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34 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt.  

 

Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

35 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt.  

Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

36 

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 

Referatet fra mødet d. 15. marts 2023 blev gennemgået af centerchef for Center Sund-

hed-, Kultur og Fritid.  

 

Referatet kan læses her: https://rebild.dk/dagsorden-soeg/kultur-fritids-og-sundhedsud-

valget-13 

 

Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

37 

HØRING:: Demensstrategi 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har besluttet at sende Rebild Kommunes nye demens-

strategi i høring hos Ældrerådet og i Sektor MED Pleje og Omsorg. 
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Rebild Kommunes nye demensstrategi sætter pejlemærkerne for demensområdet og er 

med til at skabe rammerne for, hvilke tilbud borgere med demens og deres pårørende kan 

få i Rebild Kommune.  

 

Formålet med demensstrategien er at løfte borgere med demens og deres pårørende, så 

der opleves sammenhæng i indsatser og i tilbuddene samt mulighed for at få et aktivt, 

trygt og værdigt liv. 

Visionen for demensområdet i Rebild Kommune er, at: ”Vi er fælles om demens – ingen 

skal være alene med demens”. 

 

Til afdækning af eventuelle spørgsmål og kort præsentation af strategien deltager to kon-

sulenter fra administrationen fra kl. 10.10. 

 

Materiale er vedhæftet som bilag på sagen. 

 

Beslutning 

Ældrerådets høringssvar vedr. Demensstrategi  

Ældrerådet tager demensstrategien til efterretning med ros til den udarbejdede strategi og 

den indsats der ydes i dag på demensområdet, men der er stadig tvivl om vi kan efterleve 

det i strategien ønskede med den fremtid vi ser ind i.  

 

Der er en bekymring for om der er midler til de tiltag der er skitseret op i strategien. Det 

er væsentligt for ældrerådet, at det i strategien indtænkte, ikke belaster økonomien yder-

ligere. Ældrerådet finder det rimeligt, at der er indtænkt egenbetaling i et mindre omfang.   

Ældrerådet har en bekymring om hvordan tiltagene skal føres ud i virkeligheden med de 

rekrutteringsudfordringer der er på landsplan pt. Det er ikke muligt at drifte det kun på fri-

villige hænder men kræver engagement og involvering af medarbejdere i driften også.  

Ældrerådet finder det problematisk, at der allerede nu er fuldt belagt på demensboligerne 

på Ådalscentret og der ikke tænkes et øget fokus på kapaciteten allerede nu men først i 

2025.  

Godkendt på ældrerådets møde d. 27. marts 2023.  

Pernille Garde Laursen 

Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

Bilag 

• Høringsbrev - Ny demensstrategi 2023.doc 

• Demensstrategi_2023.pdf 

38 

Opfølgning fra sidste møde i Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Bilag/Punkt%2037%20Bilag%201%20Hoeringsbrev__Ny_demensstrategi_2023doc.pdf
Bilag/Punkt%2037%20Bilag%202%20Demensstrategi_2023pdf.pdf
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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 præsenteret de for området relevante punkter fra udvalgets møde d. 14. 

marts 2023. 

 

./. Punkt 24: Økonomiopfølgning - Pleje og Omsorg ultimo januar 2023 og punkt 26: Budget 

2024 og opfølgning på ØKVo blev drøftet på rådets møde.  

Referatet kan læses via link: https://rebild.dk/dagsorden-soeg/aeldre-pleje-og-omsorgs-

udvalget-16. 

 

Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

39 

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 

Ældrerådet fik en kort status på hvad der er sket siden sidste møde.  

Haverslev Ældrecenter er lukket ned som fungerende ældrecenter og beboere og perso-

nale er flyttet på andre ældrecentre. Vi går nu ind i næste fase i moderniseringsplanen 

vedr. samarbejdspartnere omkring etablering af nye seniorboliger. 

 

Der er kommet tilkendegivelser fra fem beboere på Skørping Ældrecenter omkring fraflyt-

ning af ældrecentret indenfor nærmeste fremtid.  

 

Forvaltningen har haft møde med stifterne af Støvring Friplejehjem og der forventes første 

spadestik i oktober 2023 og et færdigt byggeri i oktober 2024.  

Der er fortsat manglende afklaring omkring finansieringen på grund af lovgivningen vedrø-

rende finansiering af friplejehjem.  

 

Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

 

 

 

https://rebild.dk/dagsorden-soeg/aeldre-pleje-og-omsorgsudvalget-16
https://rebild.dk/dagsorden-soeg/aeldre-pleje-og-omsorgsudvalget-16
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40 

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 

Ny daglig leder på Bælum Ældrecenter 

Ældrerådet blev orienteret om at nuværende assisterende leder på Skørping Ældrecenter 

Rikke Bruhn Grøn tiltræder som daglig leder på Bælum Ældrecenter medio april måned. 

 

Ansættelse af leder til den samlede sygeplejen samt overordnet hjemmeplejele-

der 

Der pågår pt. forhandlinger med to kandidater til de to stillinger. Ældrerådet orienteres når 

det offentliggøres.  

 

Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

41 

HØRING:: Udbudsmateriale på Urologiprodukter 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er i tæt samarbejde med kommunerne i 

gang med at udarbejde en indkøbsaftale om urologiprodukter.  

I den forbindelse skal kommunernes Ældreråd og Handicapråd høres. 

Materiale er vedhæftet som bilag på sagen.  

 

Beslutning 

Høringssvar - Urologiprodukter 

Ældrerådet tager høringsmaterialet til efterretning.  

Godkendt på ældrerådets møde d. 27. marts 2023. 

Pernille Garde Laursen 

Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

Bilag 

• Dagsorden_Høring af udbudsmateriale på SKI-aftale 5094 Urologiprodukter .pdf 

Bilag/Punkt%2041%20Bilag%201%20Dagsorden_Hoering_af_udbudsmateriale_paa_SKIaftale_5094_Urologiprodukter_pdf.pdf
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• BIlag 1_5094 Vejledning til ældre og handicapråd.pdf 

• Bilag 2_5094 Bilag E Leveringskontrakt.pdf 

• Bilag 3_5094 Bilag B Kravspecifikation.pdf 

42 

Plejehjemsråd - anbefaling fra Danske Ældreråd 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Der ønskes en drøftelse af KL og Danske Ældreråds anbefaling af oprettelse af Plejehjems-

råd til sikring af kvalitet og inddragelse.  

 

./. Anbefalingerne kan læses via link: https://danske-aeldreraad.dk/kl-og-danske-aeldreraad-

alle-plejehjem-boer-oprette-plejehjemsraad/  

 

Beslutning 

Ældrerådet besluttede at afvente udmøntningen af den kommende ældrelov.  

 

Arbejdsgruppen der blev igangsat på sidste ældrerådsmøde fortsætter deres arbejde med 

en fælles forretningsorden.  

 

Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

43 

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 der afholdes repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk kon-

ference d. 3. og 4. maj 2023 hvor der er mulighed for deltagelse af tre medlemmer fra 

ældrerådet.  

 

Formand og næstformand har deltaget i ledelseskursus af ældreråd i Aabybro. 

 

Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

44 

Orientering fra kassereren 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Bilag/Punkt%2041%20Bilag%202%20BIlag_1_5094_Vejledning_til_aeldre_og_handicapraadpdf.pdf
Bilag/Punkt%2041%20Bilag%203%20Bilag_2_5094_Bilag_E_Leveringskontraktpdf.pdf
Bilag/Punkt%2041%20Bilag%204%20Bilag_3_5094_Bilag_B_Kravspecifikationpdf.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/kl-og-danske-aeldreraad-alle-plejehjem-boer-oprette-plejehjemsraad/
https://danske-aeldreraad.dk/kl-og-danske-aeldreraad-alle-plejehjem-boer-oprette-plejehjemsraad/
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Sagsfremstilling 

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

lemmerne har modtaget regnskabet inden mødets afholdelse.  

 

Beslutning 

Budgettet for indeværende periode blev gennemgået.  

 

Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

45 

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.  

 

Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

46 

Nyt fra rådets medlemmer og tilbagemelding fra udvalg 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Økonomiudvalget: Der er frigivet midler til moderniseringsplanen. Rådets medlemmer op-

fordres til at læse punkt 20. fra Økonomiudvalgets møde d. 15. februar 2023. Punktet gi-

ver et godt indblik i kommunens økonomi og fremtiden.  

 

Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

47 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Intet til dette punkt. 
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Carsten Mikkelsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

 

48 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-23 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Der afholdes dialogmøde d. 11. april 2023 mellem Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget og 

Ældrerådet. Ældrerådet udarbejder ønsker til dagsordensindhold og sender til sekretæren.  

 

Der besluttes at neddrosle fremtidige sommer/jule arrangementer af hensyn til økono-

mien.  

 

Carsten Mikkelsen 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   

 

 


