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93 
Godkendelse af dagsorden 

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

Beslutning 
Godkendt. 
 

94 
Beslutningsprotokol fra sidste møde 

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

Beslutning 

Godkendt. 
 

95 
Projekt Indsatser mod ensomhed 

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

Sagsfremstilling 

Rebild Kommune arbejder med screening for ensomhed og matchning med aktiviteter i fri-
villige foreninger blandt de borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg og rehabi-
literingsforløb. Fra september og frem udvides indsatsen med en opsporingsindsats i 
hjemmepleje, sygepleje og borgervisitation som forventes at øge antallet af screeninger 
og indsatser mod ensomhed. 
Specialkonsulent Rune Gjerløv Winther og akademisk praktikant Amalie Bitsch præsente-
rer status og fremadrettet plan på mødet. 

 

Beslutning 

Rune præsenterede materialet for ældrerådet og orienterede om, at der gives en afrappor-
tering sidst på året.  

 

96 
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.  
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Beslutning 
Sidste udvalgsmøde blev holdt d. 9. august 2022. Ældrerådet blev orienter om de punkter 

der omhandler kommunens seniorer. 
 
pkt. 79. Økonomivurdering 2. kvartal 2022 
Økonomivurderingen 2. kvartal 2022 viser et merforbrug på 12,7 Mio kr. (med overførsler 
25,9 Mio kr.). Der arbejdes videre blandt andet med tiltag anbefalet af BDO.  
 
Pkt. 81. Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger 
Oplægget til moderniseringsplanen blev fremlagt og udvalget besluttede at oplægget 
skulle indgå i budgethøringen samtidig med, at ældrerådet inviteres til dialogmøde om pla-
nen slut august måned.  
 
Pkt. 82. Præsentation af resultater fra analyser af ældreområdet  
Præsentation og gennemgang af analyser fra Index100 og BDO. Resultaterne vil indgå i 
det kommende budget og udvalget besluttede at sende budgetudfordringerne i høring for 

efterfølgende at behandle de beskrevne muligheder.  
 
Referatet fra udvalgets møde kan læses på www.rebild.dk. 
 
Ældrerådet fik en orientering om udvalgets studietur, der bød på besøg hos henholdsvis 
Aarhus Kommune (velfærdsteknolig), Horsens Kommune (Botilbud til særligt udsatte), 
Middelfart Kommune (frisættelse af ældreområdet) og Ikast-Brande kommune (Hjemme-
plejegruppe med selvstyrende grupper). 

 
 
 

97 
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 
Flytning af Center Pleje og Omsorg Borgervisitation og administration 
Borgervisitation og Administration flytter fra Administrationsbygningen Nørager til Støvring 
Rådhus i efteråret. Her vil der ske en omstrukturering af administrationen der samler de 
administrative medarbejdere fra driften under én samlet ledelse bestående af nuværende 
funktionsleder og en faglig leder. Omstruktureringen betyder også, at de administrative 
medarbejdere fysisk skifter placering til Støvring Rådhus.  
 
Orientering fra driften 
Daglig leder på Bælum Ældrecenter har opsagt sin stilling. Ansættelsesproces af ny er 
igangsat.  
 
Sommeren har forløbet forholdsvis fornuftigt med enkelte undtagelser.  
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Centerchef og direktør har været ude og orientere om moderniseringsplanen og betydnin-
gen heraf for pårørende og frivillige på de berørte enheder. 

I forlængelse heraf forslog ældrerådets medlemmer, at man bør leje en hel lokation til 
genhusning af de beboere der bliver berørte af moderniseringen af Skørping Ældrecenter. 
Forvaltningen orienterede om, at der udarbejdes en detail planlægning på området, hvis 
det bliver besluttet. 
 
Der blev spurgt ind til om aktivitetsmuligheder fortsat er en mulighed såfremt Støvring 
Ældrecenter udfases? 
Dette er der ikke taget stilling til endnu.  
 
 
 

98 
Høring:: Budget 2023-2026 

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

Sagsfremstilling 
Ældrerådet er høringsberettiget på Budget 2023-2026. Materialet rundsendes til medlem-
merne ved høringsperiodens begyndelse d. 24. august 2022. Høringsfristen er d. 7. sep-
tember 2022 kl. 8.00.  

 

Beslutning 
Forud for høringssvaret blev problematikken omkring det store materiale drøftet, herunder 
et fremadrettet ønske om mere overskueligt råderumskatalog omhandlende alle indsats-
områder for alle udvalg. Samtidig er det ønskeligt at ældrerådet bliver medinddraget i 
budgetlægningsprocessen tidligere på året. 

Forvaltningen tager dette med til direktionen.  
 
Der efterlyses en drøftelse af nøgletal og hvordan kommunen bruger demografimodellen i 
forhold til disse nøgletal samt de kriterier der tænkes ind heri. Herunder ønskes der også 
en drøftelse af udtrykket 'sammenlignelige kommuner'.  
 
Ældrerådets medlemmer har afgivet samlet høringssvar med baggrund i de enkelte ud-
valgs forslag til indsatsområder.  

 
 

./. Høringssvaret kan læses på https://rebild.dk/demokrati/raad-og-naevn/aeldreraad. 
 
 
 

99 
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.  

https://rebild.dk/demokrati/raad-og-naevn/aeldreraad
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Beslutning 
Formanden orienterede om, at tre medlemmer har været afsted på kursus omkring kom-
munal økonomi og budgetlægning. Medlemmerne fandt kurset meget spændende og lære-
rigt.  
 

100 

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 blev gennemgået. 
 

101 

Planlægning af netværksmøde for 60+ årige 

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

Sagsfremstilling 
I forlængelse af punkt 81 på ældrerådets sidste møde skal status på tilmeldinger samt in-
formation om praktisk afvikling af mødet drøftes.  

 

Beslutning 
Ole og Thorkild er i gang med planlægningen af programmet for dagen, hvor også Birgitta 
deltager og får en opgave i løbet af dagen.  
Invitationen er sendt ud til 350 foreninger uagtet deres målgruppe. Cirka 14 foreninger 
har tilmeldt sig på nuværende tidspunkt.  

 
Sekretær sikrer print af 200 foldere til dagen.  
 

102 
Drøftelse af lejetab ifm. plejeboliger brugt til andet formål 

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

Sagsfremstilling 
Ældrerådet besluttede på deres sidste møde 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 bor-
gere. 
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Henrik har forud for mødet udviklet et regneark indeholdende overskrifter på de oplysnin-
ger ældrerådet efterspørger der er sendt til forvaltningen med henblik på udfyldelse forud 

august måneds møde.  
 

Beslutning 
Efter gennemgang og drøftelse besluttede ældrerådet at invitere økonomikonsulent med 
på november måneds møde til en gennemgang af de reelle tal for lejetab. 
 

103 
Tilgængelighed og lokalplaner i Rebild Kommune 

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

Sagsfremstilling 

Ældrerådets medlemmer er meget opmærksomme på tilgængeligheden, trafiksikkerheden 
samt de lokalplaner, der har en betydning for seniorerne i kommunen.  
Relevante emner desangående drøftes løbende på rådets møder.  
 

Beslutning 
Intet til dette punkt. 

 

104 
Nyt fra rådets medlemmer og tilbagemelding fra udvalg 

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

Beslutning 
Jette deltager i møde vedr. sundhedscafeen d. 12. september 2022 samt møde vedr. de-
mensvenlig kommune d. 23. september 2022. 
 

105 
Forslag til næste mødes dagsorden 

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

Beslutning 
• Synlighed af ældrerådet 

 

106 
Evt. 

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

Beslutning 
Orientering om Corona vaccine 

Alle ældre på 85 år og derover vil blive inviteret til revaccination mod Covid-19.  
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Underskriftside 

Henny Fogde Larsen   

Jette Ulstrup   

Henrik Christensen    

Susanne Holmberg   

Carsten Mikkelsen   

Ole Majgaard   

Thorkild Bækkelund   

Holger Pedersen   

 

 


