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28 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt.  

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

29 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt.  

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

30 

Opfølgning fra sidste møde i Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Der afholdes møde i Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget hver måned. Centerchefen oriente-

rer ældrerådets medlemmer om relevante emner fra udvalgets møde.  

 

Beslutning 

På udvalgets møde d. 8. marts blev følgende punkter med relevans for ældrerådet drøftet: 

Pkt. 30: Temadrøftelse, moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger. 

Pkt. 31: Godkendelse af tids- og procesplan for moderniseringsplane for pleje- og ældre-

boliger. 

Pkt. 33: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo januar 2022 - inkl. nøgletal.  

Pkt. 34: Initiativer vedrørende budget og økonomi på ældreområdet.  

 

Til pkt. 34 stillede ældrerådet spørgsmål til hvorvidt der var taget højde for nærhedsprin-

cippet og forebyggelse af ensomhed i det udarbejdede kommissorium? Endvidere ønskede 

ældrerådet belyst om kommissoriummet lægger op til lukning af ældrecentre? 

 

Forvaltningen orienterede om, at der er tale om en screening af de oplyste områder. Når 

denne er færdig, skal man arbejde videre med resultaterne heraf.  

 

Ældrerådet fandt det problematisk, at dette ikke er tænkt ind i kommissoriummet, hvilket 

forvaltningen tager med til udvalget til drøftelse.  
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./. Referatet kan læses på www.rebild.dk 

 

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

31 

Nyt fra forvaltningen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Centerchefen orienterer ældrerådets medlemmer om, hvad der er sket i Center Pleje og 

Omsorg siden sidste møde.  

 

Beslutning 

Leder af Øster Hornum og Støvring Ældrecenter 

Ældrerådet blev orienteret om, at der afholdes afskedsreception for Lisa C. Jacobsen d. 11. 

maj 2022. 

Der arbejdes på snarest at opslå de ledige stillinger med forventet besættelse d. 1. juni 

2022. 

 

Covid-19 status 

Der er fortsat smitteudbrud på ældrecentret både blandt beboere og personale.  

Testregimet følges fortsat som hidtil med en skærpet opmærksomhed på at passe på vo-

res ældre borgere og ansatte.   

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

32 

HØRING:: Midlertidig ophør af udlejning af plejeboliger 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget har bedt forvaltningen belyse mulighederne for at redu-

cere udgifterne på ældreområdet ved, at plejeboliger som er ledige, udtages midlertidigt 

af drift. Dette vil medføre, at ældrecentrets budget til boligen kan inddrages til andet for-

mål.  

Vedhæftet er høringsbrev samt notat, der præsenterer to scenarier for midlertidig lukning 

af boliger. 

 

Beslutning 

Ældrerådet fandt ikke beregningsmodellen gennemskuelig, hvorfor der indkaldes til møde 

inden høringsfristen til gennemgang heraf.  

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

www.rebild.dk
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Bilag 

• Høringsbrev - Midlertidigt ophør af udlejning af plejeboliger 

• Midlertidigt ophør af udlejning af plejeboliger 

33 

Drøftelse af mødekalender 2022 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådets medlemmer ønsker en drøftelse af mødekalenderen 2022. 

 

Beslutning 

Et flertal i ældrerådet ønskede mødekalenderen ændret således møderne afholdes den sid-

ste mandag i måneden, hvilket der var enighed om. 

 

Mødekalender for resten af 2022 

• 11. april 2022 

• 30. maj 2022 

• 27. juni 2022 

• 29. august 2022 

• 26. september 2022 

• 24. oktober 2022 

• 28. november 2022 

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

34 

Når borger afslår besøg fra hjemmeplejen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet ønsker belyst hvor mange tilfælde der er i kommunen heraf samt hvordan vi 

stiller os overfor denne problematik? 

 

Beslutning 

Forvaltningen orienterede om, at der fra medarbejdernes side altid forsøges skabt en god 

relation til borgerne. Er der bekymringer i fht. borgerne vil der blive foretaget en bekym-

ringshenvendelse til egen læge, og den vej igennem forsøge skabt en indgang til borge-

ren.  

 

De forebyggende hjemmebesøg skaber ofte den gode tilgang og relationen mellem borge-

ren og sundhedspersonalet samtidig med at den gode dialog giver os adgang hos de fleste 

Bilag/Punkt%2032%20Bilag%201%20Hoeringsbrev__Midlertidigt_ophoer_af_udlejning_af_plejeboliger.pdf
Bilag/Punkt%2032%20Bilag%202%20Midlertidigt_ophoer_af_udlejning_af_plejeboligerpdf.pdf
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af vore borgere. Dog præciseres det, at borgerne altid har ret til at træffe egne beslutnin-

ger for deres liv, og de sætter selv standarden for hvad det gode liv er for dem.  

Emnet er fuld af dilemmaer men kommunen er vedholden og opmærksom på borgere der 

ofte aflyser eller naboer, der laver bekymringshenvendelser til os.  

 

Jette fra ældrerådet fortalt, at hun på SOSU-konferencen have bidt mærke i netop drøftel-

sen om, at tillid og kemi er meget vigtigt og det rette match mellem borger og medarbej-

der er meget vigtigt. Der stilles spørgsmål til hvad Rebild kommune gør, hvis ikke der er 

det rette match? 

Forvaltningen oplyste, at vi forsøger at finde en tilfredsstillende løsning da det er en væ-

sentlig forudsætning for den gode relation og samarbejdet at der er tillid, tryghed og en 

god kemi.  

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

35 

Drøftelse af temaer for 2022 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet skal drøfte hvilke temaer de ønsker drøftet på møderne i 2022.  

 

Beslutning 

I forlængelse af temadagen har forvaltningen aftalt med direktionen, at der er deltagelse i 

diverse temadrøftelse som ældrerådet måtte finde relevant, på den måde kan der opnås 

en form for parløb med udvalgene og erfaringer og viden kan bruges på tværs. 

 

Relevante temaer: 

 

• Moderniseringsplanen 

• Forskellige boligformer, herunder den løbende dialog herom (deltage i fremvisnin-

ger mv.) 

 

Ældrerådet fremlagde ønske om, at ældrerådet og udvalget gør tingene sammen når det 

er det samme tema der arbejdes med. Forvaltningen vender dette med udvalget.  

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

36 

Ny ældrelov 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådets medlemmer får muligheden for at komme med inputs, perspektiver og erfa-

ringer til Regeringens forslag om Ny ældrelov, der forventeligt udrulles i efteråret 2022. 
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Beslutning 

Formanden har deltaget i formandsmøde hos Danske Ældreråd - referat udsendes snarest 

til medlemmerne.  

Følgende punkter blev fremhævet som gennemgående for hvad ældreloven som minimum 

bør indeholde og som danner konsensus til de på temadagen drøftede punkter: 

 

- kontinuitet i borgers hjem. 

- samspil mellem ældreloven og sundhedsloven i det omfang det er muligt da de to love 

henvender sig til to forskellige målgrupper.  

- visitation, herunder rammevisitation. 

- arbejdsmiljø. 

- tilsyn, uvildige tilsynsførende 

 

- fleksibilitet i hele ældreplejen. 

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

37 

Opfølgning på temadag  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Evaluering af temadagen samt videre arbejde med prioritering af ældrerådets fokuspunk-

ter.  

 

 

Beslutning 

Ældrerådet drøftede hvilke fokusområder de skal have. Der drøftes at det er svært og ud-

pege ét område, men at man kan køre dem sammen til fire hovedoverskrifter og løbende 

tage udgangspunkt heri når emnet kommer op.  

Ældrerådet beslutter deres fokusområder er: 

 

- udvikling af plejeområdet. 

- boliger. 

- demens og ensomhed. 

- synlighed. 

 

Alle medlemmer er forpligtiget til at komme med indspark når de har noget relevant til de 

respektive områder.  

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

38 

Dækning af forbrugsudgifter 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Sagsfremstilling 

Ældrerådet ønsker en forvaltningsgennemgang af den ekstraordinære pulje nedsat til 

støtte af forbrugsudgifter til borgere der modtager offentlig ydelse.  

 

Beslutning 

Henrik orienterede om, at Energistyrelsen er gået i gang med indrapporteringer af til-

skudsberettigede borgere. 

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

39 

Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

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

det.  

 

Beslutning 

Punktet blev taget på formødet.  

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

40 

Orientering fra kassereren 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

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

lemmerne har modtaget regnskabet inden mødets afholdelse.  

 

Beslutning 

Ældrerådet fik en kort gennemgang af regnskabet for indeværende periode.  

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

41 

Tilgængelighed i Rebild Kommune 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Sagsfremstilling 

Ældrerådets medlemmer er meget opmærksomme på, at tilgængeligheden og trafiksikker-

heden i kommunen er optimal for de ældre og gangbesværede borgere. Uhensigtsmæssig-

heder drøftes løbende på rådets møder.  

 

Beslutning 

Intet til dette punkt.  

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

42 

Lokalplaner 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Henrik Christensen modtager alle lokalplaner vedrørende Rebild Kommune som repræsen-

tant for ældrerådet. De lokalplaner der er aktuelle kommunens seniorer præsenteres for 

ældrerådet til nærmere drøftelse på mødet.  

 

Beslutning 

Intet til dette punkt. 

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

43 

Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Carsten har deltaget i brugerrådsmødet på Suldrup Ældrecenter og der efterlyses mere 

synlighed på møderne af ledelsen.  

Forvaltningen vil undersøge kulturen for ledelsesdeltagelse i disse møder. 

 

Fælles: der stilles forslag om, at hvert ældrerådsmedlem følger et udvalg og referer til-

bage til rådet når der er aktuelle emner der berører ældrerådet. Dette vedtages enstem-

migt.  

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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44 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet bedes allerede nu gøre sig tanker omkring afholdelse af møde i juni måned 

(punkter til drøftelse, lokalitet mv.). 

 

Beslutning 

Næste ældrerådsmøde finder sted d. 11. april 2022, Støvring Rådhus, Mødelokale 3. kl. 

9.00-12.30 (formøde kl. 9.00-10.00). 

 

- Beregningsmodel forud for høring pkt. 32 - Økonomikonsulent Bjarke Jakobsen gennem-

går beregningsgrundlaget d. 6. april 2022. kl. 8.30 i Byrådssalen, Støvring Rådhus. 

- Høring: Midlertidig ophør af udlejning af plejeboliger efter gennemgang 

- Ældrerådets synlighed 

- Fordeling af udvalg jf. beslutning i pkt. 43. 

- Tilsynsrapporter fra henholdsvis BDO og Styrelsen for Patientsikkerhed til orientering 

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

45 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Intet til dette punkt. 

 

Ole Majgaard og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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Underskriftside 

Henny Fogde Larsen   

Jette Ulstrup   

Henrik Christensen    

Susanne Holmberg   

Carsten Mikkelsen   

Ole Majgaard   

Thorkild Bækkelund   

Holger Pedersen   

 

 


