
 

 

 

Referat Ældrerådet 

Ordinært møde 

Dato  22. februar 2011 

Tid  09:00 

Sted  Frederikshavn Rådhus lokale 0.27, indgang ved Byrådssalen 

NB. Kl. 9.00 deltager Jens Jacob Wolsing der er projektkoordinator for 

rehabiliteringsprojektet. 
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1. Høring af projekt "Længst muligt i eget liv" 

 

Sagsfremstilling  

Baggrund  

Gruppen af ældre borgere vil fremover udgøre en stadig større del af befolkningen. 

Som det fremgår af Danmarks Statistiks prognose for tilvæksten i gruppen af +65 

årige borgere i Frederikshavn Kommune, vil stigningen indenfor de kommende 20 

år være over 50 pct.   

Med det nuværende serviceniveau er der derfor imødeset en fortsat og markant 

stigning i udgifterne på ældreområdet. En betydelig udfordring, som kræver en stor 

grad af nytænkning og omtænkning i forhold til området.  

Med inspiration i Fredericia Kommunes igangværende succesprojekt ”Længst 

muligt i eget liv” (LMIEL) har Byrådet således besluttet, at der fra 2011 skal 

gennemføres et tilsvarende projekt i Frederikshavn Kommune.  

Om projektet  

Med LMIEL ændres fokus fra passiv pleje til hverdagsrehabilitering. Der er således 

tale om en aktiv hjælp, der skal være medvirkende til at sikre borgerne en større 

grad af selvhjulpenhed og dermed øget livskvalitet. 

Hverdagsrehabiliteringen er forankret i Serviceloven § 86: 

§ 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk 

funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en 

sygehusindlæggelse. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller 

psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 

Projektet bygger på den grundholdning, at borgerne har et ønske om at tage hånd 

om deres egen tilværelse, træffe egne beslutninger og planlægge egen tilværelse, 

for på den måde at være en ligeværdig borger i samfundet. 

Rehabiliteringen foregår på borgerens egne præmisser. Sammen med terapeuter 

og trænere udarbejdes en handlingsplan der muliggør at borgerens egne mål nås. 

Erfaring fra både Fredericia og Vejen Kommune viser, at med en målrettet og 

koordineret indsats på rehabiliteringsområdet, kan en meget stor del af borgerne 

komme til at opleve en stærkt forbedret livskvalitet og selvhjulpenhed. 

Det er nødvendigt, at der blandt politikere, borgere, pårørende, medarbejdere og 

eksterne samarbejdspartnere skabes en forståelse for nødvendigheden af, at 

hjælpens karakter ændrer status fra passiv pleje til rehabilitering.  

Overordnet er projektet forankret i Myndighedsafdelingen, hvorunder projektlederen 

er ansat. Den udførende del af projektet er forankret i de enkelte ældreområder i 

Ældreafdelingen, hvor ydelserne til LMIEL foregår. 

Målgruppen for projektet er borgere: 

  

•         der efter sygehusindlæggelse vurderes at have et udviklings-

/rehabiliteringspotentiale, idet de inden indlæggelsen var selvhjulpne. Med 

en målrettet indsats gennem Længst muligt i eget liv vil denne gruppe 

borgere blive trænet op til at blive helt eller delvist selvhjulpne igen 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 11/645 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: jewo 

 Besl. komp: MED - SSF 
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•         der ikke tidligere har modtaget praktisk hjælp og/eller personlig pleje, men 

nu ansøger kommunen om denne hjælp  

  

•         som modtager praktisk hjælp og ansøger om hjælp til personlig pleje. Det 

gælder for denne gruppe om at holde fast i de funktioner borgeren har, og 

om muligt at skabe grundlag for en forøgelse af borgerens funktionsevne. 

Erfaringer viser, at denne gruppe borgere med en målrettet indsats vil blive 

trænet op til at blive selvhjulpne igen. 

Projektet er fra andre steder betegnet som en Win-win-win situation, hvor borgerne 

oplever øget livskvalitet, medarbejderne giver udtryk for øget tilfredshed, og 

udgifterne til varig hjælp falder betydeligt. 

Projektet forventes startet den 1. maj 2011. 

Projektoplæg udsendes den 2. februar 2011. 

  

Indstilling  

Til høring i Ældrerådet. 

 

Beslutning Ældrerådet den 22. februar 2011  

  

Høringssvar:  

  

Ældrerådet ser meget positivt på projektet og hele dets idégrundlag og anbefaler 

derfor projektets gennemførelse. Ældrerådet har følgende bemærkninger til 

projektdesignet: 

•         Når en borger har indvilliget i at deltage i rehabiliteringen, er det vigtigt 

med inddragelse af de pårørende, så de bliver medspillere og støtter 

borgeren i at opnå de fastsatte mål. Her tænkes også på pårørende, der 

ikke bor i umiddelbar nærhed af borgeren. 

•         Det er vigtigt at der i kommunikationen med borgeren, samt på 

hjemmeside og i foldere, anvendes et almindeligt dansk hverdagssprog 

uden fremmedord og fagsprog. 

•         Ældrerådet anbefaler at man genovervejer projektets navn, da det lægger 

tæt op af projekt ”Læg liv til årene” og ”Længst mulig i eget hjem”. Det kan 

være vanskeligt at adskille det ene fra det andet.  

•         Ved afslutning af en borger i projektet er det vigtigt at sikre, at borgeren 

fortsat støttes i at få vedligeholdt sine opnåede færdigheder. 

  

  

  

  

 
Bilag  

Projektdesign - Længst muligt i eget liv (dok.nr.18238/11) 
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2. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 22. februar 2011. 

 

Beslutning Ældrerådet den 22. februar 2011  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 
 

3. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referat fra mødet den 25. januar 2011. 

 

Beslutning Ældrerådet den 22. februar 2011  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 
 

4. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling  

  

Socialudvalget:  

  

Oplæg til revidering af notatet ”Kriterier og proce durer for plejeboliger”: På 

baggrund af Ældrerådets høringssvar blev sagens behandling i Socialudvalget den 

02-02-2011 udsat. Sagen tages op i udvalget den 09-03-2011 til en drøftelse af, 

hvorvidt der skal igangsættes en proces med det mål at forenkle reglerne på 

området. 

  

Opfølgning vedr. madordningen i plejeboligerne Ålbæ k:  Forvaltningen oplyser 

at en svarskrivelse til Ældrerådet er under udarbejdelse. 

  

Opfølgning vedr. madservicerapporten:  Forvaltningen oplyser at en 

svarskrivelse til Ældrerådet er under udarbejdelse. 

  

Høring vedr. Embedslægetilsyn samt Kommunale tilsyn  i plejeboliger:  

Forvaltningen afventer den samlede årsrapport fra Embedslægeinstitutionen. 

Punktet er derfor udsat til Ældrerådets møde den 29-03-2011 med efterfølgende 

behandling i Socialudvalget den 06-04-2011. 

  

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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Sundhedsudvalget: -  

   

Teknisk udvalg: -  

   

Plan- og Miljøudvalget: -  

  

Økonomiudvalget: -  

  

Beslutning Ældrerådet den 22. februar 2011  

  

Vedr. Socialudvalget  

Følgende sager tages op på næste ældrerådsmøde: 

• Oplæg til revidering af notatet "Kriterier og procedurer for plejeboliger"  
• Opfølgning vedr. madordningen i plejeboligerne Ålbæk  
• Opfølgning vedr. madservicerapporten 

 Behandles under punktet "Dialog med Socialudvalgsformand Peter E. Nielsen 

samt kommunaldirektør Jane Wiis". 

  

Vedr. Sundhedsudvalget  

Orientering fra mødet den 08-02-2011, herunder status på Hospice samt 

ældreidrætsdag. 

  

Vedr. Teknisk udvalg  

Lokalplan vedr. Knivholt Hovedgård er vedtaget. Teknisk Forvaltning har indstillet, 

at Ældrerådets bemærkninger indgår i det videre arbejde med naturparken, og at 

der i videst muligt omfang sikres, at der etableres handicapvenlige stier og ramper i 

lokalplanområdet. 

  

Vedr. Kultur- og fritidsudvalget  

Der etableres P-plads ved Kappelborg ved hjælp af midler fra P-fonden. 
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5. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældr erådet er 

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling  

Under punktet orienteres om nyt fra: 

• Bruger- og pårørenderådene  
• Arbejdsgruppen vedr. planlægning af temadag for Bruger- og pårørenderåd 
• Sundhedsrådet  
• Dialoggruppen Kappelborg 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 22. februar 2011  

  

Nyt fra Bruger- og pårørenderådene  

•         2 medlemmer i Søparken/Abildparken udgår. Der arbejdes pt. på at få nye 

pårørende til at stille op. 

•         I Dybvad har man afholdt prøvesmagning af maden der serveres til 

beboerne. 

•         Fra Ingeborgvej blev der orienteret om problem vedr. lukning af Dagcentret 

i juleperioden. Man frygter at der ikke findes en løsning inden julen 2011. 

•         På Strandgården og i Ravnshøj er der nye pleje- og ældreboliger klar til 

indflytning medio marts. 

•         I Skagen er det indgået aftale om at sammenlægge BP-rådene fra 

Ankermedet og Lindevej.  

  

Dialoggruppen Kappelborg:  

Der er rejsegilde den 03-03-2011 kl. 14. 

  

  

  

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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6. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden:  

Ældrerådet har modtaget et brev fra ÆldreMobiliseringen vedr. ”Frivilligt arbejde – 

gevinst for borgere og kommune”. Brevet omhandler Frederikshavn Kommunes 

anvendelse af bloktilskuddet til frivilligt socialt arbejde i henhold til SEL § 18.  

Til drøftelse med henblik på, hvorvidt Ældrerådet mener der bør følges op på 

sagen. 

  

  

Information fra rådets medlemmer:  

- 

  

  

Information fra Ældrerådets sekretariat:  

Tilmelding til temadagen ”Ældrerådets synlighed og medier” den 22-03-2011 i 

Aabybro er sendt 01-02-2011. Sidste frist for tilmelding er den 25-02-2011. 

  

Nyt vedr. Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 16-05-2011 samt 

Ældrepolitisk Konference den 17-05-2011 med temaet ”Medborgerskab i et aktivt 

ældreliv – fra ældrebyrde til ældrestyrke”. Tilmeldingsfrist er den 11-04-2011. 

  

  

  

Beslutning Ældrerådet den 22. februar 2011  

Ad. henvendelse fra ÆldreMobiliseringen vedr. Frivi lligt arbejde  

Af §18-redegørelsen fra Ankestyrelsen fremgår, at Frederikshavn kommune i 2009 

har anvendt 82% af det særlige §18-tilskud fra staten, som støtte til det frivillige 

sociale arbejde. Der sendes en forespørgsel til Socialudvalget vedr. anvendelsen af 

de resterende 18% af bloktilskuddet. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 

7. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Næste ordinære møde i Ældrerådet er den 29-03-2011. 

Gennemgang af erindringsliste for punktet til næste møde. 

 

Beslutning Ældrerådet den 22. februar 2011  

Mødetidspunkt ændres til kl. 11-14. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 


