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64 
Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Dagsorden godkendt.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
 

65 
Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Beslutningsprotokol godkendt.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
 

66 
Projekt vedr. de frivillige råd 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Med baggrund i spørgeskemaundersøgelse foretaget i februar måned 2022 og efterføl-
gende indbydelse til fælles møde d. 10. maj 2022 deltager sundhedschef Lotte Worup og 
konsulent Sara Tornøe på ældrerådsmødet kl. 10.00.  
 

Beslutning 
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse og de efterfølgende drøftelser med rådene bli-
ver præsenteret for direktionen, og med eventuel videre politisk drøftelse.  
Formålet er at få mere viden om hvordan, Rebild Kommune samarbejde med de frivillige 
råd, og på hvilke punkter samarbejdet evt. kan blive bedre.  
Vær opmærksom på at spørgeskemaundersøgelsen kan bære præg af at være gennemført 
efter en periode med Corona og evt. nyvalgte råd.  
 
Ældrerådet gennemgår resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, og har herefter en 
drøftelse med udgangspunkt i ældrerådets erfaring og oplevelse af arbejdet i et frivilligt 
råd.  
Generelt er et opmærksomhedspunkt fra ældrerådet, at Rebild Kommune gerne må være 
særligt opmærksomme på de frivillige, og der skal gøres en indsats for at tage hånd om 
dem.  
 
Ældrerådet tager spørgeskemaundersøgelsen til efterretning.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
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67 
TEMA:: Demensstrategi og dagcenterfunktionen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Demenskoordinator Marianne Finderup og ældrecenterleder Hanne Virkman deltager på 
dagens ældrerådsmøde kl. 11.00 for at introducere demensstrategien og dagcenterfunkti-
onen fremadrettet.  
 

Beslutning 
Dagcenterfunktion 
Borgerne i Rebild Kommune kan visiteres til dagcenter på fem forskellige ældrecentre: 
Støvring, Rørbæk, Ådalscentret, Suldrup og Skørping ældrecentre.  
Alle borgere der er visiteret til dagcenter har et formål med at komme der, det kan f.eks. 
være deltagelse i sociale relationer og træning med en fysioterapeut. En borger kan også 
komme i dagcenter, for at aflaste ægtefælle og pårørende i hjemmet. Det varierer rigtig 
meget, hvor meget den enkelte borger er i dagcentret, det kan være fra en enkelt formid-
dag en gang om ugen, til flere hele dage om ugen. Det kommer an på borgerens individu-
elle behov. Der bliver foretaget en individuel vurdering af alle borgere, der visiteres til 
dagcenter.  
Der er stor fokus på at give borgeren livskvalitet ved at komme ind på dagcenter.  
Ådalscentret har kun borgere med demens på dagcentret, og hvis der er venteliste til dag-
centret på Ådalscentret, kan borgere med demens også blive visiteret til dagcentret på 
Skørping Ældrecenter.  
Hvis en borger har været visiteret til dagcenter forud for en evt. indflytning i plejebolig, 
erfarer personalet at denne overgang er lettere for borgeren, som i fald har et kendskab til 
ældrecentret og personalet.  
Der er lige nu nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på strukturen af dagcentrene i kom-
munen. Ældrerådet forventer og ønsker en dialog med arbejdsgruppen om denne struktur.  
 
Demensstrategi 
I løbet af de kommende år sker der en stor stigning i antallet af borgere med demens. Vi 
er derfor nødt til at kigge på hvilke forebyggende tiltag vi kan igangsætte for at imøde-
komme denne udfordring.  
Der er pt. 238 borgere med en demensdiagnose i Rebild Kommune, og der bliver udredt 
ca. en borger om ugen.  
Det er vigtigt i fremtiden, at have endnu mere fokus på tidlig opsporing og en tidlig ind-
sats, både overfor borgeren med demens, men også overfor de pårørende.  
 
Ældrerådet efterspørger proceduren når en borger med GPS bliver væk, og dermed udlø-
ser alarm på GPS'en, både en procedure for borgere på et ældrecenter og for hjemmebo-
ende borgere. Ældrerådet ønsker et oplæg om dette.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 

68 
Høring i Ældreråd vedr. udbud af forflytningshjælpemidler 

Sagsnr: 88.12.00-P27-27-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Sagsfremstilling 
Resumé: 
Høring vedrørende genudbud på levering af Forflytningshjælpemidler. 
 
Mariagerfjord Kommune udbyder som tovholder for Jysk Fællesindkøb levering af Forflyt-
ningshjælpemidler til alle kommuner i Jysk Fællesindkøb.  
 
Konkurrenceudsættelse af Forflytningshjælpemidler udbydes som et offentligt udbud med 
fem delaftaler: 
1. Stationær personløfter (loftlift) 
2. Stationær fritstående personløfter (rumdækkende) 
3. Løftesejl til personløftere 
4. Forflytningsplatform med sæde 
5. Forflytningsplatform uden sæde 
 
Forventet kontraktstart er 1. november 2022.  
 
Sagsfremstilling:  
I henhold til Retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 2 og vejledningen til servicelovens § 112 
skal Handicaprådet og Ældrerådet høres i forhold til kravspecifikationerne i udbudsmateri-
alet. Rebild Kommunes Ældreråd bedes derfor udtale sig i forhold til foreliggende kravspe-
cifikation. 
 
Det kan oplyses, at der i udarbejdelsen af udbudsmaterialet og kravspecifikationerne har 
været nedsat en kommunal brugergruppe bestående af repræsentanter fra de deltagende 
kommuner. Deltagerne i brugergruppen er primært fagpersoner inden for området. 
 
I henhold til Servicelovens bestemmelser om brugerinddragelse har kredsformand i Kreds 
Midtjylland samt Hovedbestyrelses- og FU-medlem i CP Danmark deltaget i og bidraget til 
udarbejdelsen af kravspecifikationerne. 
 
Ved udarbejdelsen af det nye udbudsmateriale, herunder kravsspecifikationer, er der ar-
bejdet med det materiale og de krav, der blev udarbejdet ved tidligere fællesudbud. 
 
Fokus har været på gennemskuelig prissætning særligt vedrørende genanvendelse og dif-
ferentieret vægtning af delkriterier (pris/kvalitet) for at imødekomme brugergruppens øn-
sker sammenholdt med markedssituationen.  
 
Konkurrenceudsættelsen af forflytningshjælpemidler udbydes som et offentligt udbud med 
fem delaftaler, som oplistet i resume. Mobile personløftere er til forskel fra tidligere ikke 
medtaget i dette udbud grundet et lille forbrug. 
 
Levering sker primært til hjælpemiddeldepoter og i enkelte tilfælde direkte til borger. 
 
Forventet kontraktstart er 1. november 2022. 
 
Lovgrundlag:  
I henhold til Retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 2 og vejledningen til servicelovens § 112 
skal Ældrerådet høres i forhold til kravspecifikationerne i udbudsmaterialet.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
• Da udbuddet primært er et genudbud forventes ingen direkte besparelse på den nye af-
tale.  
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• Grundet at råvare- og markedspriserne er generelt steget på grund af verdenssituatio-
nen, må stigning af nuværende priser forventes. 
 
Bilag:  
Høringsbrev 
 
Hvis Ældrerådet ønsker at læse hele udbudsmaterialet igennem, kan dette eftersendes.  
Materialet er ikke udleveret som bilag til dagsordenspunktet, da det i så fald var nødven-
digt at lukke punktet.  
 
Indstilling:  
Ældrerådet skal sikre, at der er foretaget brugerinddragelse i forbindelse med udarbejdnin-
gen af kravspecifikationerne forud for høringen i Ældrerådet.  
 

Beslutning 
Ældrerådet ønsker, at vide hvem de nævnte brugerrepræsentanter er, og hvem de repræ-
senterer, før de afgiver deres høringssvar.  
Punktet udsættes derfor til næste møde i ældrerådet d. 27. juni.  
Frist for høringssvar er d. 1. juli.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 

69 
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 
Ældrerådet deltog i dialogmøde med Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget d. 3. maj.  
 
Ældrerådet afgav et høringssvar ifm. forslag om midlertidige lukninger af plejeboliger på 
Haverslev og Terndrup ældrecentre. Udvalget besluttede på møde d. 3. maj, at dette for-
slag indarbejdes i den samlede moderniseringsplan for kapacitetstilpasning af pleje- og 
ældreboliger. Der arbejdes derfor ikke videre med midlertidige lukninger af plejeboliger på 
Haverslev og Terndrup ældrecentre.  
Udvalget takkede for ældrerådets høringssvar.  
 
Ældrerådet fremhæver, at de ønsker at være med i proces om moderniseringsplanen.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
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70 
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 
Intet nyt fra forvaltningen.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 

71 
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 
i Regions ældrerådsmøde blev det ikke vedtaget, at der skulle betales kontingent. Finan-
siering aftales ad hoc.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 

72 
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 
Kassereren orienterede.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
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73 
Tilgængelighed i Rebild Kommune 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

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 
Teknik- og Miljøudvalget har iværksat en gennemgang af alle fortove i kommunen.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 

74 
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 nyt til punktet.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 

75 
Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Ældrerådet vil gerne planlægge og afholde et møde for 60+ årige i kommunen. Drøftelse 
af dette sættes på som punkt til næste møde d. 27. juni.  
 
Ældrerådet ønsker at få afklaret hvor mange plejeboliger, der bliver brugt til andet formål, 
og hvad de bliver brugt til. Ældrerådet stiller spørgsmålstegn ved, at disse boliger også 
indgår i regnskab for huslejetab.  
 
Ældrerådet ønsker, at dagsordner til ældrerådsmøderne offentliggøres på Rebild Kommu-
nes hjemmeside forud for møderne.  
 
Ældrerådet ønsker at dette punkt vedr. nyt fra rådets medlemmer også indeholder tilbage-
meldinger fra de tildelte udvalg.  
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Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 

76 
Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Næste ældrerådsmøde d. 27. juni kombineres med fælles frokost og andet socialt arrange-
ment.  
 
Ældrerådet ønsker følgende drøftelser på møde d. 27. juni: 
- Planlægning af møde for 60+ årige 
- Høring vedr. udbud af forflytningshjælpemidler 
- Procedurer vedr. borgere med GPS 
- Plejebolig brugt til andet formål 
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 

77 
Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
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