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17 
Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Godkendt. 
 

Jette Ulstrup, Thorkild Bækkelund og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af 
punktet.  
 

18 
Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Vedr. pkt. 3. Status på moderniseringsplanen, så ønsker ældrerådet garanti for at forvalt-
ningen vil gøre det muligt for de frivillige at bibeholde aktiviteter lokalt uagtet lukning af 
diverse ældrecentre i form af lokaler.  
Forvaltningen kan ikke garantere lokaler til formålet, men centerchef for Center Sundhed, 
Kultur- og Fritid Lotte Holt Worup oplyste at der arbejdes helt målrettet på tiltag på områ-
det, og der blandt andet kan kigges på tilskudsmodellen på halområdet når denne skal re-
videres.  
 
Jette Ulstrup, Thorkild Bækkelund og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af 
punktet.  
 
 

19 
Opfølgning fra sidste møde i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Der afholdes møde i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget hver måned.  
Centerchefen for området orienterer ældrerådets medlemmer om relevante emner fra ud-
valgets møde.  
 

Beslutning 
./. Ældrerådet fik en kort gennemgang af punkter fra sidste møde i udvalget. Referat kan læ-

ses her:https://rebild.dk/dagsorden-soeg/kultur-fritids-og-sundhedsudvalget-12. 
 
Ældrerådet blev opfordret til et øget samarbejdet med Frivilligrådet, herunder evt. plan-
lægge en fælles temadag med dem, da der er mange områder de to råd har til fælles. 
Dette vil ældrerådet gå videre med.  
 
Jette Ulstrup, Thorkild Bækkelund og Susanne Holmberg deltog ikke i behandlingen af 
punktet.  

https://rebild.dk/dagsorden-soeg/kultur-fritids-og-sundhedsudvalget-12
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20 
Gennemgang af lejetab, tomgang og belægningsstatistik  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Økonomikonsulent Bjarke L. Jakobsen deltager kl. 10.30 i ældrerådets møde til gennem-
gang af lejetab-, tomgangs- og belægningsberegninger af pleje- og ældreboliger i Center 
Pleje og Omsorg.  
 

Beslutning 
Lejetabs- og tomgangsøkonomien samt beregningsgrundlaget blev præsenteret for ældre-

rådet.   
Særligt tomgangsopgørelsen er en undren fra ældrerådet, der finder det misvindende, at 
boliger brugt til for eksempel kontorer fremgår på oversigten over tomgangsboliger når 
disse bruges af Rebild Kommune selv. Dette blev taget til efterretning af forvaltningen.  
Enkelte af rådets medlemmer ønsker lovligheden i at benytte boliger til andre formål end 
beboelse når der er taget lån hjem til beboelse undersøgt. Forvaltningen undersøger dette 
nærmere og vender tilbage.  
Generelt er der meget historik på boligområdet og det var et enig ældreråd der besluttede 
at der skal ses fremad og nuværende centerchef ikke skal stå til måls for historikken på 
området.  
 
Jette Ulstrup og Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 
 

21 
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 på området orienterer ældrerådets medlemmer om relevante emner fra ud-
valgets møde.  
 

Beslutning 
./. Ældrerådet fik en kort gennemgang af relevante punkter fra udvalgets møde. Referatet 

kan læses via link: https://rebild.dk/dagsorden-soeg/aeldre-pleje-og-omsorgsudvalget-15. 
 
Ældrerådet påpeger at man bør være mere realistisk i budgetlægningen. Forvaltningen ori-
enterede, at der afholdes temadrøftelse d. 10. marts 2023. 
 
Jette Ulstrup og Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 
 

https://rebild.dk/dagsorden-soeg/aeldre-pleje-og-omsorgsudvalget-15
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22 
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.  
 

Beslutning 

Der er to beboere tilbage på Haverslev Ældrecenter der afventer at kunne flytte ind i andre 
boliger i kommunen.  
Der afholdes personale komsammen snarest for at sige tak for den gode proces og ønske 
hinanden held og lykke i fremtidige jobs - som alle, med enkelte undtagelser har fået in-
ternt i kommunen.  

 
De frivillige er inviteret til dialog i nærmeste fremtid, her vil Center Sundhed, Kultur- og 
Fritid være involveret således vi kan fastholde vores mange vigtige frivillige. Familiemø-
derne i de berørte områder er i fuld gang og forvaltningen tager det i det tempo der er 
brug for set ud fra familien og beboernes situation og behov. 
Der gøres status på de frivillige og pårørende inden sommerferien.   

I forlængelse af punktet uddelte Ældrerådet stor ros til artiklen omkring hjemmeplejen i 
Nordjyske.    

Jette Ulstrup og Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 

23 

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 
Ledige stillinger 
Der er opslået to stillinger; Leder af den samlede hjemmepleje samt Leder af sygeplejen. 
Sidstnævnte slås op efter nuværende leders afgang.  
Der ønskes større tværfaglighed mellem hjemmeplejen og sygeplejen, hvilket man håber 
at opnå gennem de to opslåede stillinger.  

 
BDO - tilsyn 
Der har været tilsynsbesøg på seks af kommunens ældrecenter indtil nu, alle med meget 
flot resultat. Ældrerådet får rapporterne til orientering når alle ældrecentre har haft tilsyn.  
 
Internt vikarbureau 
Der pågår pt. forhandlinger med FOA og DSR omkring lokalaftale vedrørende et internt vi-

karsystem (SimplePlan).   
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Jette Ulstrup og Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

24 
Vedtægter for brugerråd 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Forvaltningen ønsker nedsat en arbejdsgruppe hvor ledere, medarbejdere og ældrerådet 
er repræsenteret. Fælles for dem alle er erfaring med brugerråd.  
Fra ledersiden er ældrecenterleder Hanne Virkman repræsentant og fra ældrerådet er Hen-
rik Christensen repræsentant.  
 
Udover udarbejdelse af vedtægter skal arbejdsgruppen også gøre forskellighederne mel-
lem de respektive råd tydeligt. 
Der aftales at vedtægterne skal være færdig inden sommerferien 2023. 
 
Jette Ulstrup og Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 

25 

Opdatering på arbejdet med sundhedsklynger 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Hvad er status og er der mulighed for aktiv inddragelse af ældrerådet? 
 

Beslutning 
Klyngerne er etableret og stiftende møde er afholdt.  
På først møde blev de fælles kommunale udfordringer drøftet og der blev besluttet at man 
vil fokusere på esundhed og virtuel sundhedsoplæring qua de fælles udfordringer vi ser ind 
i på sundhedsområdet særligt indenfor rekruttering.  
 

Der besluttes at centerchefen sikrer løbende orientering til ældrerådet når der er nyt på 
området.  
 
Jette Ulstrup og Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 

26 
Opdatering på behandlingsgaranti på 72 timer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Ældrerådet ønsker en status på hvor langt Region Nordjylland og Rebild Kommune er med 
denne proces? 
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Beslutning 
Der køres forsøg på 72 timers behandlingsansvar i henholdsvis Aalborg Kommune og Fre-

derikshavn Kommune.  
Der er en forventning om en tryg overgang mellem behandlingen på sygehuset og borgers 
eget hjem/kommunalt ophold når den udskrivende hospitalsafdeling stiller sig til rådighed 
døgnet rundt i 72 timer efter udskrivelsen for henvendelser fra kommunale sundhedspro-
fessionelle og praktiserende læge/lægevagt. Hospitalerne påtager sig således 72 timers 
udvidet lægefagligt behandlingsansvar ved at stille relevant faglig viden, rådgivning og 
vejledning til rådighed bedre udskrivelsesproces samtidig med at genindlæggelser gerne 
skulle nedbringes på sigt.  
 
Der forventes en trivis implementering i Region Nordjylland i løbet af 2023.  
 
Jette Ulstrup og Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 

27 
HØRING:: Fremtidens kollektive trafik 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Ældrerådet skal godkende høringssvar udarbejdet af Henrik efter inputs fra rådets med-

lemmer som aftalt på mødet i januar måned.  
 

Beslutning 
Henrik sikrer udkast til høringssvar rundsendes og kvalificeres af ældrerådets medlemmer 
inden endeligt høringssvar sendes til NT. 
 

Jette Ulstrup og Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 

28 
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 orienterede om, at Støvring Folkeblad og Nørager Avis tilsammen vil dække 
hele Rebild Kommune fra uge 10.  
 
Jette Ulstrup og Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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29 
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 
Kassereren var fraværende på dagens møde. 
 
Jette Ulstrup og Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 

30 
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 
Bælum, Blenstrup og Ravnkilde by har fået tildelt puljemidler til byfornyelse.  
 
Jette Ulstrup og Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 

31 
Nyt fra rådets medlemmer og tilbagemelding fra udvalg 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Der opfordres til at læse februar måneds dagsorden fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget 
hvori budgetprocessen er godt beskrevet.  
 
Jette Ulstrup og Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 

 

32 
Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Beslutning 
- Høring:: Demensstrategi  

 
Jette Ulstrup og Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  
 
 

33 
Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Henny oplyser at man som medlem af Ældresagen, og en registrering som frivillig, kan 
blive forsikret via Ældresagen således man er forsikret under udførelse af frivilligt arbejde 
på for eksempel ældrecentrene.  
 
Jette Ulstrup og Thorkild Bækkelund deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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Underskriftside 

Henny Fogde Larsen   

Jette Ulstrup   

Henrik Christensen    

Susanne Holmberg   

Carsten Mikkelsen   

Ole Majgaard   

Thorkild Bækkelund   

Holger Pedersen   

 

 


