
 

 

 

Referat Ældrerådet 

Ordinært møde 

Dato  24. maj 2011 

Tid  09:00 

Sted  0.81 

NB. Gæst: Lars Bundgaard Leen deltager under pkt. 9 kl. 11. 

Fraværende  Ingen  

Stedfortræder   

Medlemmer  Hanne Andersen 

Ove Andersen 

Lars Bouet 

Knud Christensen 

Svend Aage Christensen 

Oda Kajgaard 

Ole Kanstrup Petersen 

Jytte Schaltz 

Chris Sørensen 
 

 

 

 
 

    



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 24. maj 2011 Side 2 af 11 

 

Indholdsfortegnelse 
 

Side  

 

1. Godkendelse af dagsordenen ...................................................................................................................... 3 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde ....................................................................................................... 3 

3. Opfølgning vedr. besigtigelse af plejeboliger i Skagen ................................................................................ 3 

4. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg ................................................................................................. 4 

5. Opfølgning på Ældrerådets budget .............................................................................................................. 6 

6. Information fra formanden samt øvrige medlemmer .................................................................................... 7 

7. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældrerådet er repræsenteret .................................................. 8 

8. Dialogmøde med Socialudvalget og Sundhedsudvalget ............................................................................. 9 

9. Kommunale tilsyn i plejeboliger 2011 ........................................................................................................... 9 

10. Embedslægetilsyn i plejeboliger 2011 .......................................................................................................... 10 

11. Næste møde ................................................................................................................................................. 11 

 



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 24. maj 2011 Side 3 af 11 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 24. maj 2011. 

 

Beslutning Ældrerådet den 24. maj 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 møde den 26. april 2011. 

 

Beslutning Ældrerådet den 24. maj 2011  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 
 

 

 

3. Opfølgning vedr. besigtigelse af plejeboliger i Skagen 

 

Sagsfremstilling  

Sagsfremstilling  

Opfølgning vedr. Ældrerådets besøg den 18-04-2011 i boligerne på  

• Sct. Laurentiivej Centret  
• Ankermedet  
• Drachmannsvænget 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. april 2011  

Efter en drøftelse af besigtigelsen og den seneste tids debat om ventelisten til 

plejeboliger i Skagen, besluttede Ældrerådet at sende en forespørgsel til 

Socialudvalget herom. 

Ældrerådet er klar over, at ventelisten til plejeboliger aldrig er statisk, men løbende 

ændres i takt med at boligerne bliver ledige, sammenholdt med det aktuelle antal 

ansøgere til en plejebolig.  Den seneste tids udmeldinger, hvor man med 2 ugers 

mellemrum taler om et antal ansøgere på ventelisten til en bolig i Skagen der går 

fra 4 personer (jf. SOU notat af 6/4-11) til 13 personer (jf. avisartikel i Nordjyske 

den 19/4-11), skaber imidlertid forvirring omkring, hvordan disse tal er fremkommet, 

og Ældrerådet har et ønske om en klarificering i forhold til dette. Hvordan 

fremkommer disse tal og hvad er det egentlige behov? 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 11/2211 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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Af avisartiklen fremgår endvidere, at der vil være en plan klar til drøftelse i 

Socialudvalget i maj måned. Ældrerådet forventer at få planens forslag til høring 

inden godkendelsen i Socialudvalget. 

Der udarbejdes særskilt notat vedr. besigtigelsen. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling  

Opfølgning på sagen. 

 

Beslutning Ældrerådet den 24. maj 2011  

Sagen blev drøftet under pkt. 4 "Løsning af den aktuelle ventelisteproblematik i 

Skagen". 

 
 
 

 

4. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling  

Socialudvalget:  

  

Høring af national handlingsplan – Den ældre medici nske patient.  

SOU ønsker at økonomi bringes ind som et væsentligt element i kommunens 

høringssvar. Der skal på landsplan sikres økonomiske vilkår, der giver 

kommunerne mulighed for at løfte opgaverne i form af tilførsel af ressourcer. 

Beslutning fra udvalgsmødet den 04-05-2011. 

  

Sammenlægning af bruger- og pårørerådene på Ankerme det og Lindevej, 

Skagen  

SOU godkendte en sammenlægning i forbindelse med valget til bruger- og 

pårørerådene i maj 2011. Beslutning fra udvalgsmødet den 04-05-2011. 

  

Løsning af den aktuelle ventelisteproblematik i Ska gen  

Der arbejdes videre med forslag til etablering af yderligere 5 plejeboliger i Skagen, 

etablering af aflastningspladser, samt opstart af proces omkring plejeboligerne på 

Sct. Laurentii Centret. Planerne fremsendes til Ældrerådets udtalelse. Beslutning 

fra udvalgsmødet den 04-05-2011. 

  

Socialplan for ældreområdet  

Iflg. forvaltningen er den politiske behandling af socialplanen udsat indtil videre. 

  

 

 

 

 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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Opfølgning på  sager drøftet med chef for Socialmyndighed, udvalgs formand 

mfl. på ældrerådsmødet den 29-03-2011  

Ældrerådet har den 29-04-2011 bedt om at få en status på, hvad der sker i 

følgende sager:  

•         Kvalitetsopfølgning på madservice 2009 

•         Madordningen i plejeboligerne Ålbæk 

•         Revidering af kvalitetsstandard (kvalitetskatalog) for personlig pleje og 

praktisk hjælp. 

  

  

  

Sundhedsudvalget -  

  

  

Teknisk udvalg -  

  

  

Plan- og Miljøudvalget -  

  

  

Kultur- og Fritidsudvalget -  

  

  

Økonomiudvalget -  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. maj 2011  

 

Ad. Sammenlægning af bruger- og pårørerådene på Ank ermedet og Lindevej, 

Skagen  

Vedtægten for bruger- og pårørenderåd ved pleje- og ældreboliger er blevet 

revideret i forhold til Socialudvalgets beslutning. Blev omdelt på mødet. 

  

  

Ad. Løsning af den aktuelle ventelisteproblematik i  Skagen  

Det er Ældrerådets opfattelse at drøftelsen omkring ventelisten og det nødvendige 

antal plejeboliger og aflastningspladser bør tage udgangspunkt i en samlet 

vurdering af boligtilbuddet i Frederikshavn Kommune, hvor man blandt andet går 

ind og ser på følgende vinkler af sagen: 

•         Hvad er det samlede antal af plejeboliger samt aflastningspladser, og hvor 

er de beliggende? 

•         Hvad er antallet af ledige boliger – hvordan har det set ud over de seneste 

6 måneder? 
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•         Prognoser på antallet af ældre de kommende år. 

•         Opfylder alle boliger arbejdstilsynets krav til en ”plejearbejdsplads” ?  

•        Over hvor lang en periode er det menneskeligt værdigt at placere en 

borger på en aflastningsplads. I dag er der flere eksempler på borgere, der 

har været 8-11 måneder på en aflastningsplads. 

•        En aflastningsplads bør som udgangspunkt kunne tilbydes i borgerens 

nærområde, men ved "spidsbelastning" må borgeren samt pårørende 

acceptere et tilbud om aflastning andet sted. Her går Ældrerådet ud fra at 

det drejer sig om aflastning i kortere perioder at få ugers varighed. 

•        Har man undersøgt årsagen til, at der pt. ikke er efterspørgsel på 

aflastningspladserne på Skelvej, Frederikshavn? 

  

Chefen for Socialmyndighed Lars Munch inviteres til en dialog herom på det næste 

ældrerådsmøde den 28-06-2011. 

  

  

Ad. Opfølgning på sager drøftet med chef for Social myndighed, 

udvalgsformand mfl. på ældrerådsmødet den 29-03-201 1 

Ældrerådet har ingen tilbagemelding fået på sin anmodning om en status på de 3 

sager. 

Chefen for Socialmyndighed Lars Munch inviteres til en dialog herom på det næste 

ældrerådsmøde den 28-06-2011. 

  

  

  

Ad. Sundhedsudvalget  

De frivilliges Hus: Man har søgt midler fra Socialministeriet til et nyt og bredere 

projekt vedr. De frivilliges Hus. Desværre har man fået afslag. Der er bevilget §18-

midler, som man vil bestræbe sig på at anvende bredere end tidligere. 

  

  

  

5. Opfølgning på Ældrerådets budget 

 

Sagsfremstilling  

Oversigt over Ældrerådets økonomi medsendes dagsordenen som bilag. 

 

Beslutning Ældrerådet den 24. maj 2011  

Økonomioversigten blev taget til efterretning. 

Det undersøges, hvor de ikke anvendte budgetmidler fra 2010 samt bevilget beløb 

til afholdelse af temadag for bruger- og pårørenderåd, er placeret. 

 

 
 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:  

  

Orientering fra mødet for formænd og næstformænd de n 29. april 2011, 

arrangeret af Danske Ældreråd.  

  

  

Orientering fra Repræsentantskabsmødet i Danske Æld reråd den 16. maj 

2011. 

Herunder  

•        respons på spørgsmålet fra de nordjyske Ældreråd til Indenrigs- og 

Sundhedsminister Bertel Haarder vedr. Embedslægetilsynene i 

kommunens plejeboliger  

•        orientering fra den Ældrepolitisk konference ”Medborgerskab i et aktivt 

ældreliv – fra ældrebyrde til ældrestyrke” den 17. maj 2011. 

  

  

  

Information fra medlemmer: -  

Ingen meddelelser. 

  

  

Modtaget materiale til Ældrerådet:  

•         Årsrapport 2010 fra Ældresagen 

•         Bladet Pensionisten, maj 2011 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 24. maj 2011  

  

Ad. møde for formænd og næstformænd  

På mødet vedtog man at lave spørgsmål til indenrigs- og sundhedsminister Bertel 

Haarder vedr. de øgede krav til detaljeringsgraden i de sygeplejefaglige 

registreringer jævnfør Embedslægetilsynene. Ældrerådene frygter at kravene flytter 

fokus fra plejen. 

  

Vesthimmerland Kommune bliver frikommune. Formanden herfra udtrykte 

bekymring for, om man vil nedlægge Ældrerådet i forbindelse hermed. 

  

 

 

 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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På mødet drøftede man også konsekvenserne af de nedlagte Klageråd på 

hjemmehjælpsområdet, som Ældrerådene oplever meget forskelligt. I 

Frederikshavn Ældreråd har man ikke oplevet nogen umiddelbare problemer. Det 

undersøges om man i Center for Socialmyndighed har fået klager i årets første 5 

måneder, som tidligere skulle behandles i Klagerådet.  

  

  

Ad. Repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd  

Meget gode og indholdsrige dage med drøftelse og orientering om aktuelle emner. 

Fra Nordjylland blev der valgt repræsentant fra Ældrerådet i Aalborg Kommune. 

Næste år afholdes repræsentantskabsmødet den 14.–15. maj. 

  

  

  

 
 

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

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling  

Under punktet orienteres om nyt fra: 

• Arbejdsgruppe vedr. "Præcisering af kriterier og procedurer i forhold til 
hjælp til borgere i plejeboliger. Første møde er afholdt den 10. maj 2011. 
Opfølgning på dette.  

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

• Sundhedsrådet  
• Bruger- og pårørerådene  
• Dialoggruppen Kappelborg  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. maj 2011  

  

Ad. arbejdsgruppe vedr. Præcisering af kriterier og  procedurer i forhold til 

hjælp til borgere i plejeboliger  

Første møde er afholdt den 10-05-2011. Konklusion på mødet blev at Chef for 

Socialmyndighed Lars Munch vil komme med et oplæg til september. 

Arbejdsgruppen skal ikke mødes forinden. Der er ikke kommet referat fra mødet. 

  

Ad. bruger- og pårørerådene  

Der er valgt nye råd på Sæby Ældrecenter, Dybvad, Østervrå, 

Abildparken/Søparken, Bangsbo, Strandgården, Ålbæk samt Drachmannsvænget.  

Der mangler fortsat at blive afholdt valg til 3 bruger- og pårørenderåd. 

  

 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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Ad. dialoggruppen "Længst muligt i eget liv"  

Der har intet møde været afholdt i gruppen. Ældrerådsformanden tager kontakt til 

lederen af projektet. 

  

Ad. dialoggruppen Kappelborg  

Der er indvielse af kulturcentret Kappelborg den 22-08-2011 med deltagelse af 

kronprinseparret. 

 
 
 

8. Dialogmøde med Socialudvalget og Sundhedsudvalge t 

 

Sagsfremstilling  

Socialudvalget samt Sundhedsudvalget inviterer Ældrerådet til dialogmøde 

henholdsvis den 10. august samt 18. august 2011. Der vil være mulighed for at 

Ældrerådet kan få en gennemgang af Socialudvalgets- samt Sundhedsudvalgets 

budget enten den 8. eller 9. august ved Børge Hansen fra økonomicentret. Der 

kommer nærmere vedr. tidspunkt for møderne, samt frist for indlevering af emner til 

drøftelse. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. maj 2011  

Dialogmødet med Sundhedsudvalget er den 16. august - (ikke 18. august som 

nævnt i dagsordenen). 

Der kommer invitation med klokkeslæt, mødelokale osv.  

Drøftelse af mulig emner til dialogmøderne tages op som punkt til næste 

ældrerådsmøde. 

  

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 
 

9. Kommunale tilsyn i plejeboliger 2011  

 

Sagsfremstilling  

Under punktet deltager Lars Bundgaard Leen fra Center for Myndighed, med en 

orientering om samarbejdsaftalen der er indgået med firmaet Revas, om 

gennemførelse af tilsynene. 

  

Drøftelse af indkomne notater fra tilsyn i årets første kvartal. Det drejer sig om tilsyn 

på Østervrå Ældrecenter, Strandgården, Lindevej samt Drachmannsvænget. 

Bilag eftersendes dagsordenen. 

 

 

  

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 11/1997 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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Beslutning Ældre rådet den 24. maj 2011  

Lars Leen orienterede om den indgåede samarbejdsaftale med Revas for 2011. 

Der gennemføres ét uanmeldt tilsyn årligt i de enkelte plejeboligenheder. Efter 

hvert besøg laves et konklusionsnotat, og der udarbejdes et årligt resumenotat med 

hovedkonklusioner. 

  

På mødet drøftede man muligheden for at lade tilsynene gå i udbud. Ældrerådet 

anbefaler en sådan løsning. 

  

Ældrerådet har fortsat et ønske om, at man kan tilbagemelde på tilsynsnotaterne 

løbende hen over året, frem for den årlige tilbagemelding, hvor tingene efterhånden 

er blevet uaktuelle. 

Lars Leen ser positivt på ønsket, og vil undersøge muligheden herfor. 

  

Ældrerådet spurgte ind til det ekstra spørgeskema til personalet, som 

embedslægeinstitutionen har meddelt, at man vil anvende ved årets tilsyn. Lars 

Leen undersøger, hvad det konkret drejer sig om. 

  

Drøftelse af de udsendte notater fra tilsynene i årets første måneder, udsættes til 

næste møde. 

  

  

Ældrerådet forespurgte, hvem der skal lave tilsynet/undersøgelsen af 

madordningen i Ålbæk. Lars Leen undersøger. 

 
 
 

10. Embedslægetilsyn i plejeboliger 2011 

 

Sagsfremstilling  

Drøftelse af indkomne notater fra tilsyn i årets første kvartal. Det drejer sig om tilsyn 

på Drachmannsvænget samt Østervrå Ældrecenter. 

Bilag eftersendes dagsordenen. 

 

Beslutning Ældrerådet den 24. maj 2011  

Punktet udsættes til næste møde. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 11/2685 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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11. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Næste ordinære møde i Ældrerådet er den 28. juni 2011. 

Forslag til møderække for 2. halvår 2011 medsendes dagsordenen som bilag. 

  

Gennemgang af erindringsliste for punkter til næste møde.  

Revideret liste medsendes dagsordenen som bilag. 

 

Beslutning Ældrerådet den 24. maj 2011  

Forslag til møderække blev godkendt og er som følgende: 

30. august 2011 

27. september 2011 

25. oktober 2011 

29. november 2011 

13. december 2011 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 


