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1 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 
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Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 
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Status på moderniseringsplanen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet vil løbende modtage status på processerne i Moderniseringsplanens forløb.  

Direktør Charlotte Larsen deltager på dagens møde for at give en status på Modernise-

ringsplanen. 

 

Beslutning 

Ældrerådet fik mulighed for at føre ordet og stille spørgsmål til processen og de forskellige 

spor heri.  

Der var spørgsmål til hvor langt man er i processen? 

Forvaltningen oplyste, at der har været afholdt pårørende- og beboersamtaler på de be-

rørte steder med drøftelser vedrørende de praktiske ting omkring den kommende flytning, 

og hvad det er, vi kan understøtte med for de beboere der skal flytte. Der er ligeledes af-

holdt personalemøder for de berørte medarbejdere, hvor fokus blandt andet er på fasthol-

delse både under processen og efterfølgende og de frivillige er orienteret via kaffemøder 

på de berørte områder. 

Ældrerådet vil blive medinddraget i et kommende "byggeudvalg" vedrørende Skørping 

Ældrecenter. Her skal der blandt andet arbejdes med indretningen af de nye boliger.  

Ældrerådet gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at bibeholde muligheden for aktiviteter 

lokalt uagtet ældrecentret lukker ned. Forvaltning oplyste, at vedrørende opretholdelsen af 

aktiviteter lokalt i de områder, hvor ældrecentre bliver lukket vil man samarbejde med de 

frivillige om at finde lokaler til lokale tilbud.  

Ældrerådet gjorde ligeledes opmærksom på, at frivillige falder fra på grund af forsikrings-

ansvaret for eventuelle skader hos deltagerne pålægges den frivillige. Der arbejdes pt. i 
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ERFA gruppen på en fyldestgørende beskrivelse af området således man eventuelt kan for-

sikre via kommunen.  
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Opfølgning fra sidste møde i Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

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 

Ældrerådet fik en gennemgang af referatet fra udvalgsmødet hvor punkterne; Pkt. 7: Af-

vikling af centerkontrakter, pkt. 8: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg - ultimo novem-

ber 2022 og pkt. 9: Fritvalgspris for hjemmepleje 2023 blev gennemgået.  

 

Referatet fra mødet kan læses på Rebild Kommunes hjemmeside.  
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Nyt fra forvaltningen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

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

Omsorg siden sidste møde.  

 

Beslutning 

Ådalscentret 

Ådalscentret forventes i fuld drift pr. 1. april 2023. 

 

Dagcenterstruktur 

Den nye dagcenterstruktur starter op pr. 1. marts 2023.  

Der er cirka 60 visiterede borgere der fremadrettet tilknyttes dagcentre i Suldrup på fast 

dage som led i effektueringen i forbindelse med budget 2023-2026 med reduktion i antal 

dagcentre fra 5 til 2. 

 

 

6 

HØRING:: Fremtidens kollektive trafik 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Sagsfremstilling 

Den kollektive trafik skal sikre mobilitet til bl.a. virksomheder, uddannelsessteder, turist-

mål og fritidsaktiviteter. Rammebetingelserne for den kollektive trafik er dog udfordret, da 

omkostningerne er steget stødt gennem en årrække, samtidig med at passagertallet er 

faldet. Derfor er der behov for, at vi nytænker den kollektive trafik, så vi kan tilbyde mest 

mulig mobilitet og service for pengene.  

I efteråret 2021 blev vi (NT) enige med de nordjyske kommuner og Region Nordjylland om 

at etablere projekt ’Fremtidens Kollektive Trafik’, og i fællesskab undersøge muligheden 

for at skabe en mere økonomisk bæredygtig kollektiv trafik. 

Med Fremtidens Kollektive Trafik ønskes at sikre den bedst mulige mobilitet og service for 

pengene, og muligheden for at kunne tiltrække endnu flere kunder - og gøre det indenfor 

samme økonomi som i dag. Vi ønsker at være der, hvor kunderne er, og at gøre den kol-

lektive trafik så attraktiv som muligt.  

Følgende tre fokusområder, skal skabe Fremtidens Kollektive Trafik: 

1. Bedre fleksible produkter  

2. Bedre knudepunkter 

3. Flere expresbusser 

Gennem disse tre overordnede fokusområder, er ambitionen at nytænke og forbedre den 

kollektive trafik i hele Nordjylland. Det er vores ambition at tiltrække flere kunder til den 

kollektive trafik i Nordjylland, ved at udbygge betjeningen med expresbusser. Styrke sam-

menhængen, ved at forbedre knudepunkter og de behovsstyrede fleksible løsninger som 

Plustur, så der sikres attraktiv kollektiv trafik i hele Nordjylland.  

./.  

Høringsmaterialet findes via link: hoeringsoplaeg_fremtidenskollektivetrafik_web.pdf 

(nordjyllandstrafikselskab.dk). Høringsfrist d. 8. marts 2023  

 

Beslutning 

Ældrerådets medlemmerne besluttede at medlemmerne fremsender inputs til et hørings-

svar til Henrik Christensen senest d. 13. februar 2023. Henrik udarbejder samlet hørings-

svar der endeligt godkendes på næstkommende ældrerådsmøde.  
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Opfølgning på sidste møde i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Direktør Charlotte Larsen gav kort referat fra udvalgets møde.  

Fremadrettet deltager centerchef Lotte Holt på ældrerådets møder til en kort gennemgang 

af udvalgets dagsordner og referater.  

 

https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/media/om_nt/hoeringsoplaeg_fremtidenskollektivetrafik_web.pdf
https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/media/om_nt/hoeringsoplaeg_fremtidenskollektivetrafik_web.pdf
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Nyt fra forvaltningen (Sundhed) 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Status blev givet under pkt. 7. 
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Godkendelse af ældrerådets årsberetning 2022 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Årsberetningen blev taget til efterretning og offentliggøres på Ældrerådets side på re-

bild.dk. 
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Økonomiudvalgets behandling af kørselsgodtgørelse  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet ønsker på baggrund af Økonomiudvalgets behandling af kørselsgodtgørelse for 

personale og byrådsmedlemmer belyst hvordan ældrerådets kørsel håndteres? Er det som 

byrådsmedlemmerne? 

 

Beslutning 

Punktet udsættes til der er truffet beslutning i Byrådet.  
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Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådets formand opdaterer medlemmerne om hvad der rører sig på formandsområ-

det.  

 

Beslutning 

Formanden har modtaget orienteringsskrivelse fra medborgerhuset Kig Ind, Nørager. Der 

gøres opmærksom på, at de oplever at måtte afvise enkelte handicappede med f. eks. el-

kørestole pga. kapaciteten på deres handicaplift.   
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Orientering fra kassereren 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Kassereren gennemgår regnskabet for indeværende periode. Kassereren sikrer, at med-

lemmerne har modtaget regnskabet inden mødets afholdelse.  

 

Beslutning 

Ældrerådets medlemmer besluttede at kigge på, hvilke aktiviteter der skal nedprioriteres 

qua deres budget ikke kan dække alle udgifter. 
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Tilgængelighed og lokalplaner i Rebild Kommune 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

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. 
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Nyt fra rådets medlemmer og tilbagemelding fra udvalg 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Ældrerådets medlemmer opfordres til at orientere sig på kommunens hjemmeside om mø-

deplanen for 2023. Ligeledes opfordres til at læse orienteringspunktet under Ældre-, Pleje-

, og Omsorgsudvalget, hvor belægningsstatistikken for plejeboliger præsenteres.  
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Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

• Høringssvar: Fremtidens kollektive trafik 

• Gennemgang af lejetab, tomgang og belægningsstatistikken på pleje- og ældreboli-

ger v. Bjarke L. Jakobsen 
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Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

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   

 

 


