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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. marts 2011. 

 

Beslutning Ældrerådet den 29. marts 2011  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referat fra mødet den 22. februar 2011. 

 

Beslutning Ældrerådet den 29. marts 2011  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 
 

3. Høring vedr. Embedslægetilsyn i plejeboliger 201 0 

 

Sagsfremstilling  

Embedslægeinstitutionen gennemfører én gang årligt et uanmeldt tilsynsbesøg i 

kommunernes plejeboligenheder for at undersøge de sundhedsmæssige forhold. 

Tilsynet omfatter indsatsen overfor borgere, der modtager kommunale 

serviceydelser, og skal medvirke til at sikre den sundhedsfaglige indsats over for de 

svage ældre i plejeboligenhederne. Det skal bemærkes at embedslægeinstitutionen 

benytter betegnelsen "plejehjem" synonymt med Leve-Bo miljøer og plejeboliger. 

Derfor vil der i det følgende i enkelte tilfælde også blive benyttet betegnelsen 

"plejehjem", selvom Frederikshavn Kommune ikke længere har denne boform.  

Der er udarbejdet standarder for at opnå et ensartet grundlag for 

embedslægeinstitutionens tilsyn. Disse standarder udspecificere de krav i henhold 

til gældende lov vedrørende patientsikkerhed i behandlingen og plejen af beboerne 

på plejehjem og i plejeboliger. Ved hvert tilsyn skal det vurderes om en række 

målepunkter er opfyldte. Målepunkterne omhandler: Sundhedsfaglige instrukser, 

personalerelaterede forhold, Adgang til sundhedsfaglige ydelser, Hygiejne, 

Sygeplejfaglige optegnelser (inkl. instrukser), Ernæring, Fysisk aktivitet og 

mobilisering samt Patientrettigheder. Hvert  af disse områder bliver belyst ved 

instruks - målepunkt, og dels ved stikprøvekontrol. Resultaterne heraf opgøres i 

særskilte tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionen, idet der udarbejdes en 

tilsynsrapport for alle kommunens plejeboligenheder samt en samlet  rapport for 

alle boligenhederne.  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 11/151 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: lald 

 Besl. komp:  
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Embedslægeinstitutionens tema for plejeboligtilsyne ne i 2010  

Temaet for plejeboligtilsynene i 2010 har været Sundhedsfaglig dokumentation. 

Formålet med temaet er at sætte fokus på, om der på plejehjemmene foregår en 

planlagt og systematisk vurdering af, om dokumentationen i de sygeplejefaglige 

optegnelser opfylder Sundhedsstyrelsens krav til sundhedsfaglige dokumentation. 

Det skal påpeges, at systematisk vurdering af dokumentationen ikke er et krav til 

plejehjemmene og temaet indgår derfor ikke i beskrivelsen af fejl og mangler ved 

tilsynet. Af disse årsager ligger dette kriterie heller ikke til grund for 

hovedkonklusionen ved hver plejebolig. 

  

Embedslægeinstitutionens konklusioner og anbefaling er 2010 

Embedslægeinstitutionen har i 2010 foretaget tilsyn i følgende plejeboligenheder: 

Sæby ældrecenter, Dybvad ældrecenter, Præstbro ældrecenter, Lindevej 

plejeboliger, Aalbæk plejeboliger, Drachmannsvænget, Ankermedet, Strandgården, 

Caspershus, Bangsbo Leve-Bo, Søparken Leve-Bo, Abildparken Leve-Bomiljø, 

Rosengården og Østervrå ældrecenter.  

  

Embedslægensinstitutionen konkluderer i cirka halvdelen af tilsynene, at der er 

alvorlige fejl og mangler der vedrørerer patientsikkerheden. Konkret er der 

konstateret alvorlige fejl på 6 ud af de 14 plejeboligenheder, og 3 ud af disse 6 er 

der udført opfølgende tilsyn. Efter de opfølgende tilsyn konkluderes det, at 

forholdende er forbedret markant i alle 3 opfølgende tilfælde. 

Embedslægeinstitutionen forholder sig yderligere kritisk på en række punkter, 

hvilket vil blive fremlagt i det følgende samt kommenteret af Ældreafdelingen.  

  

Embedslægeinstitutionen konstaterede fejl og mangler i alle 14 plejeboligenheder, 

men i 8 tilfælde var der tale om ikke alvorlige fejl. I alle 14 plejeboligenheder var 

der fulgt helt eller delvist op på de fejl og mangler, der blev konstateret ved tilsynet i 

2009. Fra 2009 til 2010 er der sket en stigning i antallet af enheder, hvor der er 

konstateret alvorlige fejl og mangler, samt en stigning i antallet af opfølgende tilsyn 

med baggrund i de observerede fejl og mangler.  

  

Patientsikkerhedsmæssige risici indebærer fx, at informeret samtykke tíl behandling 

og indhentning samt videregivelse af helbredsoplysninger ikke er blevet 

dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser. Yderligere indbefatter det at der 

skal udarbejdes en helhedsvurdering af borgeren og oversigt over borgerens 

aktuelle sygdomme og handicaps. Embedslægeinstitutionen konkluderer, at der er 

vedvarende problemer på disse områder. Eksempelvis er der ingen af 

plejeboligenhederne, der opfylder kravet vedrørende helhedsvurdering. Derudover 

har 13 ud af 14 enheder ikke dokumenteret den fornødne samtykke til behandling 

af borgeren, og 12 ud af de 14 enheder havde ikke den fornødne dokumentation for 

beboernes aktuelle sygdomme og handicaps.  

  

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der skal være sundhedsfaglige instrukser på en 

lang række områder, således at de som arbejdsredskab kan være med til at sikre 

beboerne får pleje og behandling, som er i overensstemmelse med love og 

vejledninger. Disse var ikke alle steder i fuld overenstemmelse med 
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Sundhedstyrelsens anbefalinger, fx på området vedrørende instrukserne, hvor 

indholdet ikke fuldt ud var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens regler. 

  

Vedrørende medicinhåndtering sker alt udlevering i alle plejeboligenhederne på 

grundlag af identifikation af beboerne ved navn og fødselsdato eller sikker 

genkendelse. Ved undersøgelse af om antallet af tabletter i doseringsæskerne, 

som enten doseres af personalet eller apoteket, blev der konstateret fejl i 

stikprøverne på 6 af 14 plejeboligenheder.  

  

Embedslægeinstitutionen fremsætter på baggrund af ovenstående en række 

anbefalinger i de enkelte rapporter, hvoraf en række af disse er givet til 

hovedparten af plejeboligenhederne. Enkelte enheder har fået flere anbefalinger 

end andre. Generelt omfatter anbefalingerne:  

• At helhedsvurderinger omfatter de 11 sygeplejefaglige problemområder 
som Sundhedsstyrelsen anbefaler, samt oversigt vedrørende beboernes 
aktuelle sygdomme og handicaps, samt beskrivelse af 
pleje/behandlingsplaner i relation til beboeres sygdomme.  

• At informeret samtykke til behandling skal være dokumenteret  i de 
sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes 
tilkendegivelser på baggrund af den givne information.  

• At det skal fremgå af dokumentationen, hvem der varetager beboernes 
helbredsmæssige interesser.  

• At medicinhåndteringen skal forbedres. Holdbarhedsdatoer skal jævnligt 
tjekkes og doseringsæsker samt beholdere med ophældt medicin skal 
være mærket korrekt.  

• At antallet af tabletter angivet i medicinskabet skal være i 
overensstemmelse med antallet af tabletter i doseringsæskerne.  

  

Ud over disse overordnede og generelle betragtninger, har 

embedslægeinstitutionen udarbejdet specifikke rapporter for hver plejeboligenhed, 

hvori der fremgår specifikke anbefalinger. Såfremt disse rapporter ønskes læst i en 

helhed, kan de rekvireres ved henvendelse til Myndighedsafdelingen. Desuden har 

Embedslægeinstitutionen udarbejdet en overordnet årsrapport på deres tilsyn, der 

dog ikke har været tilgængelig endnu, men senere vil blive forelagt udvalget.  

  

Ældreafdelingens bemærkninger angående Tilsynet 2010 

  

I det følgende vil Ældreafdelingen knytte sine kommentarer til Embedslægeinstitutionens 

konklusioner. 

  

"Tidligt i januar 2010 blev de første uanmeldte tilsyn gennemført i Område Syd. Allerede 

på daværende tidspunkt blev der gennemført undervisning for ledere, sygeplejersker og 

øvrigt sundhedspersonale således, at der på de opfølgende besøg har været stor 

tilfredshed fra embedslægeinstitutionens side. Vi har også bl.a. i Nord ansat en 

sygeplejerske yderligere i plejeboligerne for at sikre, at vi lever op til den dokumentation 

som  Sundhedsstyrelsen anbefaler. Generelt er området blevet kraftigt opprioriteret. 

  

Generelt mener vi, at standarden i vores plejeboliger er i orden og at vores beboere 
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har det godt og kan føle sig trygge. Vi erkender selvfølgelig behovet for at vi til 

stadighed skal arbejde på at forbedre dokumentationen, så den lever op til 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger." 

  

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.            

 

Indstilling  

Direktøren med ansvar for It, Social og Sundhed indstiller at 

Embedslægeinstitutionens tilsynsrapporter tages til efterretning, idet 

Ældreafdelingen har fulgt op på de udstedte anbefalinger.  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. marts 2011  

 

Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet har gennemgået rapporterne ud fra en objektiv vurdering, og man har 

som baggrundsviden tidligere på året fået en orientering om CSC-

omsorgsjournalen, hvor man drøftede systemets styrker og faldgruber, set i forhold 

til plejepersonalets anvendelse af systemet som dokumentations- og 

arbejdsredskab. Samtidig er man orienteret om Ældreafdelingens arbejdsgange i 

forhold til udarbejdelse og opdatering af de sundhedsfaglige instrukser, som 

Sundhedsstyrelsen stiller krav om, samt om krav til detaljeringen i de 

sygeplejefaglige optegnelser. 

  

Ældrerådets vurdering er, at den øgede detaljeringsgrad i de sygeplejefaglige 

optegnelser er en tidsrøver, der flytter fokus fra de ansattes primære opgave med 

at pleje de ældre. Ældrerådet frygter samtidig at fokusområdet for 2011 vil kunne 

føre til yderligere detaljering og øget arbejdsmængde, som ikke er operativt i det 

daglige arbejde. 

  

Ældrerådet har kendskab til, via de øvrige ældreråd i Nordjylland, at andre 

kommuner oplever den samme problematik, og Frederikshavn Ældreråd vil derfor 

løfte problematikken omkring dokumentationen op på et højere niveau gennem 

Danske Ældreråd. 

  

  

 
 

4. Høring vedr. Kommunalt Tilsyn i plejeboliger 201 0 

 

Sagsfremstilling  

I henhold til Lov om Social Service jf. § 151, skal der hvert år foretages to 

tilsynsbesøg på kommunernes plejeboliger/centre og Leve-Bo miljøer, hvoraf ét 

skal være anmeldt og ét skal være uanmeldt.  

  

Frederikshavn Kommune har fået revisionsselskabet Revas Aps til at udføre de 

kommunale tilsyn, primært for at få et uafhængigt tilsyn - også formelt set.  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 11/151 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: lald 

 Besl. komp:  
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Formålet med tilsynene er at påse, at de kommunale opgaver bliver varetaget 

lovmæssigt korrekt i henhold til paragraf 83 og 86 i Serviceloven. Herudover er 

der fokus på, at opgaverne generelt bliver løst i forhold til de afgørelser, som 

kommunen har truffet samt i relation til de vedtagne kvalitetsstandarder. Den 

primære hensigt med tilsynet er således at tilse opgaveudførslen indenfor personlig 

pleje og praktisk hjælp, samt tilbud om genoptræning og hjælp til vedligeholdelse af 

fysiske og psykiske færdigheder.  

  

I relation til de anmeldte tilsynsbesøg i 2010 har Revas, udover de ovennævnte 

parametre, haft et særligt fokus på rammer og vilkår for aktiviteter i bred forstand, 

og den mere konkrete støtte, beboerne får til at vedligeholde deres færdigheder og 

skabe en meningsfyldt hverdag. Endvidere har Revas vurderet forholdende, 

indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende 

både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere i særdeleshed. 

  

Ved de uanmeldte tilsyn har der været særligt fokus på, om der er fulgt op på 

forslag og bemærkninger fra tidligere tilsyn. Derudover har man også vurderet 

stemningen og atmosfæren generelt.  

  

Ovennævnte fokuspunkter er i de enkelte plejeboligenheder belyst og vurderet ved 

udvalgte beboers oplevede kvalitet. Konkret er der således tilfældigt udvalgt 

mellem 3 og 6 beboere hvert sted samt pårørende til andre beboere og 

kontaktpersoner til beboerne. Derudover har også medarbejderepræsentanter, som 

har været på arbejde den pågældende dag, samt ledelsen i de enkelte 

plejeboligenheder været inddraget. 

  

Ved de enkelte tilsyn gennemgår konsulenterne fra Revas også forskelligt skriftligt 

materiale vedrørende driften, og i almindelighed den enkelte beboer. 

  

Igennem de enkelte besøg for 2010 har Revas konsulenterne redegjort for en 

række faktorer, der for hovedpartens vedkommen er overvejende positive. 

Nedenfor vil der blive redegjort for hovedkonklusionerne. 

  

Hovedkonklusioner  

Blandt nogle af hovedkonklusionerne fra tilsynsbesøgene i 2010 kan følgende 

positive elementer fremdrages: 

  

• Det er dels Revas´s vurdering og dels beboernes vurdering at, beboerne 
modtager den aftalte hjælp og støtte til imødekommelse af deres behov. 
Desuden er tilgangen til beboerne vurderet som respektfuld og 
individualiseret.  

• Det er Revas´s overordnet vurdering at langt hovedparten af 
plejeboligenhederne er målrettet til de enkelte målgrupper.   

• Revas konkluderer, at beboerne i alle tilsyn bliver inddraget i hverdagens 
opgaver, og der bliver planglagt samt igangsat mange forskelligartet 
aktiviteter. Dette er med til at give beboerne en meningsfyldt hverdag. 
Desuden giver Revas udtryk for at projekt "Lægge liv til årene" har været 
givtigt for beboerne på hovedparten af plejeboligenhederne. Projektet har 
overordnet givet beboerne trivsel, socialt hygge og øget livskvalitet.  
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• Det konkluderes, at der i alle plejeboligenhederne er rent og pænt, samt 
hyggelige og for det meste tidsvarende indretning.  

• Overordnet finder Revas at beboerne på langt størstedelen af 
plejeboligenhederne har stor livskvalitet og livsglæde. Dette tilskrives 
specielt personalets indsats på de enkelte plejeboliger.    

• Revas giver udtryk for at medarbejderne på alle plejeboligenhederne er 
kompetente og foretager opgaverne for og med beboerne. Derudover 
varetages opgaverne med stort engagement og høj grad af faglighed. 
Medarbejdernenes forudsætninger er relevante i forhold til den ydelse, der 
leveres. Desuden er udførslen af opgaverne præget af omsorg og respekt 
fra medarbejdernes side, hvilket også bekræftes af pårørende.  

• I overvejende tilfælde er den skriftlige dokumentation fyldstgørende og 
retningsgivende for indsatsen.   

  

Ud over disse positive konstateringer frembringer Revas også en række 

anbefalinger, hvor følgende elementer fremdrages: 

• I enkelte tilfælde blev det konstateret at plejeboligenhederne ikke 
benyttede voldsskemaet. Dette blev konstateret i to tilfælde på to 
forskellige plejeboligenheder.  

• Revas konstaterede, at der var mindre problemer med introduktionen af 
magtanvendelsesreglerne på enkelte plejeboligenheder. Dette blev ikke 
konstateret som et signifikant problem, men noget man skulle være 
opmærksom på ved senere tilsyn.  

• I et enkelt tilfælde var der ingen aktiviteter i weekenderne for beboerne. 
Man har siden taget en dialog med lederen omkring denne problematik.  

• Det elektroniske medicin modul mangler nogle steder at blive 
implementeret, og problemet vil blive fulgt op ved senere tilsyn.  

• I en enkelt pejeboligenhed var der problemer med ensartetheden i 
udmøntningen af den visiterede hjælp til beboerne. I forlængelse af dette 
konstateres der yderligere at samarbejdet, atmosfæren og stemningen 
blandt medarbejderne bør styrkes.  

• I et enkelt tilfælde giver medarbejderne udtryk for at kommunale 
besparelser presser dem i udførslen af deres arbejde 

  

Såfremt alle rapporter ønskes læst i en helhed kan de rekvireres ved henvendelse 

til Myndighedsafdelingen.  

  

Sagen sendes til høring i Ældrerådet. 

   

 

Indstilling  

Direktøren med ansvar for It, Social og Sundhed indstiller til Socialudvalgets 

godkendelse, at de kommunale tilsynsrapporter for 2010 tages til efterretning. 

 

Beslutning Ældrerådet den 29. marts 2011  

  

Ældrerådets høringssvar  

Rapporterne er generelt meget positive, og det er Ældrerådets indtryk at personalet 

gør en stor indsats for at skabe en meningsfyldt hverdag for beboerne, her tænkes 

også på medarbejderne i projekt ”Læg liv til årene”. 

Ældrerådet finder det beklageligt, at man i plejeboligerne på Drachmannsvænget vil 
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nedlægge sansehaven på grund af etablering af personalefaciliteter på stedet, og 

håber man vil genovervejer andre løsningsmuligheder. 

Efter Ældrerådets opfattelse bærer rapporterne fra 2010 tydeligt præg af at være 

”genbrug” fra tidligere besøg. Ældrerådet foreslår derfor, at man overvejer 

muligheden for at ansætte en ny tilsynsmyndighed med faste mellemrum, så man 

får et mere nuanceret billede af forholdene i kommunens plejeboliger.  

  

  

 
 

5. Høring vedr. Konvertering af ordinære Plejebolig er til 

Demensboliger 

 

Sagsfremstilling  

Sagen tager sit udgangspunkt i projekt ”Strandgården”, hvor der er opført 4 leve/bo miljøer 

med 10 boliger i hvert hus. Heraf er der 3 huse med ordinære plejeboliger, og 1 hus med 

pladser til demente, hvilket vil sige 10 boliger. Det overordnede problem har dels været at 

få udfyldt de nuværende ordinære boliger med borgere, der har et tilstrækkeligt 

visitationsbehov/timer til at det bliver økonomisk rentabelt, og dels at der er 10 tomme 

ordinære plejeboliger. Yderligere er problemet at vi som kommune står med 

visitationsretten, og dermed også betaler husleje for de tomme boliger. Af disse grunde vil 

det være en mulighed at omprioritere nogle af de alm. plejeboliger til demens 

pladser/skærmede boligmiljøer. Konkret foreslås det, at der laves en 50/50 ordning mellem 

ordinære plejeboliger og demensboliger, hvilket vil sige vi får 2 huse med 20 boliger til 

ordinære plejeboligmiljøer, og 2 huse med 20 boliger til demensboliger. Dette vil betyde at 

man omdanner 10 ordinære plejeboliger til 10 demensboliger.  

  

I øjeblikket har vi i Frederikshavn by 11 demente borgere, der er på venteliste. Konkret er 

der 7 borgere, der har givet positivt tilsagn til at komme på Strandgården, hvilket betyder at 

70 % af de ønskede pladser er belagt på forhånd. Dernæst har Frederikshavn Kommune 

ikke andre botilbud til vores demente borgere, hvilket betyder at alternativet vil være at 

holde dem i eget hjem indtil ledig bolig kan tilbydes.  

  

Overordnet vil tiltaget have en række positive konsekvenser: 

1. Ved at konvertere 10 ordinære plejeboliger til 10 demensboliger vil vi udnytte 
vores boligmasse bedre. 

2. Kommunen vil ikke have lejeudgifterne på de evt. tomme ordinære plejeboliger, da 
de vil være lejet ud til demente borgere 

3. Omprioriteringen vil betyde at vi reducerer vores venteliste på demensboliger, og 
derved afhjælper et præcerende problem. 

4. Med tiltaget vil vi kunne tilbyde vores demente borgere et bedre tilbud med fast 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 11/2681 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: lald 

 Besl. komp:  
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personale.  

Sagen fremsendes til høring i Ældrerådet. 

 

Økonomiske konsekvenser  

De økonomiske konsekvenser af beslutningen vil umiddelbart være udgiftsneutral, 

hvilket vil sige der ikke vil være omkostninger ved at omprioritere boligerne idet de 

fysiske faciliteter er de samme. Derudover er der dels sparede udgifter på plejen i 

eget hjem, samt sparede lejeudgifter.  

 

Indstilling  

Direktøren med ansvar for It, Social og Sundhed indstiller at Socialudvalget 

beslutter at omprioritere 10 ordinære Plejeboliger på "Strandgården" til 10 

Demensboliger.  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. marts 2011  

  

Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet anbefaler en konvertering af de 10 plejeboliger til demensboliger, hvis 

behovet er til stede, idet Ældrerådet går ud fra, at boligerne kan konverteres 

tilbage, hvis behovet igen ændrer sig. Samtidig er det vigtigt, at man ved 

konverteringen får etableret demenspladserne i huse for sig, så man undgår en 

uværdig sammenblanding af demente og mere psykisk friske borgere. Ældrerådet 

har kendskab til, at der allerede er huse på Strandgården, hvor pladserne er 

blandet, hvilket Ældrerådet finder uacceptabelt. 

Ældrerådet finder det vigtigt, at man som udgangspunkt for en anvisning af bolig, 

går ud fra borgerens eget ønske. 

  

 
 
 

6. Høring om nyt gaderegulativ 

 

Sagsfremstilling  

Teknisk Forvaltning har med udgangspunkt i de eksisterende gaderegulativer for 

de 3 tidligere kommuner udarbejdet et forslag til et samlet gaderegulativ for 

Frederikshavn Kommune. Dette forslag vil Teknisk Forvaltning forelægge til 

diskussion på et møde med ældrerådet og handicaprådet, mandag den 11-04-2011 

kl. 16.30 i byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. 

Tilmelding til mødet er senest torsdag den 31-03-2011. 

  

Bilag: (udsendt den 08-03-2011) 

• Regulativ for fodgængerområder i Sæby-, Skagen- og Frederikshavn 
bymidte samt Regulativ for gader, veje, torve og pladser.  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 09/15471 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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• Invitation til høringsmøde 

  

 

Indstilling  

At regulativet drøftes. 

 

Beslutning Ældrerådet den 29. marts 2011  

Ældrerådet finder det positivt med et fælles gaderegulativ for de 3 byer, og har 

følgende bemærkninger: 

  

•         Under "særlige regler for kørsel i gågader" bør det overvejes at tilføje 

undtagelse vedr. ældre gangbesværede, der bør have adgang til 

forretninger med taxa ved lav hastighed. 

•         Sæby Torv ejes af handelsstandsforeningen, der nedlægger torvets P-

pladser i sommerperioden. Dette begrænser handlemuligheden betydeligt 

for ældre gangbesværede. Muligheder for at bevare P-pladserne i 

sommerperioden bør overvejes.  

  

Ældrerådet deltager med 3 medlemmer til høringsmødet den 11-04-2011. 

  

 
 
 

7. Henvendelse fra ÆldreMobiliseringen vedr. Frivil ligt socialt 

arbejde 

 

Sagsfremstilling  

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. 

  

Bilag: Henvendelse fra ÆldreMobiliseringen, udsendt 09-02-2011. 

  

Beslutning Ældrerådet den 22-02-2011  

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. 

  

Supplerende sagsfremstilling den 29-03-2011  

Sundhedsudvalget har svaret på Ældrerådets henvendelse.  

I 2009 er der i henholdsvis januar og maj uddelt et beløb svarende til 98,42% i 

forhold til det oprindelige budget. Hertil kommer et overført overskud fra året før. 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 11/2138 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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Herudover sker der hvert år det, at der tilbageføres beløb fra organisationerne, hvis 

midlerne ikke er anvendt. Disse beløb figurerer ved årets afslutning, som ikke 

uddelt beløb, men de overføres som overskud til følgende år, hvor de uddeles. I 

2010 er der uddelt et beløb svarende til 111,31% i forhold til det oprindelige budget. 

  

Bilag: Svar fra Sundhedsudvalget, udsendt den 09-03-2011 

 

Indstilling  
Til drøftelse. 

 

Beslutning Ældrerådet den 29. marts 2011  

Ældrerådet finder det meget positivt, at man i Frederikshavn Kommune bestræber 

sig på at pengene kommer ud og arbejde i foreningerne, ud fra de kriterier som 

pengene er øremærket til.  

Der sendes svarskrivelse til ÆldreMobiliseringen. 

 
 
 

8. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældr erådet er 

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling  

Under punktet orienteres om nyt fra: 

  

•         Arbejdsgruppen vedr. planlægning af temadag for Bruger- og 

pårørenderåd. Opfølgning på temadagen der blev afholdt den 28-02-2011. 

Bilag: Notat med nøgleord fra debatten, udsendt den 16-03-2011.  

•         Bruger- og pårørenderådene 

•         Sundhedsrådet 

•         Dialoggruppen Kappelborg 

•         Dialoggruppen ”Længst muligt i eget liv” -  fra passiv pleje til 

hverdagsrehabilitering. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. marts 2011  

  

Vedr. temadag for bruger- og pårørenderåd  

Der har været mange positive tilbagemeldinger på arrangementet, og stor ros til 

indlægsholderne fra de 3 områder. Der er udsendt notat med nøgleord fra 

debatten, og Ældrerådet opfordrer bruger- og pårørerådene til at tage emnet op i 

områderne. 

Økonomien gøres op, med henblik på endnu et arrangement for bruger- og 

pårørerådene i efteråret. 

  

Vedr. bruger- og pårørerådene  

Der er valg til bruger- og pårørerådene i den kommende måned. Ældrerådet 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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opfordrer til at man lokalt overvejer mulige kandidater og støtter op om deres 

opstilling. 

  

Vedr. Sundhedsrådet  

Næste møde afholdes 12-04-2011 

  

Vedr. dialoggruppen Kappelborg  

Der har endnu ikke været afholdt møde i dialoggruppen. 

  

Vedr. dialoggruppen ”Længst muligt i eget liv”  

Der er ikke været afholdt møde i dialoggruppen. 

 
 
 

9. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden:  

Orientering fra temadagen Ældrerådets synlighed og medier den 22-03-2011, 

arrangeret af Danske Ældreråd. 

  

 Information fra rådets medlemmer: -  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. marts 2011  

  

Orienteringsmøde for nye 75-årige  

Ældrerådet har fået en henvendelse fra Sundhedsfremme og forebyggelse, Birgitte 

Kvist, vedr. orienteringsmøde for nye 75-årige borgere i kommunen, hvor man 

gerne vil have et indlæg om Ældrerådet og dets opgaver. Følgende deltager fra 

Ældrerådet: 

03-05-2011 Møde i Frederikshavn: Chris Sørensen 

04-05-2011 Møde i Skagen: Hanne Andersen 

24-05-2011 Møde i Sæby: Svend Åge Christensen 

  

Møde for ældrerådsformænd og næstformænd  

Danske Ældreråd inviterer til møde for formænd og næstformænd den 29-04-2011 i 

Aabybro. Fra Frederikshavn deltager Hanne Andersen samt Chris Sørensen. 

  

Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd  

Repræsentantskabsmødet afholdes den 16-05-2011 i Nyborg med efterfølgende 

ældreseminar den 17-05-2011. Der deltager 4 medlemmer fra Frederikshavn. 

  

Præsentation af pjece ”Tilgængelighed for alle – 20 11”  

Handicaprådet inviterer til et fællesmøde med præsentation af den nye pjece den 

15-04-2011 kl. 11 i Det Musiske Hus. Tilmelding senest den 05-04-2011. 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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10. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Næste ordinære møde i Ældrerådet er den 26. april 2011. 

Gennemgang af erindringsliste for punkter til næste møde. (bilag eftersendes 

dagsordenen) 

 

Beslutning Ældrerådet den 29. marts 2011  

  

Der er afbud fra Jytte Schaltz samt Svend Åge Christensen til møde i april. 

  

Formanden undersøger muligheden for at Ældrerådet kan besøge plejeboligerne 

på Drachmannsvænget på et af de kommende møder. 

  

Punkter til næste møde: 

•         Indkomne rapporter/notater vedr. tilsyn i plejeboliger i 2011 

•         Ældreidræt v. Jørgen Christensen 

  

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 

11. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling  

  

Sager fra Socialudvalget  

  

Drøftelse vedr.: 

•         Oplæg til revidering af notat ”Kriterier og procedurer for plejeboliger”. 

Socialudvalget besluttede på sit møde den 09-03-2011 at der igangsættes 

en proces med henblik på forenkling af reglerne.  

•         Opfølgning vedr. madordningen i plejeboligerne Ålbæk 

•         Opfølgning vedr. madservicerapporten 

  

Under punktet deltager kommunaldirektør Jane Wiis, socialudvalgsformand Peter 

E. Nielsen, socialudvalgsmedlem Jørgen Tousgaard samt konstitueret chef for 

fagcentret Myndighed Lars Munch. 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 29. marts 2011  

Sager fra Socialudvalget  

Under punktet deltog Jane Wiis, Peter E. Nielsen, Jørgen Thousgaard samt Lars 

Munch. 

  

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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Vedr. Kriterier og procedurer for plejeboliger  

Efter en drøftelse af sagen blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. 

forenkling af kriterier og procedurer for pleje- og ældreboliger med repræsentation 

fra Ældrerådet samt forvaltning. 

Ældrerådet melder ind, hvem der deltager fra Ældrerådet, hvorefter forvaltningen 

tager initiativ til det første møde i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen fastlægger, i 

samarbejde med forvaltningen, en tidsplan for, hvornår man forventer at have et 

produkt klar til politisk behandling. 

Socialudvalget orienteres om processen. 

  

Der udarbejdes særskilt notat fra drøftelsen. 

  

Ældrerådet har efterfølgende udpeget Hanne Andersen, Jytte Schaltz samt Chris 

Sørensen til arbejdsgruppen. 

  

  

Sager fra Sundhedsudvalget:  

Orientering vedr. sundhedsudvalgsmøde den 15-03-2011 ved Jytte Schaltz: 

• Tidlig opsporing af KOL med tilhørende rygestop aktiviteter. På trods af 
faldende antal rygere i forhold til Sundhedsprofil i 2007, ligger antallet af 
rygere i Frederikshavn Kommune blandt den mest rygende fjerdedel i 
forhold til øvrige kommuner i regionen. SUU bevilgede 170.000 kr. til 
indsats til sporing af KOL.  

• Orientering om midler til nyt frivilligcenter i Frederikshavn Kommune samt 
Sundhedshus Sæby  

 


