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1 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt.  

 

2 

Velkommen til Rebild Kommune 

Sagsnr: 01.00.05-G01-1-01 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Center Pleje og Omsorg, Rebild Kommune har udarbejdet velkomstmateriale som udleve-

res til medlemmerne på mødet til kort gennemgang.  

 

Beslutning 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

3 

Temadag for ældrerådet 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Ældrerådet inviteres til temadag d. 28. februar 2022 kl. 9-14 på Haverslev Ældrecenter, 

Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager.  

 

Dagen vil have overordnet fokus på ansvar, roller og kultur i ældrerådet herunder; hvilken 

vej vi vil, hvad vores formål og ansvar er, hvordan og hvor vi skal være synlige samt de 

formelle rammer for ældrerådet.  

 

Holger, Jette og Thorkild havde på det afsluttende møde i november 2021 tilkendegivet de 

gerne ville være med i planlægningen af mødet. De modtager snarest invitation til de næ-

ste skridt i planlægningen af dagen.  

 

4 

Min Måltidshåndbog 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

I Rebild kommune er vi ved at udvikle på Min Måltidshåndbog, som er et digitalt opslags-

værk til seniorer. Opslaget findes på nuværende tidspunkt i 6 kommuner i Danmark. 
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./. Kategorierne Mad-Indkøb-Måltider-Ernæring-Sygdom er faste kasser. Samtidigt har hver 

kommune derudover sin egen kasse, hvor de kan sætte kommunens oplysninger/tilbud 

ind. Se eventuelt de forskellige kommuner via linket: https://minmaaltidshaandbog.dk/  

Til præsentation og gennemgang af punktet deltager leder af produktionskøkkenet Brian 

Pedersen samt kostvejleder Annette Smith.  

Følgende vil blive præsenteret; Hvad er Min Måltidshåndbog - Kontakt – Mad leveret ude-

fra - Kursus til dig med en kronisk sygdom - Det Gode Måltid og Sund livsstil.  

Derudover ønskes der inputs fra ældrerådet på bla. navn på kategori (se forslag).  

Forslag:  

• Rebild 

• Sunde tilbud i Rebild 

• Det Gode Måltid 

• Til dig i Rebild kommune 

 

Beslutning 

Min Måltidshåndbog og tanken bag den blev præsenteret for ældrerådet med henblik på at 

få et sigende navn som kan spredes ud til brugerne af hjemmesiden. Endvidere blev rådet 

orienteret om, at de vil blive involveret i implementeringsfasen af hjemmesiden således vi 

kommer ud til alle målgrupper.  

 

Ældrerådet indsender ideer til navn til sekretæren senest d. 24. januar. Sekretær sikrer 

samling og videreformidling heraf.  
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Evt. høring af Kvalitetsstandard, forebyggende hjemmebesøg 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Materiale eftersendes til ældrerådet såfremt udvalget beslutter en høring heraf i rådet.  

 

Beslutning 

Ældrerådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard, forebyggende hjemmebesøg 

Ældrerådet tager kvalitetsstandarden til efterretning med indstilling til, at der ønskes æn-

dret formulering af teksten under Borgers forpligtigelser s. 6. Der ønskes ændret formule-

ring således der står; Hvis du ikke melder afbud til besøget, forventer vi at du er hjemme 

på det aftalte tidspunkt.  

Derudover henstilles til en ensartethed om hvorvidt der skrives du eller borgeren – under 

formål har man ændret det fra du til borgeren, hvor man gennem resten af teksten skriver 

du.    

Godkendt på ældrerådets møde d. 17. januar 2022 

Pernille Garde Laursen 

Sekretær 

https://minmaaltidshaandbog.dk/
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Evt. høring af Kvalitetsstandard, specialiserede rehabiliteringsplaner 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Materiale eftersendes til ældrerådet såfremt udvalget beslutter en høring heraf i rådet.  

 

 

Beslutning 

Ældrerådets høringssvar vedr. specialiserede rehabiliteringsplaner 

Ældrerådet tager kvalitetsstandarden til efterretning med indstilling til, at der i fase 4: Den 

fortsat udviklende fase vurderes ud fra den enkelte konkretes behandlingsplan i samar-

bejde/råd med en lægefaglig vurdering.  

 

Godkendt på ældrerådets møde d. 17. januar 2022 

Pernille Garde Laursen 

Sekretær 
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Status på Covid-19 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet ønsker en orientering om Covid-19 situationen i ældreplejen samt status på 

særlige tiltag.  

 

Beslutning 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

8 

Nyt fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Formanden har følgende punkter til drøftelse og beslutning: 

 

• Udpegning af ældrerådsmedlem til Pensioniststøttefonden jf. Byrådets konstitue-

rende møde pkt. 41. 

• Tilmelding til temadag for nyvalgte ældrerådsmedlemmer d. 10. marts i Aabybro, 

kursus i ledelse af ældrerådsarbejde for formænd og næstformænd mandag d. 28. 

marts i Aabybro, samt repræsentantskabsmøde d. 9. maj samt konference d. 10. 

maj Nyborg. 
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• Igangsætning af arbejde med tilvejebringelse af et større/tidssvarende budget til 

ældrerådets arbejde fremadrettet. 

• Adresseliste for rådets medlemmer 

• Fokuspunkter for rådets arbejde 

 

Beslutning 

Udpegning af ældrerådsmedlem til Pensioniststøttefonden jf. Byrådets konstituerende 

møde pkt. 41. 

Henrik Christensen blev ved afstemning valgt til denne post. 

 

Vedhæftet er udkast til folder vedr. ældrerådet 2022-2025. 

 

De resterende punkter udsættes til næste møde. 

 

 

Bilag 

• Ældrerådsfolder 2022-2025 
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Kort gennemgang af Budget 2022 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Udsættes til næste møde. 
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Mødeafholdelse 2022 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet skal fastlægge mødedatoer for 2022.  

 

Beslutning 

Mødeafholdelsen i 2022 er som følger: 

 

7. februar (Støvring Byrådssal) 

16. marts  

11. april 

6. maj 

14. juni 

11. august 

26. september 

24. oktober 

21. november 

 

Bilag/Punkt%208%20Bilag%201%20Aeldreraadsfolder_20222025.pdf
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Alle møder afholdes i tidsrummet kl. 9-12.30, hvor kl. 9-10 er formøde.  
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Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Høring vedr. forslag til ændring af ledelsesstrukturen i hjemmeplejen 

 

Ældrerådet tager indstillingen til efterretning og imødeser tiltag der styrker en øget trivsel 

blandt medarbejderne og højner kvaliteten i hjemmeplejen. 

 

Dog påpeger ældrerådet, at der fortsat er betænkeligheder ved centralisering af hjemme-

plejen under én leder, da der er stor mangel på varme hænder fremfor yderligere ledel-

sesniveauer.  

 

Endvidere er det fortsat et stort ønske fra ældrerådet, at en fast nærværende ledelse skal 

prioriteres på alle ældrecentre samtidig med, at hjemmeplejen ikke samles et sted i kom-

munen, men bibeholder sine decentrale placeringer som i dag.  

 

Ældrerådet påpeger, at medarbejderinddragelse i strukturændringen er en væsentlig del af 

processen.  

 

Godkendt på ældrerådsmødet d. 17. januar 2022 

Pernille Garde Laursen 

Sekretær 

 

Punkter til næste møde 

• Folketingets beslutning om tilskud til øgede varmeudgifter 
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Underskriftside 

Henny Fogde Larsen   

Jette Ulstrup   

Henrik Christensen    

Susanne Holmberg   

Carsten Mikkelsen   

Ole Majgaard   

Thorkild Bækkelund   

Holger Pedersen   

 

 


