 

Bæredygtighed (5 %) 

I dokumentet Vejledning til ældreråd og handicapråd har SKI beskrevet flere detaljer om 
udbuddet. Vær opmærksom på, at høringssvar sendes som vanligt til Indkøbs- og Udbuds-
teamet i  
Rebild Kommune, hvorefter vi forestår afsendelse af høringssvar til SKI. 

SKI har udarbejdet en række materialer til brug for kommunernes handicapråd. Følgende 
materialer vurderes at være væsentlige for høringen: 
 
SKI Vejledning til ældreråd og handicapråd. 
 
Bilag E Leveringskontrakt: afsnit 3-5 (s. 7-21) og afsnit 9 (s. 30-34).  
 
Bilag D Retningslinjer for tildeling af leveringskontrakt: Model B er beskrevet på s. 4-7. 

 
Bilag B Kravspecifikation. 
 
Bilag C Leverandørens tilbud (sortimentsliste). 

 

Fællescenter Sekretariatet indstiller, at ældre- og handicaprådet drøfter de fremsendte 
dokumenter og brugerinddragelsen med henblik på eventuel afgivelse af høringssvar. Rå-
det har mulighed for at tilkendegive, at der ikke ønskes afgivet et høringssvar. 

 

Beslutning 

Ældrerådets høringssvar vedr. udbud af bleer 

Ældrerådet anbefaler, at der stilles høje krav til kvalitet og funktionalitet med særligt fokus 
på værdighed for brugerne af bleerne. 

 
Godkendt på ældrerådets møde d. 27. september 2021. 
Pernille Garde Laursen 
Sekretær 
 
Poul Larsen og Ulla Haugaard deltog ikke i drøftelsen af punktet.  
 
Handicaprådet afgiver ikke høringssvar. 
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Bilag 

• Vejledning til ældreråd og handicapråd (1).pdf 
• Bilag E Leveringskontrakt (med overstregninger).pdf 
• Bilag D Retningslinjer for tildeling af leveringskontrakt (med overstregninger).pdf 
• Bilag C Sortimentsliste (Delaftale 1).xlsx 
• Bilag B Kravspecifikation (Delaftale 1).xlsx 

101 

Nyt fra forvaltningen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Centerchefen har følgende punkter til orientering: 

• Opsummering af besøg fra Nordjyllands Politi vedr. tyveri blandt ældre. 

• Afholdelse af ældrerådsmøde på Nørager Friplejehjem. 

 

Beslutning 
Opsummering af besøg fra Nordjyllands Politi vedr. tyveri blandt ældre. 
Der har været holdt mødet med Nordjyllands Politi om, hvordan antallet af tyveri generelt 
ser ud i Rebild Kommune. Statistikken viser et generelt meget lavt antal tyveri/indbrud i 
Rebild Kommune. I 2021 har der været 23 anmeldelser i hele kommunen. 
 
Afholdelse af ældrerådsmøde på Nørager Friplejehjem  
Næste ældrerådsmøde afholdes på Nørager Friplejehjem, hvor der fra kl. 8.15-9.00 er 

rundvisning af huset for interesserede. Formøde er kl. 9-10 efterfulgt af ordinært møde fra 
kl. 10.00-12.30. 
 
Produktionskøkkenet 
Der er pt. en skade på gulvet i Produktionskøkkenet, hvorfor der er sket en midlertidig 
omstrukturering af mad produktionen i en periode. I skrivende stund er skaden udbedret, 
og produktionen af mad foregår som vanligt.   

 
Ny bilpark 
Center Pleje og Omsorg har fået ny leasing aftale i hus på Renault ZOE el biler. Der har 
været opstartsvanskeligheder med de indkøbte ladestationer, der skulle kunne lade to bi-
ler ad gangene. Disse kunne oplade én bil ad gangen i starten. Problemet er udbedret og 
bilerne er i drift.   
 
Åbning af Ådalscentrets nye boliger 
De nye boliger på Ådalscentret står klar til indflyt d. 1. marts 2022. 
 
Ny organisering af hjemmeplejen 
Der arbejdes på en ændret organisering i hjemmeplejen, der skal tilgodese arbejdsmiljøet 
blandt medarbejderne samt styrke kontinuiten hos borgerne.  
Ældrerådet pointerede, at det kan medføre et øget tidsforbrug til kørsel og give transport-
udfordringer for medarbejdere uden kørekort/bil.  

Bilag/Punkt%20100%20Bilag%201%20Vejledning_til_aeldreraad_og_handicapraad_1pdf.pdf
Bilag/Punkt%20100%20Bilag%202%20Bilag_E_Leveringskontrakt_med_overstregningerpdf.pdf
Bilag/Punkt%20100%20Bilag%203%20Bilag_D_Retningslinjer_for_tildeling_af_leveringskontrakt_med_overstregningerpdf.pdf
Bilag/Punkt%20100%20Bilag%204%20Bilag_C_Sortimentsliste_Delaftale_1xlsx.pdf
Bilag/Punkt%20100%20Bilag%205%20Bilag_B_Kravspecifikation_Delaftale_1xlsx.pdf
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Poul Larsen og Ulla Haugaard deltog ikke i drøftelsen af punktet.  
 

102 
Orientering vedr. debatmøde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Der var en god eftermiddag med meget god inspiration. Det kunne have været oplagt med 
noget mere fra det nordjyske. Dette tages til efterretning.  
 
Poul Larsen og Ulla Haugaard deltog ikke i drøftelsen af punktet.  
 

103 

Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
• Orientering fra formanden siden sidste møde 

• Sundhedscafé, orientering 

 

Beslutning 
Orientering fra formanden siden sidste møde 
Formanden er blevet kontaktet ang. den bænk, der tidligere har været på stationen i 
Skørping, det er et ønske, at denne kommer retur således den ældre/svagere del af be-
folkningen får mulighed for et hvil. Derudover er der stadig udfordringer med niveaufor-
skellene mellem perron og toget.  
 
Sundhedscafé  
Diverse opgaver på dagen blev uddelegeret internt i rådet. 
 
Regions Ældrerådsmøde 
Der har været afholdt virtuelt møde med Astrid Kragh med deltagelse fra Middelfart, Søn-

derjylland, Gentofte og Jammerbugt Senior/ældreråd. 
Jammerbugt Kommune har været i gang med projekt omhandlende Omsorg og nærvær, 
hvor der er nedsat en arbejdsgruppe i kommunen med repræsentanter fra Seniorrådet.  
Projektet forventes færdigt i indeværende år.  
 
I Aalborg Kommune arbejdes der på et projekt omkring den svære samtale, den sidste tid. 
Der vil komme en rapport desangående.  
 

Danske Ældreråd 
Danske Ældreråds formand er Inger Møller Nielsen. 

Ældrerådets medlemmer fik en gennemgang af hvad de arbejder med pt., herunder deres 
fokusområder samt det kommende valg.  

Ældrerådets siddende medlemmer inviteres til deltagelse i et møde d. 1. december 2021.  
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Poul Larsen og Ulla Haugaard deltog ikke i drøftelsen af punktet.  
 

 

104 
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 Ulla Haugaard deltog ikke i drøftelsen af punktet.  
 

105 
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 
Som drøftet i pkt. 103 vedr. en fjernet bænk og niveauforskellen på stationen i Skørping 
er der skrevet til Thøger Elmelund desangående. Der afventes svar herpå.  
 
Poul Larsen og Ulla Haugaard deltog ikke i drøftelsen af punktet.  
 

106 
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. 
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Poul Larsen og Ulla Haugaard deltog ikke i drøftelsen af punktet.  
 

107 
Nyt fra valgbestyrelsen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Der afholdes orienteringsmøder i Nørager d. 27. september, Støvring d. 28. september og 
Skørping d. 30. september 2021.  
 
Ældrerådet er repræsenteret ved Niels Ove og Henrik i Nørager, Kirsten, Ulla og Jette i 
Støvring, Kirsten, Jette, Anna-Marie og Ulla i Skørping. Forvaltningen er repræsenteret på 
alle tre møder.  
 
Kirsten sørger for sodavand til Støvring, Jette i Skørping og Henrik i Nørager. 
 

Beslutning 
Intet til det punkt. 
 
Poul Larsen og Ulla Haugaard deltog ikke i drøftelsen af punktet.  

 

108 
Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Niels Ove har sammen med andre repræsentanter fra Rørbæk Ældrecenter deltaget i møde 
med Nordjyllands Politi, hvilket var et godt og informativt møde.  
 
Poul Larsen og Ulla Haugaard deltog ikke i drøftelsen af punktet.  
 

109 
Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Næste møde finder sted d. 25. oktober 2021 og forventes afholdt på Nørager Friplejehjem. 

Der er fra forvaltningen følgende punkter til det næste møde: 

• Regelsæt omkring tømning af boliger 
• HØRING: Ortoser  
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Beslutning 
Næste møde afholdes d. 25. oktober 2021 på Nørager Friplejehjem. Der er rundtur fra kl. 

8.15 - 9.00 efterfulgt af ordinær mødeafholdelse.  
 
Poul Larsen og Ulla Haugaard deltog ikke i drøftelsen af punktet.  
 

110 
Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
-  
 
Poul Larsen og Ulla Haugaard deltog ikke i drøftelsen 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   

 

 


