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107 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

108 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt.  

 

109 

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 

Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste møde.  

 

Ældrerådet ønskede undersøgt om der er opmærksomhed på beboerne på ældrecentrene i 

forhold til de øgede energipriser, særligt i Bælum og Støvring? Forvaltningen undersøger 

dette og vender tilbage.  

 

110 

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 

Daglig leder på Bælum Ældrecenter 

Der er forventeligt ansat en daglig leder til Bælum Ældrecenter. Der kommer en udmelding 

når dette er officielt.  

 

Covid-19 vaccinationer 
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Der er igangsat fjerde vaccination af borgere i målgruppen.  

 

Ældrerådet ønskede belyst hvorfor de ikke inviteres til arrangementer vedr. kommunens 

seniorer for eksempel første spadestik til Sundhedscentret? 

Forvaltningen går videre med dette.  

 

 

 

111 

Evaluering af processen omkring budget og moderniseringsplan 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Ældrerådet har fortsat et stort ønske om at blive inddraget i budgetprocessen så tidligt i 

forløbe som muligt, derfor har rådet udarbejdet skriv der sendes til Byrådet og direktør 

Charlotte Larsen.  

 

1. Ældrerådet udtrykker utilfredshed med budgetproceduren overfor Direktionen.  

• Kort frist. deltager for sent i processen i forbindelse med planlægningen af budget-

arbejdet, der normalt behandles i februar måned. Her skal der præciseres at ældre-

rådet ønskes inddraget fra starten. 

• Drøftelser omkring budgettet, der er optaget på dagsordenen i udvalgene bør ikke 

behandles som lukkede punkter. 

• Manglende mulighed for at få sparekatalogerne i andre udvalg end Ældre-, Pleje-, 

og Omsorgsudvalget. 

2. Ældrerådet udtrykker utilfredshed over at moderniseringsplanen bliver fremlagt på et 

for sent, og uheldigt tidspunkt i forhold til budgetforhandlingerne. 

• En så omfattende plan med store lokale konsekvenser havde fortjent en længere 

og mere seriøs debat.  

• Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget fremsender planen direkte videre til budgetfor-

handlingerne uden stillingtagen. Planen har været under udarbejdelse i meget 

lang tid, derfor fortjener den en bredere og længere behandlingstid.  

 

112 

Evaluering af ældrerådets netværksmøde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Netværksmødet forløb rigtig godt med cirka 30 deltagere fra forskellige foreninger.  

På mødet blev det besluttet at afholde flere møder med relevante temaer, hvor der bliver 

mulighed for tværfaglige drøftelser, evt. på årsbasis.  

Der var på mødet gruppedrøftelser hvor udfordringerne som +60 årige borgerne møder og 

evt. løsninger blev drøftet. 

Hovedpunkterne fra tilbagerapportering af gruppearbejdet: 
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Gruppe 1: 

Mindre samfund mangler busforbindelser, generelt transportbesvær. 

Foreslår øget udbredelse af Flexbus/taxa systemet. 

Ensomhed – kommunens medarbejdere skal formidle kontakter. 

Etablering af ”Oldekoller” / Bofællesskaber – hjælper hinanden – modvirker ensomhed. 

Genoptræning efter sygehusophold – kræver øget opmærksomhed.   

Gruppe 2: 

Dårlige transportmuligheder. 

EDB-forståelse – bedre og bredere mulighed for undervisning. Ønskes opprioriteret i flere 

instanser, bl. a. af kommunen. 

Ensomhed. Frivillige centeret skal opreklamere mere. 

Sikre udbredelse af Ældrerådets folder samt info. 60+ nyhedsbrevet 

”Oldekolle” – udvikling af senior bofællesskaber.  

Gruppe 3: 

Ensomhed – de få frivillige overbelastes. 

Koordinering imellem de forskellige foreningers aktiviteter – evt. gennem aktivitetscen-

trene. 

Øget behov for busforbindelser på tværs, især ved evt. lukninger af plejecentre.  

Gruppe 4: 

Plejepersonalets tid hos borgeren begrænses af tildeling og overenskomster. 

Ensomhed. 

EDB – voksende problem for de ældre. Mødes med øgede krav fra det offentlige. 

 

Gruppe 5: 

Det sociale mangler udbredelse – tag naboen med til arrangementer. 

Det er for dyrt at annoncere, der er 5 aviser som dækker Rebild kommune. 

Dalende interesse for at være frivillig– for få aktive. 

Hvordan får vi fat på de ensomme? 

 

Efterfølgende er der kommet ønske om et kasserekursus, jf. de mange krav som der stil-

les. 

 

113 

Det videre arbejde med erfa grupper på ældrecentre og samarbejde med venne-

foreninger m.m.  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Ældrerådets medlemmer drøftede om deres udsendte brev til ældrecentrene har haft den 

ønskede effekt i forhold til at få kontakten til foreninger/frivillige/råd mv? 

Der er kun et enkelt medlem, der er blevet kontaktet med henblik på at dele viden om 

ERFA-gruppen for frivillige på ældrecentrene.  

 

Der gøres opmærksom på, at det er ældrerådets medlemmer der er ansvarlige for at finde 

kontaktpersoner på ældrecentrene hvor man kan videns- og inspirationsdele samt få skabt 

et netværk.  

Medlemmerne bedes sende kontaktinformationerne ind til Holger senet d. 5. oktober 2022.  
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114 

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 

- Regions ældrerådsmøde d. 7.december 2022 kl. 12.00. Alle medlemmer af ældrerådet 

modtager invitation hertil. Holger sikrer samlet tilmelding.  

- Danske Ældreråds konference afholdes i Aabybro d. 3. november 2022. Her deltager 

Jette og Henny. Temaet er introduktion til sundhedsområdet.  

- Danske Ældreråd afholder ældrepolitisk konference møde d. 16. november 2022 i 

Odense vedr. Mere omsorg og nærvær i ældreplejen med udgangspunkt i den nye ældre-

lov. Jette og Holger deltager. 

- Ældrerådet er repræsenteret i Sundhedscafeen i Haverslev d. 27. oktober 2022 samt i 

Frivillig festivalen på Støvring Gymnasie d. 6. november 2022.  

 

 

115 

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.  

 

116 

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. 
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Beslutning 

Der spørges ind til niveauforskellen på perronen i Støvring og Skørping som tidligere har 

været drøftet? 

Der er intet nyt på området, Henrik henvender sig til Borgmesteren vedrørende problema-

tikken.  

 

117 

Nyt fra rådets medlemmer og tilbagemelding fra udvalg 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget 

Der bemærkes at punkt 119. Kvartalsvurdering af kapaciteten på almen praksis samt 

punkt 120. Høringssvar praksisplan for fodterapi burde have været forelagt ældrerådet til 

kommentering.  

 

Hvordan sikrer man fremadrettet, at ældrerådet bliver hørt i de ting de er berettiget til?  

Forvaltningen tager dette med til de relevante centre.  

 

118 

Synlighed af ældrerådet 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Kommunikationskonsulenterne Mads Bang Pedersen og Marlene Gustavsen deltager på da-

gens møde (kl. 12.00) som aftalt d. 11. april. Her vil de fortælle mere omkring ældrerå-

dets muligheder for at blive mere synlige i forhold til målgruppen.  

 

Beslutning 

Ældrerådet fik en god drøftelse af problematikken med medarbejder fra Kommunikation, 

og gjorde opmærksom på, at der er mange borgere der ikke har kendskab til kommunens 

nyhedsbrev.  

Der blev aftalt, at ældrerådet får materiale tilsendt omkring hvordan man skriver den gode 

tekst samtidig med, at der bestilles ekstra foldere som ældrerådet kan tage med ud til de-

res samarbejdspartnere o.l.  

 

Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

119 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- 
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120 

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   

 

 


