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Referat 

Ældrerådet 
Mødedato: 

29. november 2021 

Mødetidspunkt: 

10:00 

Sted: 

Rold StorKro , Vælderskoven 13, 9520 Skørping (kælderen) 

Møde slut: 

12.00 

Fraværende: 

Ulla Paulsen 
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125 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Punkt med Økonomi tages under evt.  

 

Godkendt. 

 

Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

126 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

127 

HØRING:: JYFI udbud ramper/kiler 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Høring vedrørende udbud på levering af ramper/kiler til dørtrin, køreplader og stationære 

ramper. 

Norddjurs Kommune genudbyder i samarbejde med – og som tovholder for Jysk Fælles-

indkøb Ramper/kiler til dørtrin og Køreplader til borgere med bevilling efter servicelovens 

§ 112, samt stationære ramper til borgere med bevilling efter servicelovens § 116, til alle 

kommuner i Jysk Fællesindkøb. 

Ældreråd bedes derfor udtale sig i forhold til foreliggende kravspecifikation. 

 

Det kan oplyses, at der i udarbejdelsen af udbudsmaterialet og kravspecifikationerne har 

været nedsat en kommunal brugergruppe bestående af repræsentanter fra Norddjurs 

Kommune. Deltagerne i brugergruppen er primært fagpersoner inden for området.  

 

I henhold til Servicelovens bestemmelser om brugerinddragelse har Kåre Lauersen, (Nord-

djurs Kommune) deltaget i udarbejdelsen af kravspecifikationerne.  

 

Ved udarbejdelsen af det nye udbudsmateriale, herunder af kravspecifikationen, er der ar-

bejdet videre med det materiale og de krav, der blev udarbejdet ved sidste fællesudbud. 
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Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og er inddelt i 3 delaftaler: 

 

Delaftale 1, Ramper/Kiler til dørtrin 

Delaftale 2, Køreplader, og  

Delaftale 3 Stationære ramper 

 

Rammeaftale på den enkelte delaftale tildeles den leverandør, som har afgivet det økono-

misk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvali-

tet. En tilbudsgiver kan altså vinde én eller flere delaftaler. 

 

Evalueringen af delaftalerne sker ud fra følgende parametre: 

- Pris 40 % 

- Kvalitet 60 % 

 

I henhold til kvalitetsvurderingen bliver der tale om afprøvning og vurdering af de tilbudte 

produkter.  

 

Forventet aftalestart er den 1. april 2022, således at de nye rammeaftaler er klar til ikraft-

træden, når de eksisterende rammeaftaler på området udløber. Rammeaftalerne løber i 2 

år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x op til 12 måneder. 

 

Materialet er forud for mødet sendt til medlemmerne af ældrerådet.  

 

Økonomi 

Da udbuddet primært er et genudbud forventes der ingen direkte besparelse på den nye 

aftale. 

 

Beslutning 

Ældrerådets høringssvar vedr. JYFI udbud ramper/kiler 

Ældrerådet tager materialet til efterretning.  

Godkendt på ældrerådsmødet d. 29. november 2021 

Pernille Garde Laursen 

 

Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

128 

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 

Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste ældrerådsmøde. Dagsordenen til 

møde d. 30. november kan læses på rebild.dk. 

 

Ældrerådet spurgte ind til forventet ansættelse af ny ældrecenterleder på Bælum Ældre-

center? 

Der orienteres om, at samdriften mellem Bælum og Terndrup er en midlertidig konstella-

tion, og der evalueres på samdrifter i CPO til sommer.  

 

Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

129 

Afslutning af ældrerådsperioden 2018-2021 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Ældrerådets medlemmer takker for en god og konstruktiv dialog gennem de sidste fire år.  

 

Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

130 

Årsberetning for hele perioden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådets medlemmer har udarbejdet oplæg til årsrapport for 2020 og 2021. Oplægget 

er vedhæftet som bilag til sagen og skal godkendes på mødet.  

 

Beslutning 

Årsberetningen for 2020-2021 blev gennemgået og godkendt med få rettelser. Den ende-

lige version offentliggøres på www.rebild.dk. 

 

Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

Bilag 

• Årsberetning 2020 - 2021 

131 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Bilag/Punkt%20130%20Bilag%201%20Aarsberetning_2020__2021.pdf
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Beslutning 

Regnskabet for indeværende periode blev gennemgået og regnskabet afsluttes og over-

drages til ny kasserer når det sidste kørsel er indberettet.  

 

Ulla Paulsen 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   

 

 


