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Ældrerådet 
Mødedato: 

27. juni 2022 
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Utzon Center, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg 
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12.30  

Fraværende: 
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Jette Ulstrup 

Henny Foged Larsen 
 

 



 

REBILD KOMMUNE Ældrerådet 

27. juni 2022 

 
 

2 

 

Indholdsfortegnelse 

Pkt. Overskrift Side 

78 Godkendelse af dagsorden  3 

79 Beslutningsprotokol fra sidste møde  3 

80 Høring i Ældreråd vedr. udbud af forflytningshjælpemidler  3 

81 Planlægning af møde for 60+ årige  5 

82 Procedurer vedr. borgere med GPS  6 

83 Drøftelse af plejeboliger brugt til andet formål  6 

84 Opfølgning fra sidste møde i Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget  7 

85 Nyt fra forvaltningen  7 

86 Orientering fra formanden  8 

87 Orientering fra kassereren  8 

88 Tilgængelighed i Rebild Kommune  9 

89 Lokalplaner  9 

90 Nyt fra rådets medlemmer og tilbagemelding fra udvalg  9 

91 Forslag til næste mødes dagsorden  10 

92 Evt. 10 

 

 



 

REBILD KOMMUNE Ældrerådet 

27. juni 2022 

 
 

3 

 

78 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Dagsorden godkendes.  

Forvaltningen undersøger mulighederne for, at dagsordenen kan offentliggøres på Rebild 

Kommunes hjemmeside.  

 

Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

79 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Ingen bemærkninger.  

 

Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

80 

Høring i Ældreråd vedr. udbud af forflytningshjælpemidler 

Sagsnr: 88.12.00-P27-27-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

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 
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udbudsmaterialet. Rebild Kommunes Ældreråd bedes derfor udtale sig i forhold til forelig-

gende kravspecifikation. 

 

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.  

• 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.  

 

 

. 30. maj 2022, pkt. 68: 

 

 

 

Beslutning fra Ældrerådet, 30. maj 2022, pkt. 68: 
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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. 

 

Beslutning 

Ældrerådet orienteres om brugerinddragelsen ifm. udarbejdningen af kravsspecifikatio-

nerne.  

 

Ældrerådet tager udbudsmaterialet til efterretning, og har ikke yderligere kommentarer til 

kravsspecifikationerne.  

 

Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

81 

Planlægning af møde for 60+ årige 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Ældrerådet ønsker i samarbejde med forvaltningen at afholde et topmøde for 60+ årige i 

Rebild Kommune. Afgrænsning af inviterede drøftes i forbindelse med den videre planlæg-

ning.  

 

Indhold for topmødet kan være drøftelse af hvordan borgerne ønsker, at den fremtidige 

ældrepleje i Rebild Kommune skal udformes. Temaerne kan f.eks. være; den nye ældre-

lov, boliger, fremtidens ældrepleje mv.  

 

I den videre planlægning skal der udarbejdes et kommissorium for topmødet, inkl. en be-

skrivelse af formålet med mødet.  

 

Det foreslås at topmødet kan afholdes i foråret 2023.  

 

Ældrerådet ønsker, at Rebild Kommunes Byråd inviteres med til topmødet. Ældrerådet kan 

evt. henvende sig til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget allerede nu og drøfte mødet med 

dem.  

 

Birgitta drøfter afholdelse af topmødet og i hvilken grad forvaltningen kan være en del af 

afholdelsen med direktør Charlotte Larsen. Birgitta orienterer Ældrerådet på næste møde i 

august.  

 

Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
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82 

Procedurer vedr. borgere med GPS 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet efterspørger proceduren for når en borger med GPS bliver væk, og dermed ud-

løser alarm på GPS'en. Både en procedure for borgere på et ældrecenter og for hjemme-

boende borgere.  

 

Beslutning 

Der er en procedurebeskrivelse for både hjemmeboende borgere og borgere på et ældre-

center, som medarbejderne skal følge.  

I forbindelse med udleveringen af GPS får personale og eventuelle pårørende vist, hvorle-

des der spores. Ved bevilling af GPS udarbejdes der en individuel aftale for hver borger, 

som kort og præcist fortæller, hvad personalet skal gøre, når en borger, der har GPS, for-

lader sin bopæl.  

 

Følgende gælder når en borger med GPS forlader sin bopæl og skal hentes:  

- Pårørende kontaktes og det forsøges at få dem til at hente borgere.  

- Hvis pårørende ikke kan hente borger, er det hjemmeplejen, sygeplejen eller ældrecen-

tre, der skal hente borgeren.  

- Borger kan også hentes af en taxa.  

- Hvis en borger ikke kan findes, kontaktes politiet.  

 

Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

 

 

83 

Drøftelse af plejeboliger brugt til andet formål  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

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 også indgår i 

regnskab for huslejetab.  

 

Beslutning 

Ældrerådet ønsker at få et tal for lejetab i plejeboliger eksklusiv de boliger, der benyttes til 

andet formål, f.eks. kontorpladser og hjemmeplejen. Ældrerådet ønsker et tal for lejetab, 

der kun dækker de plejeboliger, der benyttes til borgere.  

Henrik udvikler et regneark indholdende overskrifter på de oplysninger Ældrerådet efter-

spørger. Forvaltningen afventer dette regneark, med henblik på udfyldelse forud for næte 

ældrerådsmøde.  

Drøftes på næste ældrerådsmøde i august.  

 

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  



 

REBILD KOMMUNE Ældrerådet 

27. juni 2022 

 
 

7 

 

 

84 

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 

Udvalget drøftede moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger, herunder hvad der præ-

senteres for byrådet på temadrøftelse d. 21. juni. Ældrerådet får mulighed for at drøfte 

moderniseringsplanen med udvalget forventeligt i august.  

 

Udvalget orienteres om analyser gennemført af BDO og Index100. Analyserne viser bl.a. 

at vi skal tilpasse vores visitationsgrundlag efter en lang periode med Corona. Der er i dag 

et for højt niveau af Sundhedslovsopgaver og uddelegerede Sundhedslovsopgaver.  

Vi forventer ikke, at borger vil blive påvirket af tilpasningen. Vi forventer, at det hovedsa-

geligt er en ren administrativ tilpasning af det serviceniveau, som der allerede er.  

Ældrerådet ønsker at se analyserne. Forvaltningen undersøger mulighederne herfor.  

 

Udvalget blev orienteret om de kommunale tilsyn.  

 

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

 

 

85 

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 

Fem af kommunens ældrecentre har givet udtryk for, at de har nogle rengøringsopgaver, 

som borgere fra Ukraine evt. kan hjælpe med. Forvaltningen er i samarbejde med Center 

Arbejdsmarked ved at undersøge mulighederne for dette. Dette vil frigøre faglært perso-

nale til andre opgaver.  

 

I sidste uge orienterede regeringen om Corona strategien for sommeren og efteråret. 

Medarbejderne i plejen skal tilbydes en selvtest to gange ugentligt henover sommeren, og 

medarbejderne skal fra medio august tilbydes en ugentlig PCR test.  

Ydermere bliver både udsatte borgere og medarbejdere tilbudt 4. vaccinestik til september 

og oktober.  
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Birgitta og FTR Torben Sejrup har været med til digitalt Kick-off hos KL for Seniorpartner-

skabet, hvor de bl.a. fortalte om vores afholdte seniortopmøde for medarbejdere i april i 

år.  

./. I kan læse mere om Seniorpartnerskabet her: Seniorpartnerskabet | VPT, og se videoen 

med Birgitta og Torben her: Se digitalt kick off: Få alt at vide om Seniorpartnerskabet | 

VPT 

 

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

 

86 

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 

Ældrerådet planlægger et foreningsmøde, hvor vi inviterer andre foreninger og råd i Rebild 

Kommune. Formålet er at samle de kræfter der findes, og etablere et samlet talerør, og 

signalere at foreninger og råd står sammen.  

Mødet planlægges i samarbejde med frivilligcentret, og afholdes i september 2022.  

 

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

 

87 

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 følger budgettet.  

 

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

 

https://vpt.dk/seniorpartnerskabet
https://vpt.dk/plejecenter/se-digitalt-kick-faa-alt-vide-om-seniorpartnerskabet
https://vpt.dk/plejecenter/se-digitalt-kick-faa-alt-vide-om-seniorpartnerskabet
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88 

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 

Der har ikke været god tilgængelig under arbejdet med kloakering i Bælum. Der ønskes 

dialog med forvaltningen om tilgængelighed under og efter et sådant arbejde generelt i 

kommunen, og med Bælum som eksempel.  

 

Punkt 88, tilgængelighed i Rebild Kommune og punkt 89, lokalplaner ønskes sat sammen 

til et enkelt punkt fremover.  

 

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

89 

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 

Ingen bemærkninger.  

 

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

 

90 

Nyt fra rådets medlemmer og tilbagemelding fra udvalg 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Rådets medlemmer orienterer.  

 

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
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91 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

- Ældrerådets synlighed med deltagelse fra kommunikationsafdelingen.  

 

Beslutning 

Ældrerådsmøde d. 29. august flyttes til d. 2. september.  

 

Følgende punkter ønskes på dagsordenen d. 2. september:  

- Ældrerådets synlighed, med deltagelse fra kommunikationsafdelingen (20 min.) 

- Projekt ensomhed, med deltagelse af Rune Winther fra Center Sundhed, Kultur og Fritid 

(20 min.)  

- Planlægning af møde for 60+ årige 

- Drøftelse af lejetab ifm. plejeboliger brugt til andet formål 

 

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

 

 

92 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Ældrerådet ønsker at møder afholdes på ældrecentrene.  

 

Henny Fogde Larsen og Jette Ulstrup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
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Underskriftside 

Henny Fogde Larsen   

Jette Ulstrup   

Henrik Christensen    

Susanne Holmberg   

Carsten Mikkelsen   

Ole Majgaard   

Thorkild Bækkelund   

Holger Pedersen   

 

 


