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134 
Godkendelse af dagsorden 

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

Beslutning 

Godkendt. 
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

135 
Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

136 
Lejetab/tomgangsudgifter på boliger indenfor ældreområdet 

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

Sagsfremstilling 
Økonomikonsulent Bjarke L. Jakobsen deltager på dagens ældrerådsmøde for at gen-
nemgå lejetab/tomgangsudgifterne på boligområdet i CPO.  
 

Beslutning 

Punktet udsættes da Bjarke L. Jakobsen var fraværende på grund af sygdom. 
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

137 

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 
Pkt. 106. Økonomivurdering 3. kvartal – Center Pleje og Omsorg.  

Her ses der en positiv udvikling i tilpasning af servicelovsydelser og sundhedslovsydelser i 
hjemmeplejen, der først slår igennem på driften i 2023. 
 
Økonomivurdering 3. kvartal viser en merudgift grundet primært øget vikaranvendelse 
grundet i faglig arbejdsmanglen indenfor ældreområdet, øget vikarforbrug på Ådalscentret 
grundet 2 komplekse borgere og øgede udgifter på hjælpemidler, der har været udsat un-
der Corona.  
ÆPOU-udvalget har en visionsdrøftelse den 29. november 2022 og her indgår også drøf-
telse af budgetforudsætningerne for 2023. 
 
Pkt. 109. Dagcenterstruktur. 
Punktet blev udsat da udvalget gerne vil se en beregning på økonomien i at bibeholde 
dagcentrene i Suldrup og Skørping også før der kan træffes endelig beslutning. 
 

Ældrerådet ser ikke den øgede transport som dagcenterbrugerne skal udi som en fordel 
for brugeren. Der ses på ændringen som en forringelse af servicen og rådet forventer at 
brugerne falder fra og vil ligge hjemmeplejen til fremtidig last i stedet for.  
 
Ældrerådet spørger ind til om de får udkast til anden dagcenterstruktur i høring? 
Forvaltningen oplyser, at det er besluttet i.f.m. budgettet, så vurderingen er, at så længe, 
at udvalget ser på en yderligere forbedring ved at se på muligheden for 3 dagcentre i ste-
det for 2, er der ikke høringspligt. Birgitta Sloth Christiansen nævner det gerne for udval-

get. 
 
Referatet kan læses på www.rebild.dk.  
 
Ældrerådet vil gerne minde udvalget om deres høringssvar og de prioriteringer de pegede 
på i høringssvaret.  
At reducere klippekortordningen samtidig med at lukke dagcentre er en dårlig løsning, 
hvor man som minimum bør frede klippekortordningen, der kan tilgodese de dagcenter-
brugere der ikke kan benytte disse såfremt reduceringen af dagcentre effektueres.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 
 

138 
Status på Moderniseringsplanen 

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

Sagsfremstilling 
Ældrerådet vil løbende modtage status på processerne i Moderniseringsplanens forløb.  

 

Beslutning 
Ældrerådet blev orienteret om, at der overordnet er nedsat en styregruppe og en projekt-
leder, der faciliterer de forskellige spor. I CPO et beboer- og pårørende spor og et medar-
bejderspor. Ældrerådet vil få besøg af direktør Charlotte Larsen på første møde i januar 
2023 med en orientering om moderniseringsplanen samt tids- og procesplanen herfor.  
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Pt. afholdes der personalemøder på de berørte ældrecentre for at tage hul på drøftelserne 
omkring moderniseringsplanen og den kommende tid i en åben dialog. 

 
Ældrerådet orienteres om visitationsstop på de berørte ældrecentre i forbindelse med mo-
derniseringsplanen.  
Ældrerådet udtrykte stærk utilfredshed med visitationsstoppet og oplyste, at det er i strid 
med de tidligere udmeldinger omkring processen. Et visitationsstop vil i rådets optik be-
tyde en væsentlig øgning i tomgangsboliger og ’spøgelsesplejehjem’ samtidig med, at der 
igen vil komme øget belastning på hjemmeplejen. Ældrerådet oplever også, at de frivillige 
på de berørte ældrecentre begynder at falde fra, hvilket er en rigtig ærgerlig udvikling.  
 
Forvaltningen oplyste, at man siden sidste udmelding omkring eventuelle midlertidige leje-
kontrakter, ikke er en mulighed juridisk, men at der evt. kan tænkes aflastningsplaser ind. 
Ligesom problematikken med at tilbyde en ældre og svækket målgruppe, en bolig, hvor 
man ved, at boligen skal rives ned indenfor kort tid – det er ikke ordentligt.  
 

Der afholdes i første kvartal 2023 møder på de berørte centre for beboer- og pårørende. 
Første møde vedr. praktiske forhold – fx indskud, flytning m.m. og herefter individuelle 
samtaler med beboer og pårørende vedr. tanker hhv. om ny plejebolig eller genhusning. 
 
Punktet vil fremadrettet være fast på dagsordenen således ældrerådet kan følge processen 
tæt.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

139 
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 
Internt vikarkorps 

Ældrerådet blev orienteret om opstarten af intern vikarordning (SimplePlan), der starter 
op i Center Pleje og Omsorg i januar 2023. 
 
Bælum Ældrecenter 
Den daglige leder på Bælum Ældrecenter er begyndt og er godt i gang med hendes intro-
duktion til organisationen. 
 
3i1 målingen 
Resultaterne af 3i1 målingen er blevet fremlagt og det er et fint resultat vedr. arbejdsmiljø 
og ledelse. Der arbejdes nu videre med handleplaner på de respektive områder.  
 
Ældrerådets budget 
Ældrerådet efterspørger udvalgets beslutning omkring øget budget til ældrerådet.  
Når Ældrerådet ikke har hørt noget fra udvalget, så må det tolkes som, at det ikke er god-

kendt. Ønsker Ældrerådet yderligere må de kontakte udvalget.  
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Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 
 
 

140 
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. 
 
Følgende punkter skal drøftes og besluttes af rådets medlemmer på dagens møde: 

- Mødekalender 2023 

- Rådets fokuspunkter 2023 

- Arbejde med årsrapport 2022 opstartes 
 

Beslutning 
Mødekalender 2023 
Ældrerådet beslutter at fastholde møde den sidste mandag i hver måned med følgende 
mødedatoer: 
- 30. januar 
- 27. februar 

- 27. marts 
- 24. april 
- 30. maj 
- 19. juni 
- 28. august 
- 25. september (midlertidig dato af hensyn til budgethøring) 
- 30. oktober 
- 27. november  

 
Rådets fokuspunkter 2023 
- Moderniseringsplan 
- Klyngesamarbejde 
- Demens 
- ERFA grupper med de frivillige 
- Ældrerådets synlighed 

- Ensomhed 

Arbejde med årsrapport 2022 opstartes 
Holger udarbejder oplæg til årsrapporten der rundsendes til medlemmerne til kvalificering. 
Inputs sendes til Holger umiddelbart efter mødet.  
 
Rekruttering og fastholdelse 
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FOA har inviteret ældrerådet til møde vedrørende temaet rekruttering og fastholdelse. Bir-
gitta sender oversigtsark med processer der er iværksat i Rebild Kommunen indenfor te-

maet.  
 
Mødeaktiviteter 
- 16. november 2022, her deltog formand og næstformand i en ældrekonference omkring 
den nye ældrelov. 
- Regions ældrerådsmøde d. 7. december 2022. Alle rådets medlemmer inviteres. 
- For- og næstformandsmøde d. 25. januar 2023 i Aabybro. Holger og Jette deltager. 
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 

141 
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 
Budgettet for 2022 blev gennemgået. På januar måneds møde bliver udkast til budget 
2023 fremlagt.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 
 

142 
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 
Medlemmerne orienteres om, at der er vedtaget et område til boligformål i Buderupholm.  
Der rettes igen kontakt til Banedanmark vedrørende niveauforskellen på perronen i Skør-
ping.  
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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143 
Nyt fra rådets medlemmer og tilbagemelding fra udvalg 

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

Beslutning 
Orientering om Pkt. 242: Beslutningssag: Udmøntning af budgetforudsætninger vedr. be-
sparelser på Nordjyllands Trafikselskab, der er på dagsordenen i Teknik- og Miljøudvalget 

d. 30. november 2022. 
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 
 

144 
Forslag til næste mødes dagsorden 

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

Beslutning 
- Lejetab/tomgangsudgifter på boliger indenfor ældreområdet  
- Årsrapport 2022 
- Status på Moderniseringsplanen (nyt fast punkt) 
 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 
 

145 
Evt. 

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

Beslutning 
- 
Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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Henny Fogde Larsen   

Jette Ulstrup   

Henrik Christensen    

Susanne Holmberg   

Carsten Mikkelsen   

Ole Majgaard   

Thorkild Bækkelund   

Holger Pedersen   

 

 


