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46 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

47 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

48 

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 

Følgende punkter blev gennemgået på ældrerådets møde: 

 

Pkt.: 46. Temadrøftelse – Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger 

Pkt.: 47. Regnskab 2021 

Pkt.: 48. Økonomiopfølgning – Pleje og Omsorg – Ultimo februar 2022 inkl. Nøgletal 

Pkt.: 51. Planlægning af studietur 

Pkt.: 52. Kommunale tilsyn 2021 

Pkt.: 53. Årlige Sundhedsfaglige tilsyn 

Pkt.: 54. Ældretilsyn efter SEL §§ 83-87 

 

I forlængelse heraf ytrede ældrerådet ønske om at få et overblik over flowet af belægning 

på Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud. Forvaltningen sikrer dette overblik.  

 

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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49 

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 

Ny hjemmeplejeleder i ØST 

Vivi Gaardsted er ansat som ny hjemmeplejeleder i Hjemmeplejedistrikt ØST pr. 1. maj 

2022.  

 

Overordnet leder af hjemmeplejen 

Det er ikke lykkedes at ansætte en overordnet leder af den samlede hjemmepleje. Forvalt-

ningen går i tænkeboks om mulighederne.   

Ældrecenterleder til Øster Hornum Ældrecenter og Støvring Ældrecenter 

Der afholdes i denne tid samtaler til stillingen som ældrecenterleder. Ældrerådet orienteres 

når der er nyt på området.  

COVID-19 testkapaciteten 

KL anbefaler fortsat at medarbejdere tilbydes PCR test hver 14. dag samtidig med, at der 

tilbydes antigentest til afløsere samt pårørende.  

Ukraine situationen 

Borremose Ungdomsskole huser 70 ukrainere der skal tilbydes relevante sundhedstilbud. 

Der startes efter planen op med sundhedsklinik to gange om ugen snarest.  

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet  

 

50 

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.  

Ældrerådet har d. 6. april 2022 fået en gennemgang af beregningsgrundlaget ved økono-

mikonsulent. 
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Beslutning 

Høringssvar fra ældrerådet Rebild vedr. midlertidigt ophør af udlejning af pleje-

boliger.  

Ældrerådet takker og er glade for, at ÆPOU arbejder med at forbedre og effektivisere drif-

ten af Ældreplejen.   

Grundlæggende er det vigtigt for ældrerådet, at der ikke fortages forringelser i plejeforhol-

dene for Rebild Kommunes plejekrævende borgere. Her tænker vi blandt andet på at det 

er vigtigt, at der altid er plejetilbud i hele kommunen, og at der ikke er ventetid på af få 

anvist plejebolig.  

For borgerne er det at få plejebolig i det nærområde, hvor man har levet og har sit net-

værk, en meget stor og vigtig livskvalitet. For borgerne er det også vigtigt, at man ved vi-

sitationer medtager borgerens eventuelle utryghed og ensomhed i eget hjem i vurderingen 

af anvisning til plejehjemsplads.  

Derfor er det uhyre vigtigt at justeringer af antallet af plejeboliger lever op til de ovenstå-

ende kriterier. 

 

Ved tidligere lejligheder, hvor der har været arbejdet med lukninger, har det været bor-

gernes oplevelse, at indskrivning blev stoppet uofficielt. Dette ønsker vi ikke gentaget. 

Ældrerådet påpeger ligeledes at den oplyste belægningsprocent ikke er i overensstem-

melse med virkeligheden, da plejeboliger ikke er disponible på opgørelsestidspunktet. Vi 

beregner en belægningsprocent til ca. 92. I den oplyste beregning af tomgangshusleje, 

indgår faciliteter/omkostninger til blandt andet akutpladser, aflastningspladser og admini-

strationsfaciliteter til Hjemmepleje Syd. Rådet opfordrer til at disse omkostninger henføres 

til de pågældende driftsenheder, så drøftelserne herefter kan foregå på et konkret grund-

lag.  

Overordnet set har Rebild kommune en kvalitetsstandard for ældrepleje som ikke harmo-

nerer med det tildelte budget. Ældrerådet imødeser, at man politisk tilvejebringer midler, 

således at denne underfinansiering bliver udlignet. 

Ældrerådet kan ikke anbefale, at der tages skridt til midlertidige lukninger af plejehjems-

pladser på det oplyste grundlag. Ældrerådet indgår gerne i yderligere drøftelser om grund-

laget og organiseringen af plejen.   

På vegne af Rebild Ældreråd, april 2022 

Venlig hilsen 

 

Holger Pedersen 

Formand                   

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punk-

tet.                                                                                                                

 

Bilag 

• Høringsbrev - Midlertidigt ophør af udlejning af plejeboliger 

• Midlertidigt ophør af udlejning af plejeboliger.pdf 

Bilag/Punkt%2050%20Bilag%201%20Hoeringsbrev__Midlertidigt_ophoer_af_udlejning_af_plejeboliger.pdf
Bilag/Punkt%2050%20Bilag%202%20Midlertidigt_ophoer_af_udlejning_af_plejeboligerpdf.pdf
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51 

Fordeling af udvalg til rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet vedtog på mødet i marts måned at hvert medlem følger et udvalg og referer 

tilbage til ældrerådet når der er aktuelle emner, der berører ældrerådet.  

På dagens møde skal ældrerådet drøfte fordelingen af udvalg. 

 

Beslutning 

Henrik Christensen – Byrådet 

Thorkild Bækkelund – Økonomiudvalget 

Carsten Mikkelsen - Teknik- og Miljøudvalget 

Henny Larsen – Børne- og Familieudvalget 

Ole Majgaard - Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget  

Jette Ulstrup – Kultur-, Fritids-, og Sundhedsudvalget 

Susanne Holmberg - Beskæftigelsesudvalget 

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

52 

Dialogmøde d. 3. maj 2022 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Der afholdes dialogmøde med Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget d. 3. maj 2022 kl. 

16.00-17.00.  

Ældrerådet skal drøfte ønsker til dagsordenen. 

 

Beslutning 

Ældrerådet holder formøde i Aktivitetscentret, Skørping Ældrecenter kl. 15.00-16.00.  

Dagsorden i prioriteret rækkefølge: 

- Udvalgets prioriteringer og samarbejdet med ældrerådet, forventninger til hinanden 

- Ældrerådets budget 

- Moderniseringsplan 

- Hjemmepleje  

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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53 

Deltids- og fuldtidsansatte i plejesektoren 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet ønsker orientering om hvor mange deltidsansatte og fuldtidsansatte der er i 

plejesektoren samt få belyst følgende områder: 

• Hvordan arbejder man med at få flere i fuldtidsjob? 

• Er der en valid undersøgelse om hvorvidt deltidsansatte ønsker at arbejde mere? 

• Er der kapacitet til en fornuftig afvikling af sommerferie? 

• Tænker man unge ind som hjælpere på plejecentrene? 

 

 

Beslutning 

På KL’s side; Kend din kommune (link: https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/oko-

nomi-og-styring/kend-din-kommune/) ses et potential i at få flere fuldtids ansatte i sund-

hedssektoren. Hvor Aalborg Kommune er i top med mange fuldtidsansatte, er der pt. kun 

5,3% fuldtidsansatte i Rebild kommune.  

 

Pt. arbejdes der på i fastholdelses- og rekrutteringsstrategien at ledige stillinger opslås 

som fuldtids, men med mulighed for individuel tilpasning. Det er ikke alle medarbejdere, 

der kan arbejde fuldtid, særligt seniorerne er der fokus på at fastholde i kommunen.  

Der afholdes Senior Topmøde d. 21. april 2022, hvor fokus netop er på fastholdelse.  

 

Ældrerådet spurgte ind til muligheden for internt vikardækning/bureau hvilket der pt. ar-

bejdes på i hjemmeplejen.  

Samtidig blev der orienteret om, at der tilbydes weekendvagter hver 3. weekend til social- 

og sundhedsassistenter og der arbejdes på, at samme tilbud skal gøre sig gældende for 

social-og sundhedshjælpere.  

Der tegner sig allerede nu et bedre billede af rekruttering af afløsere til feriedækning end 

sidste år, hvor dækning af alle vagter var meget svær at få til og lykkedes.  

 

Der skete en drøftelse af unge medarbejdere på ældrecentrene og problematikken om-

kring b. la. Tavshedspligt blev vendt. Der arbejdes pt. på at formalisere et samarbejde 

med vejledere på diverse skoler for at tiltrække unge mennesker og få et øget fokus på 

mulighederne for arbejde og uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet.  

 

 

54 

Samarbejde med andre råd og foreninger 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet vil gerne drøfte mulighederne for et samarbejde med andre råd, foreninger 

m.m.  

 



 

REBILD KOMMUNE Ældrerådet 

11. april 2022 

 
 

8 

 

Beslutning 

Ældrerådet besluttede at målet for et kommende samarbejde skal drøftes yderligere og 

der skal udarbejdes en køreplan for området inden man kan tage en endelig beslutning.  

 

55 

Ældrerådets synlighed 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af sidste måneds møde skal ældrerådet drøfte synlighed for rådet yderligere.  

 

 

Beslutning 

Sekretæren belyste de muligheder der for at benytte Facebook, Instagram og Rebild.dk og 

henstillede til at medlemmerne aktivt sender videoer, billeder mv. der kan deles på de re-

spektive medier når det er relevant.  

 

Kommunikation inviteres til et møde efter sommerferien for yderligere gennemgang. 

 

56 

Orientering - tilsyn 2021 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet får tilsynsrapporterne for de kommunale tilsyn, der er foretaget af BDO samt 

Ældretilsynene foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed til orientering. 

Tilsynsrapporterne har været forelagt Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget til orientering d. 

5. april. Der henvises til pkt. 52, 53 og pkt. 54 i dagsordenen. 

 

Rapporterne m.v. er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.  

 

Beslutning 

Punktet blev drøftet under punkt 48.  

 

Bilag 

• Tilsynsrapport Ådalscentret 2021 

• Tilsynsrapport Skørping Ældrecenter 2021 

• Tilsynsrapport Bælum Ældrecenter 2021 

• Tilsynsrapport Rørbæk Ældrecenter 2021 

• Tilsynsrapport Haverslev Ældrecenter 2021 

• Tilsynsrapport Støvring Ældrecenter 2021 

• Tilsynsrapport Nørager Friplejehjem 2021 

• Tilsynsrapport Øster Hornum Ældrecenter 2021 

• Tilsynsrapport Suldrup Ældrecenter 2021 

Bilag/Punkt%2056%20Bilag%201%20Tilsynsrapport_Aadalscentret_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%202%20Tilsynsrapport_Skoerping_Aeldrecenter_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%203%20Tilsynsrapport_Baelum_Aeldrecenter_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%204%20Tilsynsrapport_Roerbaek_Aeldrecenter_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%205%20Tilsynsrapport_Haverslev_Aeldrecenter_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%206%20Tilsynsrapport_Stoevring_Aeldrecenter_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%207%20Tilsynsrapport_Noerager_Friplejehjem_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%208%20Tilsynsrapport_Oester_Hornum_Aeldrecenter_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%209%20Tilsynsrapport_Suldrup_Aeldrecenter_2021.pdf
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• Tilsynsrapport Terndrup Ældrecenter 2021 

• Tilsynrapport Nørager Friplejehjem (1) 2021 

• Tilsynsrapport Nørager Friplejehjem (2) 2021 

• Påbud Nørager Friplejehjem 2021 

• Ophævelse af påbud - Nørager Friplejehjem 2021 

• Reaktivt ældretilsyn Jysk Hjemmepleje (1) 2021 

• Tilsynrapport JYSK Hjemmepleje Aps (2) 

• Afgørelse ældretilsyn påbud Jysk Hjemmepleje AS 

• Ældretilsyn Hjemmepleje ØST 2021 

• Sygeplejen, Planlagt tilsyn, Methotrexat 21 

57 

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 

- Repræsentantskabsmøde d. 9.-10. maj 2022 på Nyborg Strand.  

- Budgetforslag med begrundelse er udarbejdet til videreformidling til respektive udvalg.  

- Formanden har drøftet problematikken vedr. de skrevne medier og målgruppen i kom-

munen med Borgmesteren og han ser på nuværende tidspunkt ikke nogen muligheder for 

at kunne påvirke medierne.  

Henrik supplerede med at han har snakket med områdelederen af Rold Skov Bladet, hvor 

man som et forsøg har lagt bladet hos købmanden i Bælum, hvilket ar været en stor suc-

ces. Der arbejdes på samme øvelse i Terndrup.  

 

 

58 

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 

Regnskabet for indeværende periode er udsendt. 

 

59 

Tilgængelighed i Rebild Kommune 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Bilag/Punkt%2056%20Bilag%2010%20Tilsynsrapport_Terndrup_Aeldrecenter_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%2011%20Tilsynrapport_Noerager_Friplejehjem_1_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%2012%20Tilsynsrapport_Noerager_Friplejehjem_2_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%2013%20Paabud_Noerager_Friplejehjem_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%2014%20Ophaevelse_af_paabud__Noerager_Friplejehjem_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%2015%20Reaktivt_aeldretilsyn_Jysk_Hjemmepleje_1_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%2016%20Tilsynrapport_JYSK_Hjemmepleje_Aps_2.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%2017%20Afgoerelse_aeldretilsyn_paabud_Jysk_Hjemmepleje_AS.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%2018%20Aeldretilsyn_Hjemmepleje_OeST_2021.pdf
Bilag/Punkt%2056%20Bilag%2019%20Sygeplejen_Planlagt_tilsyn_Methotrexat_21.pdf
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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 

Der aftales at hvert ældrerådsmedlem tager materiale med på møderne således der kan 

sendes eksempler ind på tilgængelighed samlet fra ældrerådet.   

 

60 

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. 

 

61 

Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Jette uddelte store roser til Øster Hornum Ældrecenter, der var stærkt repræsenteret til 

fælles dansearrangement i Stub Huset. Det var dejligt at se det engagement der var fra 

ældrecentrets side af.  

 

Ole har deltager i Brugerrådsmøde på Øster Hornum Ældrecenter. Her blev der orienteret 

om at der var fuldt belagt på alle plejeboliger. 

Bussen tilhørende ældrecentret er ved at synge på sidste vers, og man er i gang med at 

søge forskellige fonde mv. så de kan købe en ny bus.  

 

Thorkild, Susanne og Jette deltog i maddagen på Skørping Ældrecenter. Det var en stor 

velbesøgt dag, hvor man fik lov at smage på mange forskellige ting fra kræsevognen.  

Repræsentanterne fra ældrerådet efterlyste mere proteinrig/næringsberiget is og choko-

lade i kræsevognen.  

 

62 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Beslutning 

- Projektgruppen vedr. de frivillige råd deltager kl. 10.00-11.00  

- Demenskoordinator Marianne Finderup deltager kl. 11.00-12.00 med temadrøftelse om-

kring demensstrategi og dagcenterfunktion fremadrettet.  

 

Efter sommerferien starter ældrerådet op med at afholde sine møder på kommunens æld-

recentre.  

 

 

63 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- 
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Underskriftside 

Henny Fogde Larsen   

Jette Ulstrup   

Henrik Christensen    

Susanne Holmberg   

Carsten Mikkelsen   

Ole Majgaard   

Thorkild Bækkelund   

Holger Pedersen   

 

 


