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121 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

122 

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.  

 

123 

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 blev afholdt Ældre-, Pleje-, og Omsorgsmøde d. 27. september. 

 

Ældrerådet blev orienteret om pkt. 98. Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg – Ultimo au-

gust 2022.  

 

./. Referatet kan læses på https://rebild.dk/dagsorden-soeg/aeldre-pleje-og-omsorgsudval-

get-11  

 

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

124 

Nyt fra forvaltningen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

https://rebild.dk/dagsorden-soeg/aeldre-pleje-og-omsorgsudvalget-11
https://rebild.dk/dagsorden-soeg/aeldre-pleje-og-omsorgsudvalget-11
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Sagsfremstilling 

Centerchefen orienterer ældrerådets medlemmer om, hvad der er sket i Center Pleje og 

Omsorg siden sidste møde.  

 

Beslutning 

Forvaltningen orienterede om, at de har forelagt ældrerådets undren omkring manglende 

invitationer til spadestik, høringer mv. for direktionen, der tog dette til efterretning.  

 

Daglig leder på Bælum Ældrecenter 

Der er ansat en ny daglig leder på Bælum Ældrecenter der tiltræder d. 1. november 2022. 

 

Fratrådt stilling 

Ældrerådet blev orienteret om, at assisterende leder på Ådalscentret er fratrådt sin stilling. 

 

Budgetforliget 

Beboerne på de ældrecentre, der i forbindelse med det vedtagne budget, vil blive udfa-

set/renoveret er skriftligt informeret om en invitation til kommende dialoger og forvent-

ningsafstemning i forbindelse med genhusninger og tildeling af ny plejebolig.  

 

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

125 

Generel drøftelse af demensområdet forud for Ældrerådets deltagelse i tema-

møde 27. okt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Ældrerådet efterlyser materiale til den kommende temadag. Rådet orienteres om, at der 

på dagen vil blive afholdt oplæg med efterfølgende drøftelser på forskellige områder og 

blive klædt på til dialogerne. Ligeledes har Ældrerådet haft intro og tema vedr. demens og 

den kommende strategiproces på området og derfor har man ikke vedhæftet yderligere 

materiale.  

Det tages til efterretning, at det kunne have være hensigtsmæssigt med materiale til for-

beredelse. 

 

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

126 

Kort gennemgang af konsekvenserne af budget 2023 for ældreområdet.  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet ønsker en konsekvensbeskrivelse ved centerchefen vedr. det netop vedtaget 

budget.  
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Beslutning 

Detaljebudgetlægningen i CPO er igangsat for den kommende periode. Dog er der en stor 

ubekendt faktor i form af den manglende arbejdskraft og dermed faglært personale samt 

stigning i demente borgere uden refusionspligt, der kan påvirke budgettet negativt.  

 

Pt. arbejder man på at tilpasse anbefalinger fra BDO i hjemmeplejen, hvor man på nuvæ-

rende tidspunkt arbejder med personaletilpasning som følge af reduktion i timerne på ser-

vicelov og sundhedslov. Virtuel hjemmepleje er ved at blive implementeret i de sidste to 

distrikter i vest og syd. 

 

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

127 

Rekrutterings- og fastholdelsesstatus 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet ønsker en status ved centerchefen på tiltag, til at modvirke personalemangel 

på ældreområdet. Hvilke aktive indsatser er der iværksat vedrørende rekruttering, fasthol-

delse, motivering af at deltidsansatte tager flere timer osv. 

 

Beslutning 

Ældrerådet fik en status på de tidligere gennemgåede indsatser, særligt seniorrammen er 

nu på plads og seniorerne vil blive inviteret til en senkarrieresamtale hos deres respektive 

ledere, og indgå en aftale vedr. den enkeltes senkarriere og mulighederne her.   

Rebild Kommune har sammen med KL og Fremfærd Sundhed og Ældre indgået et rekrut-

teringssamarbejde med 2 andre kommunder – Middelfart og Hvidovre) samtidig med at 

der er rekrutteringskampagner og øget fokus på kvalitet og fastholdelse af medarbejdere.  

 

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

128 

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 

Der afholdes ERFA-møde med repræsentanter fra diverse foreninger fra ældrecentrene d. 

29. november 2022 kl. 10.00 - invitation sendes snarest.  

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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129 

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.  

 

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

130 

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.  

 

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

131 

Nyt fra rådets medlemmer og tilbagemelding fra udvalg 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Ole orienterede om, at borgere i Øster Hornum er meget påvirkede af budgetudmøntnin-

gen og den manglende forståelse for beslutningen om lukningen af Øster Hornum Ældre-

center.  

Det havde været ønskeligt at være en større del af budgetprocessen på et tidligere tids-

punkt.  

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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132 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Næste møde afholdes d. 28. november 2022 på Rold StorKro, hvor mødet afsluttes med 

julefrokost.  

- Gennemgang af lejetab/tomgangsudgifter på ældreområdet. 

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

133 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- 

  

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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Henny Fogde Larsen   

Jette Ulstrup   
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Ole Majgaard   

Thorkild Bækkelund   

Holger Pedersen   

 

 


