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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. juni 2011. 

 

Beslutning Ældrerådet den 28. juni 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 24. maj 2011. 

 

Beslutning Ældrerådet den 28. juni 2011  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 
 

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

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling  

Under punktet orienteres om nyt fra: 

  

Arbejdsgruppe vedr. ”Præcisering af kriterier og pr ocedurer i forhold til hjælp 

til borgere i plejeboliger” : 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har indkaldt til nyt møde i 

arbejdsgruppen den 21. juni 2011 til drøftelse af forskellige problemstillinger i 

forbindelse med præciseringen..   

  

Dialoggruppen ”Længst muligt i eget liv” – fra pass iv pleje til 

hverdagsrehabilitering:  

Ifølge projektleder Jens Volsing holdes det første møde efter sommerferien. 

  

Bruger- og pårørenderåd ved kommunens plejeboliger:  

Orientering om afvikling af de sidste 3 valg. Ældrerådet udpeger efterfølgende et 

ældrerådsmedlem til hvert af rådene.  

Opfølgning på budget for temadagen afholdt for bruger- og pårørenderåd den 28. 

februar 2011. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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Sundhedsrådet: -  

  

Dialoggruppen Kappelborg: -  

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. juni 2011  
  

Ad. Arbejdsgruppe vedr. ”Præcisering af kriterier o g procedurer i forhold til 

hjælp til borgere i plejeboliger”  

Til arbejdsgruppemødet den 21-06-2011 havde Ældrerådet forberedt et udkast med 

punkter til drøftelse, herunder hovedemner til indholdsfortegnelse, afgrænsning af 

boligtyper, definitioner mm.. Forslaget blev taget godt imod, og vil blive brugt som 

udgangspunkt i det videre arbejde. Næste møde i arbejdsgruppen er den 19-08-

2011, hvor 1. udkast til en revidering vil blive fremlagt af Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed. 

  

Ad. Dialoggruppen ”Længst muligt i eget liv” – fra passiv pleje til 

hverdagsrehabilitering  

Forvaltningen forventer at der udarbejdes en status på projektet til det første møde 

i dialoggruppen efter sommerferien. 

  

Ad. bruger- og pårørenderåd ved kommunens plejeboli ger  

De sidste valg til bruger- og pårørenderådene er nu på plads. 

  

Ældrerådet udpegede følgende repræsentanter til bruger- og pårørenderådene: 

Ankermedet/Lindevej, Skagen: Knud Christensen 

Drachmannsvænget, Skagen: Hanne Andersen 

Ålbæk: Jytte Schaltz 

Rosengården, Sæby: Svend Åge Christensen 

Sæby Ældrecenter: Lars Bouet 

Dybvad Ældrecenter: Svend Åge Christensen 

Østervrå Ældrecenter: Ole Kanstrup Petersen 

Ingeborgvej, Frederikshavn: Chris Sørensen 

Sø- og Abildparken, Frederikshavn: Ove Andersen 

Bangsbo, Frederikshavn: Ove Andersen 

Strandgården, Frederikshavn: Oda Kajgaard 

  

Bruger- og pårørenderådene orienteres om udpegningen. 

  

Opfølgning på temadagen for bruger- og pårørenderåd : 

Udgifterne er gjort op, og der er fortsat midler til en temaeftermiddag i efteråret 

2011. 

Ove, Oda, Knud og Gitte laver forslag til arrangementet. Første møde i 

arbejdsgruppen afholdes onsdag den 13-07-2011 kl. 9. Gitte udsender dagsorden 

til mødet. 
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Bevilling af tilskud til drift af bruger - og pårørenderådene:  

Det undersøges om det årlige tilskud fra Socialudvalget til bruger- og 

pårørenderådene er øremærket til bestemte formål, eller om midlerne kan 

anvendes frit. 

  

  

Ad. Sundhedsrådet  

Der er udarbejdet en status på Sundhedspolitikken for årene 2008-2011, der skal 

ligge til grund for den nye Sundhedspolitik fra 2013. 

  

Ad. Dialoggruppen Kappelborg  

Ingen meddelelser. 

 

 
 
 

4. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden –  

   

Information fra medlemmer –  

   

Materiale udsendt til Ældrerådet:  

 Nyhedsbrev 2 fra Danske Ældreråd med information om bl.a.: 

• Ny vejledning om ældreråd  
• Frikommuneforsøg  
• Forsøg med fast tilknyttede læger i plejeboliger  
• Plejeboliggaranti bliver overholdt i kommunerne   
• Har vi råd/tid til at lade være? - idekatalog til kommunerne om ældre og 

ernæring  

Er der nogen af emnerne fra nyhedsbrevet der skal følges op på? 

  

  

Øvrigt materiale til omdeling:  

  

•         Frederikshavn Kommune Årsberetning 2010 samt bilag 

•         Ældre Sagens frivilligpolitik  

•         Et debatoplæg om velfærd og frivillige, udgivet af Mandag Morgen og 

Ældre Sagen  

• Pensionisten, juni/juli 2011  

• Seniorernes Blad juni 2011  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv  

 Besl. komp: Ældrerådet 
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Beslutning Ældrerådet den 28. juni 2011  

 

Information fra formanden:  

  

Borgerhenvendelser vedr. problemområder ved udlever ing af hjælpemidler 

mm  

Ældrerådet har fået 2 henvendelser fra borgere, der peger på problemer med at få 

hjælpemidler mm. ved hjemsendelse efter operation på Ålborg Sygehus. 

Henvendelserne sendes videre til henholdsvis hjælpemiddelenheden samt Center 

for Social- og Sundhedsmyndighed til besvarelse ud fra en generel betragtning. Der 

følges op på sagerne. 

  

Borgerhenvendelse vedr. pris på lægeerklæring ved f ornyelse af kørekort  

Borger klager over prisen på lægeerklæring ved fornyelse af kørekort.  

Lægehusene kan selv fastlægge priserne på lægeerklæringerne, og der er 

prisforskelle på op til 200 kr.. Ældrerådet opfordrer til, at man som borger tjekker 

prisen ved sin læge. 

  

  

Information fra medlemmer:  

  

Orientering om ældreområdet  

Ældrerådet mangler at besøge område Midt.  

Forslag til dato: 27. september 2011 

Der sendes forespørgsel herom til områdeleder Hanne Holmberg. 

  

Opfølgning på aktuelle sager i Ældrerådet  

Ældrerådsmedlem spurgte ind til, hvordan man sikrer opfølgning på sager, hvor 

Ældrerådet har indgivet høringssvar.  

Fremadrettet sættes alle høringssager på erindringslisten indtil de er afsluttede 

endeligt.  

  

Information fra forvaltning:  

John Kristensen er ansat som ny myndighedschef pr. 01-08-2011. 

  

  

Årsberetning 2010 fra Ældreforum blev omdelt på mødet. 
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5. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling  

  

Socialudvalget:  

•         "Reduktionernes påvirkning af serviceniveauet" - punkt fra 

Socialudvalgsmødet den 1. juni 2011 

  

  

Sundhedsudvalget: –  

   

Teknisk udvalg: –  

   

Plan- og Miljøudvalget: –  

   

Kultur- og Fritidsudvalget: –  

   

Økonomiudvalget: -  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 28. juni 2011  

 

Orientering fra Sundhedsudvalget  

Udvalget har behandlet 45 ansøgninger til §18 midler, opdelt i 3 kategorier. Enkelte 

ansøgninger er indstillet til afslag. 

Der er gennemført budgetrevision med forslag til besparelse indenfor 

Sundhedsfremme og Forebyggelse – ”Der skrues ned for den borgerrettede del i 

Sundhedscentrene”. Ældrerådet følger op i forhold til, hvad besparelsen konkret 

drejer sig om samt eventuelle konsekvenser for ældre borgere. 

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 
 

6. Dialogmøde med Socialudvalget og Sundhedsudvalge t 

 

Sagsfremstilling  

Drøftelse af forslag til emner, som Ældrerådet ønsker at tage op med henholdsvis 

Socialudvalget og Sundhedsudvalget på dialogmøderne, der er planlagt således: 

• Socialudvalget, onsdag den 10. august kl. 13  
• Sundhedsudvalget, tirsdag den 16. august kl. ? 

  

 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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Beslutning Ældrerådet den 28. juni 2011  

 

Dialogmøde med Socialudvalget   

På dialogmødet med Socialudvalget ønsker Ældrerådet at drøfte følgende: 

1. Budget - Ældrerådet får budgetorientering den 9. august 2011, hvor der 
kan fremkommer spørgsmål til SOU 

2. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Hvornår forventer 
man at have standarderne for 2010 færdige? 

3. Generel drøftelse ifht. ventelisteproblematikken til plejebolig, ældrebolig 
samt aflastningspladser 

4. Status vedr. kvalitetsopfølgning på madservice 2009 
5. Status vedr. madordningen i plejeboligerne Ålbæk 

  

Hvad angår punkt 4 og 5 henvises til særskilt notat fra ældrerådsmødet den 29-03-

2011, hvor Jane Wiis, Peter E. Nielsen, Jørgen Thousgaard samt Lars Munch 

deltog i en drøftelse af sagerne. 

  

  

Dialogmøde med Sundhedsudvalget  

  

På dialogmødet med Sundhedsudvalget ønsker Ældrerådet at drøfte følgende: 

  

1. Budget - Ældrerådet får budgetorientering den 9. august 2011, hvor der 
kan fremkommer spørgsmål til SUU 

2. Den kommende Sundhedspolitik. 
  

  
 
 

7. Opfølgning på Ældrerådets budget 

 

Sagsfremstilling  

Tilbagemelding på spørgsmål fra sidste møde vedr. placering af Ældrerådets ikke 

anvendte midler fra 2010 mm.. Der er udsendt orientering på mail den 07-06-2011 

til Ældrerådet. 

 

Beslutning Ældrerådet den 28. juni 2011  

Orienteringen tags til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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8. Budgetorientering vedrørende Social- og 

Sundhedsudvalgets områder 

 

Sagsfremstilling  

Der er planlagt orienteringsmøde for Ældrerådet tirsdag den 9. august kl. 9.00 - 

11.30 i lokale 0.23 (Byrådsloungen) v. Børge Hansen, Økonomicentret. 

Budgetmaterialet inklusiv problemblokke forventes udsendt den 5. august. 

 

Beslutning Ældrerådet den 28. juni 2011  

  

Mødet udvides til kl. 13. 

Efter budgetorienteringen drøfter Ældrerådet eventuelle spørgsmål til 

dialogmøderne med Socialudvalget og Sundhedsudvalget. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

9. 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. 

 

Indstilling - Ældrerådet den 28. juni 2011  

Til drøftelse. 

 

Beslutning Ældrerådet den 24. maj 2011  

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Ældrerådet den 28. j uni 2011  

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

på Drachmannsvænget samt Østervrå Ældrecenter. Er udsat fra sidste møde. 

Der er efterfølgende indkommet tilsynsrapport samt prikskema vedr. tilsyn i 

Abildparken samt Drachmannsvænget. Disse udsendes som bilag den 15-06-2011. 

 

Beslutning Ældrerådet den 28. juni 2011  

I de 4 indkomne tilsynsrapporter er der sat ”minus i karakterbogen” ved tjekpunkt 

914 i rapporterne: ”Det fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser, at der er 

indhentet informeret samtykke til behandling og pleje”. Hertil er der i rapporterne 

svaret ”Nej”. Efter Ældrerådets vurdering, er der her tale om en bagatel set i forhold 

til patientsikkerheden. 

Ældrerådet finder at detaljeringsgraden i rapporterne har fundet et passende 

niveau i forhold til tidligere. 

Der er ingen yderligere bemærkninger til rapporterne. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/2685 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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10. 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. 

  

 

Indstilling - Ældrerådet den 28. juni 2011  

Til drøftelse. 

 

Beslutning Ældrerådet den 24. maj 2011  

Lars L. 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 L. 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 L. 

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 L. undersøger. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Ældrerådet den 28. j uni 2011  

Drøftelse af de udsendte notater fra tilsynene i årets første måneder. Er udsat fra 

sidste møde. 

Bilag er udsendt til mødet den 24-05-2011. Der er ikke indkommet yderligere 

notater. 

 

Beslutning Ældrerådet den 28. juni 2011  

Ældrerådet har ingen bemærkninger til de indkomne rapporter. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/1997 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 
  



 
 

 

Ældrerådet - Dagsorden - 28. juni 2011 Side 11 af 12 

 

11. Drøftelse af aktuelle sager med Center for Soci al- og 

Sundhedsmyndighed 

 

Sagsfremstilling  

Under punktet deltager Lars Munch, Lars Leen samt Mette Brandt til en dialog og 

status på følgende emner: 

  

•         Kvalitetsopfølgning på madservice 2009 

•         Madordningen i plejeboligerne Ålbæk 

•         Revidering af kvalitetsstandard (kvalitetskatalog) for personlig pleje og 

praktisk hjælp  

•         Løsning af den aktuelle ventelisteproblematik i Skagen. Bilag er udsendt 

den 070611 til Ældrerådet.  

  

Ældrerådet har desuden drøftet konsekvenserne af det nedlagte Klageråd på 

Hjemmehjælpsområdet, og vil i den forbindelse spørge om man i Center for Social- 

og Sundhedsmyndighed, har fået klager i årets første 5 måneder, som tidligere 

skulle behandles i Klagerådet. 

  

 

Indstilling  

Til drøftelse. 

 

Beslutning Ældrerådet den 28. juni 2011  

  

Orientering ved Lars Leen samt Mette Brandt. 

  

Vedr. Kvalitetsopfølgning på madservice 2009  

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har modtaget rapporterne fra Revas og 

er i gang med at gennemgå disse. Forventer at have sag klar til behandling i 

Socialudvalget til september. Ældrerådet vil få sagen til høring inden 

udvalgsbehandlingen.  

Bemærkninger fra Ældrerådet: Ældrerådet finder at sagen er trukket ud alt for 

længe. 

  

Vedr. Madordningen i plejeboligerne Ålbæk  

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har kontaktet Kommunernes 

Landsforening for at få hjælp til en uvildig undersøgelse. Afventer svar herfra i 

forhold til tidsperspektiv mm.. Myndighed melder tilbage til Ældrerådet, når der 

foreligger svar fra KL.  

  

Vedr. Revidering af kvalitetsstandard for personlig  pleje og praktisk hjælp  

Center for Social- og Sundhedsmyndighed er i gang med 2. gennemlægning af den 

reviderede kvalitetsstandard. Forventer sagen klar til høring i løbet af efteråret. 

 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Vedr. Løsning af den aktuelle ventelisteproblematik  i Skagen  

LL og MB spurgte om Ældrerådet havde bemærkninger til det fremsendte materiale 

(sagsfremstilling fra socialudvalgsmødet den 06-04-2011). 

Bemærkninger fra Ældrerådet: Ældrerådet mener ikke at der kan arbejdes isoleret 

med problematikken i Skagen, da ventelisten formentlig allerede har ændret sig. 

Ældrerådet støtter imidlertid en generel undersøgelse og politisk beslutning i 

forhold til ældreboligområdet.  

Her henvises til Ældrerådets tidligere udtalelse i referat fra møde den 24-05-2011: 

” 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? 

•       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?” 

  

  
 
 

12. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Næste ordinære møde i Ældrerådet er den 30. august 2011. 

 

Beslutning Ældrerådet den 28. juni 2011  

Planlægning af kommende møder: 

Direktør Jes Lunde inviteres til mødet i august. 

Mødet i september forsøges henlagt til område Midt med orientering om området. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 

 
 

 


