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Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
4 120162/11 Åben - 270911_Det samlede_Ydelses- og kvalitetskatalog 

15.11.11.pdf 

5 118623/11 Åben Tilsynspolitik 2012 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til møde den 29. november 2011. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 29. november 2011  
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referat fra møde den 25. oktober 2011. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 29. november 2011  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

3. Effektuering af besparelse 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 i Byrådet den 12/10-2011 er der 

indregnet en besparelse på i alt 520.000 kr. i forbindelse med forslag SOU10. 

  

Forslaget gik oprindeligt ud på at nedlægge funktionen som handicapkonsulent, 

men blev i de politiske forhandlinger omdefineret til en rammebesparelse. 

Administrationen planlægger at udmønte denne ved, at handicapkonsulenten i 

halvdelen af tiden – med de vidensmæssige fordele det giver – arbejder direkte 

med handicapområdet, som en del af staben for centret på området, finansieret af 

lønmidler her. 

Herved realiseres en besparelse på 260.000 kr. 

  

De resterende 260.000 kr. fordeles mellem Handicapråd og Ældreråd i forhold til de 

afsatte budgetter. Hvilket betyder, at Handicaprådet bliver beskåret med 100.000 

kr. (restbudget 218.190 kr.) og Ældrerådet bliver beskåret med 160.000 kr. 

(restbudget 324.300 kr.)   

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11045 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Indstilling  
Det indstilles, at Handicaprådet og Ældrerådet afgiver høringssvar. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 29. november 2011  
  

Ældrerådets høringssvar:  

  

Ældrerådet finder, at den foreslåede besparelse på 160.000 kr. er meget 

uhensigtsmæssig. Besparelsen vil indirekte gå ud over de ældre borgere i 

kommunen, via et nedsat aktivitetsniveau i Ældrerådet, som er de ældres talerør. 

Ældrerådet finder det samtidig uhensigtsmæssigt, at midler der er afsat til 

varetagelse af den ældre borgergruppes interesser, overføres til Handicapområdet. 

Ønsker man at reducere Ældrerådets budget, samtidig med at man fastholder dets 

aktivitetsniveau, vil et beløb på 75.000 kr. være rimeligt. 

  

 

 

4. Høring af Ydelses- og Kvalitetskatalog 2011 

 

Sagsfremstilling  

Ydelses- og kvalitetskatalog 2011 behandles i socialudvalget den 7. december 

2011. 

 Forinden behandlingen, sendes den i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. 

  
Indstilling  
At Handicaprådet og Ældrerådet udarbejder høringssvar. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 29. november 2011  
  

Ældrerådets høringssvar:  

  

Ældrerådet har gennemgået Ydelses- og kvalitetskataloget på møde den 29. 

november 2011, og opfordrer Socialudvalget til at udsætte behandling af sagen, 

idet materialet efter Ældrerådets opfattelse er særdeles mangelfuldt. Der er mange 

faktuelle fejl i beskrivelsen af de forskellige ydelser; materialet er ustruktureret og 

mangler systematik, og der er mange stavefejl. 

Ældrerådet ser det som formålsløst at gå yderligere i detaljer, på det foreliggende 

grundlag, men Ældrerådet vil gerne belyse kritikken mundtligt. 

  

  
Bilag  

- 270911_Det samlede_Ydelses- og kvalitetskatalog 15.11.11.pdf (dok.nr.120162/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11021 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Tilsynspolitik på fritvalgsområdet 

 

Sagsfremstilling  

Som konsekvens af lov nr. 627 af 14/6 2011 har Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed jf. Servicelovens § 151c, udarbejdet en tilsynspolitik for 

ydelser leveret efter Servicelovens § 83 på fritvalgsområdet. Tilsynspolitikken skal 

være offentliggjort ved udgangen af 2011.  

  

Tilsynspolitikken indeholder kommunens procedurer for udførelse af tilsynet og for 

opfølgning på tilsynet. I tilslutning til beslutninger om serviceniveau og 

kvalitetsstandard, skal der politisk følges op på tilsynspolitikken årligt.  

  

Tilsynspolitikken er vedlagt som bilag 1. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Ældreområdet indstiller at tilsynspolitikken for 2012 

godkendes og offentliggøres inden udgangen af 2011. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 29. november 2011  
 

Ældrerådets høringssvar:  

  

Ældrerådet har gennemgået Tilsynspolitik på fritvalgsområdet på møde den 29. 

november 2011, og opfordrer Socialudvalget til at udsætte behandlingen af sagen, 

idet materialet efter Ældrerådets opfattelse er særdeles mangelfuldt. 

Tilsynspolitikken er i dets nuværende form langt højere et juridisk dokument end et 

operationelt dokument. Indholdsmæssigt mangler der bl.a. beskrivelse af: 

• Konsekvenser og sanktioner ved misligholdelse af kontrakt 
• Krav til kvalitet, levering samt hygiejne vedr. madservice 
• Der er ikke taget stilling til, eller oplyst, hvem der er tilsynsaktør 
• Brug af fremmedord gør politikken vanskelig at læse for ”almindelige” 

borgere 
  

Ældrerådet vil gerne belyse denne kritik mundtligt. 

  

  
Bilag  

Tilsynspolitik 2012 (dok.nr.118623/11) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/10876 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: SOU 
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6. Klage over svigtende genoptræning 

 

Sagsfremstilling  

Ældrerådet har modtaget en klage fra ældre borger der har gennemgået en 

rygoperation, og efterfølgende er blevet bevilget genoptræning i svømmebassin 2 

gange ugentligt. Borgeren er glad for bassintræningen, men problemet er at 

træningen er blevet aflyst 7 gange i løbet af 2½ måned, hvorfor borgeren føler sig 

”snydt”. Borgeren er, efter eget udsagn, fortsat dårligt gående og har besvær med 

at holde sig oprejst. 

Ældrerådet har sendt forespørgsel til Træningsområdet, for at få klarlagt, hvilke 

regler der gælder for aflysning af bassintræning ved personalet sygdom og ferie 

med videre, samt hvor megen aflysning en borger skal ”kunne tåle” og acceptere i 

et træningsforløb efter en rygoperation. 

Ældrerådet behandler sagen set ud fra et generelt synspunkt. 

Til drøftelse. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 29. november 2011  
 

Ældrerådet har drøftet klagen, set ud fra et generelt synspunkt, efter indhentelse af 

redegørelse fra Træningsområdet. 

  

Ældrerådet kan konstatere, at der er fastsat regler for aflysning af træning, 

herunder at: ”en aflysning af træning kun kan forekomme i situationer med akut 

opståede problemer og / eller lovligt fravær af terapeuterne. En forudsætning herfor 

er, at der er indgået aftale med borgeren om, at træningen udføres på et andet 

tidspunkt eller en anden dag”. 

  

Ældrerådet vil på baggrund heraf opfordre Træningsområdet til at øge oplysningen 

om disse regler til borgeren, fra træningens start, så man får afstemt 

forventningerne til træningsforløbet. 

  

Ældrerådet har ikke mulighed får at gå dybere ind i den konkrete sag, men håber at 

henvendelsen, hvor der er gjort opmærksom på problematikken, vil medføre en 

forbedring af informationen omkring kommende træningsforløb. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11050 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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7. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling  

  

Socialudvalget – 

  

Sundhedsudvalget – 

  

Teknisk udvalg – 

  

Plan- og Miljøudvalget – 

  

Kultur- og Fritidsudvalget – 

  

Økonomiudvalget - 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 29. november 2011  
Fra Teknisk udvalg blev der orienteret om ændring af busruter og holdepladser. 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 

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

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling  

Under punktet orienteres om nyt fra: 

  

1. Arbejdsgruppe vedr. ”Præcisering af kriterier og procedurer i forhold til 
hjælp til borgere i plejeboliger” 

  

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

  

3. Bruger- og pårørenderåd ved kommunens plejeboliger 
  

4. Arbejdsgruppe vedr. planlægning af temadag for bruger- og pårørenderåd, 
Evaluering af det afholdte arrangement, herunder om der skal laves et 
introduktionskursus for nye bruger- og pårørenderådsmedlemmer. 

  

5. Sundhedsrådet 
  

6. Arbejdsgruppe vedr. Fremtidens plejeboliger 
  

 
 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 29. november 2011  
 

Ad. 1: Ældrerådet har indleveret ændringsforslag til materialet. Sagen forventes 

behandlet i Socialudvalget den 07-12-2011. 

  

Ad. 2: Intet nyt fra dialoggruppen. 

  

Ad. 3: Orientering fra afholdte Bruger- og pårørenderådsmøder. 

  

Ad. 4: Arrangementet blev drøftet. Der er udsendt idékatalog med input fra aftenen, 

med bruger- og pårørenderådenes egne forslag til, hvad man kunne tænke sig at 

arbejde videre med ud fra temaet ”Et liv med indhold og livsglæde i Plejebolig”. 

Vedr. introduktionskursus for nye bruger- og pårørenderådsmedlemmer: 

Ældrerådet vurderer, at der ikke er grundlag for at holde et kursus på nuværende 

tidspunkt. Ældrerådet stiller sig til rådighed for bruger- og 

pårørenderådsformændene med vejledning. 

  

Ad. 5: Det næste tema man vil arbejde med i Sundhedsrådet er ”Psykisk syge”. 

  

Ad. 6: Der holdes møde i arbejdsgruppen i dag, hvor man skal drøfte udkast til 

borgermøde. 

  

 

 
 

9. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden:  

  

Mailservice10, 11 og 12 fra Danske Ældreråd  

  

Mailservice 10/2011  

• Regeringsgrundlaget, uddrag med interesse for ældre- og seniorråd 
• 2012 er udnævnt til Europæisk Ældreår 
• Ny indsats for at hjælpe ensomme og udsatte ældre 
• Fælles offentlig digitaliseringsstrategi for 2011-2015 vedtaget 
• Fra pleje og omsorg til rehabilitering – viden og anbefalinger (Fredericia 

modellen) 
• Ældres sociale liv på spørgeskema – 5 jyske kommuner sætter fokus på de 

ældres trivsel 
• Undersøgelse af ældre- og seniorråds praksis 

  

Mailservice 11/2011 

Forårets temadage med formænd/næstformænd holdes i uge 9, 10  og 11. 

Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference afholdes den 14. og 15-05-

2012. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Mailservice 12/2011 

• Konference om fremtidens plejeboligbyggeri i KB-havn den 23-11-2011 
• Debatmøde: Rund og Sund? Hvornår er man undervægtig som gammel? I 

KB-havn den 07-12-2011 
• Satspuljen – aftalen om fordeling af midler på det sociale område i 2012 
• Borgere skal selv betale for robotstøvsugere. Afgørelse fra det Sociale 

Nævn i Region Syd skal afgøres endeligt i Ankestyrelsen. 
• Redegørelse for kommuners forbrug af §18 midler i 2010 

  

  

Er der nogle af punkterne der skal tages op? 

  

Spørgeundersøgelse fra Danske Ældreråd  

Danske Ældreråd ønsker med en mindre undersøgelse at belyse, om de nye regler 

om ældreråd pr. 01-07-2010, har ført til forandringer i ældre-/seniorrådenes praksis. 

  

Oplæg til debat om fremtidig struktur for Danske Æl dreråd  

Bestyrelsen arbejder med forslag til at mindske udgifter til bestyrelse og 

repræsentantskab. Kontingentindtægterne tillader ikke længere en bestyrelse på 23 

personer hvis der også skal være midler til medlems- og udadrettede aktiviteter. 

Bestyrelsen overvejer desuden, at repræsentantskabsmøder afholdes hvert andet 

år frem for hvert år, samt at valg afvikles decentralt i geografisk fastlagte 

valgkredse. 

Eventuelle synspunkter vedr. bestyrelsens overvejelser skal være Danske 

Ældreråd i hænde senest den 09-01-2012. 

Det endelige forslag til vedtægtsændringer sendes i høring i perioden 30-01-2012 

til 14-03-2012. 

Bilag herom er udsendt til Ældrerådet den 17-11-2011. 

  

Møde med direktør Jes Lunde den 13-10-2011  

Orientering fra mødet hvor Hanne Andersen, Jytte Schaltz, Chris Sørensen samt 

centerchef John Kristensen deltog. Udsat fra sidste møde. 

  

Status vedr. opsætning af ABA-anlæg i plejeboliger (brandalarmering)  

Der er udsendt orientering fra forvaltningen den 09-11-2011. Der er indhentet tilbud 

og afsat midler, men da det er boligforeningernes boliger skal tilbuddet om ABA-

anlæg høres i deres beboerråd i en demokratisk proces, og det er ikke alle 

foreninger der har indvilliget i at opsættes alarmerne. I alle kommunaltejede 

plejeboliger, opsættes der ABA anlæg. Tom Jensen, Center for Teknik og Miljø er 

tovholder.  

  

Tilbagemelding fra Socialudvalgsformand vedr. afhol delse af dialogmøder 

med Ældrerådet  

Socialudvalgsformanden foreslår møde 06-06-2012 kl. 13,30-15.30.  
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Information fra medlemmer - 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 29. november 2011  
  

Vedr. ”Oplæg til debat om fremtidig struktur for Da nske Ældreråd”  

Sættes på som punkt til næste møde. 

  

Vedr. ”Status vedr. opsætning af ABA-anlæg i plejeb oliger (brandalarmering)  

Ældrerådet drøftede problematikken omkring opsætning af ABA-anlæg i boliger ejet 

af boligforeninger. Ældrerådet finder det yderst vigtigt, at der i alle plejeboliger 

gives en øget brandsikkerhed ved opsætning af ABA-anlæg, både i kommunalt 

ejede og ikke kommunalt ejede plejeboliger. Ældrerådet vil derfor opfordre 

Socialudvalget til at undersøge muligheden for, at der indgås en særaftale med 

boligforeningerne, der udelukkende omhandler plejeboligerne, så beslutningen om 

ABA-anlæg ikke skal til afstemning i beboerrådene for de ordinære lejemål.  

  

Vedr. afholdelse af dialogmøder 

Ældrerådets formand har tilbagemeldt at datoen passer fint, og Ældrerådet ser frem 

til mødet. 
 

10. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Næste ordinære møde er planlagt til den 13. december 2011.  

Pkt. til dagsordenen: Møderække for 2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 29. november 2011  
Dato for næste møde fastholdes. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


