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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til møde den 28. februar 2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referat fra møde den 24. januar 2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

3. Høring vedr. fremtidig plejeboligbehov i Frederi kshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Tre repræsentanter fra Ældrerådet har deltaget i arbejdsgruppe under Center for 

Social- og Sundhedsmyndighed vedr. fremtidens plejeboligbehov. Man har blandt 

andet afholdt borgermøde den 02-02-2012 med temaet ”Bolig og livskvalitet i det 

gode seniorliv”, med det mål at få input og ønsker fra den ”almindelige” borger. 

  

Arbejdsgruppen fremsender sit forslag til høring i Ældrerådet. 

  

Bilagsmateriale eftersendes dagsordenen medio uge 8. 

  

 
Indstilling  
At Ældrerådet udarbejder sit høringssvar. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/2211 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
  

Ældrerådets høringssvar  

Henset til at Ældrerådet har haft 3 repræsentanter med i arbejdsgruppen ” 

Fremtidigt plejeboligbehov i Frederikshavn Kommune” - hvilket har været meget 

tilfredsstillende - er Ældrerådet enig i såvel sagsfremstillingen, som i de tilhørende 

analyser. 

  

Herudover skal Ældrerådet påpege vigtigheden af, at der påbegyndes drøftelser af: 

  

-          At der angives en retning for det ønskede udviklingsarbejde på ældre- og 
plejeboligområdet, der tager afsæt i de ældre borgeres ønsker. 

-          At muligheden for opførelse af Seniorhuse undersøges. 

-          At Frederikshavn Kommune undersøger muligheden for at huslejen i 
ældre- og plejeboliger kan nedsættes, således at der bliver en realistisk 
sammenhæng mellem huslejen og boligens størrelse. 

-          At der indledes drøftelser om fordele/ulemper ved indførelse af 
velfærdsteknologi. Det er vigtigt, at der skelnes mellem den teknologi, der 
vedrører arbejdsmiljøet, og den der er mere borgerrelateret. 

-          Hvorledes og under hvilke kriterier kan velfærdsteknologien indføres, 
herunder betaling for denne. 

-          At installationer ved fremtidig boligbyggeri/ombygning forberedes til 
indførelse af velfærdsteknologi.  

Ældrerådet deltager gerne i disse drøftelser, hvis ønskeligt. 

  

  

 

 
 

4. Manglende tilgængelighed på kirkegården ved Flad strand 

Kirke 

 

Sagsfremstilling  

På ældrerådsmødet den 13-12-2011 blev der gjort opmærksom på problem med 

tilgængeligheden ved urnegravstederne på Fladstrand kirkegård. Her er gangstien 

belagt med brosten, hvilket gør det vanskeligt for dårligt gående ældre at færdes 

med rollator. 

Ældrerådet har sendt skrivelse herom til Handicaprådet, der har sendt sagen til 

vurdering i Tilgængelighedsudvalget, hvorfra der foreligger svar den 02-02-2012. 

  

Tilgængelighedsudvalget har vurderet adgangsforholdene til urnegravpladserne og 

man er enig i, at flere af stierne ikke er særlige tilgængelighedsvenlige for 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1540 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 28. februar 2012 Side 5 af 15 

 

kørestole, rollator mv. Tilgængelighedsudvalget finder endvidere, at et særligt 

problem er for mennesker med synshandicap, idet der ikke er ledelinjer på 

kirkegården.Tilgængelighedsudvalget finder, at forholdene på kirkegården ikke er 

hensigtsmæssige for mennesker med fysisk funktionsnedsættelse.  

  

Handicaprådet støtter op omkring kritikken af adgangsforholdene, og vil opfordre 

Ældrerådet til at tage kontakt til Menighedsrådet i Fladstrand Kirke. 

  

 
Indstilling  
Til drøftelse. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
  

Der sendes skrivelse til bestyrelsen for Fladstrand Kirkegård v. Egon Olesen. 

  

 

 
 

5. Problem omkring anvendelse af gildesalen i umidd elbar 

nærhed af plejeboligerne i Bangsbo 

 

Sagsfremstilling  

På ældrerådsmødet den 13-12-2011 blev der orienteret fra bruger- og 

pårørenderådet i Bangsbo, område Midt. Flere af centrets beboere føler sig generet 

af larm og uro i forbindelse med afholdelse af private fester i centrets store sal. 

Salen udlejes af boligforeningen Vesterport, og kan benyttes af alle lejere i 

boligblokområdet. Område Midt har forelagt problemet for boligforeningen, men der 

er ikke sket nogen mærkbar ændring.  

Ældrerådet sender skrivelse til Center for Social- og Sundhedsmyndighed om 

problematikken 

 
Indstilling  
Til opfølgning. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
På ældrerådsmøde den 24-01-2012 tilbagemeldte John Kristensen, Centerchef i 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed, på Ældrerådets henvendelse. 

Myndighedsafdelingen har talt med boligforeningen Vesterport om sagen, hvor man 

tager problematikken meget seriøst. Alle tiltag skal jfr. beboerdemokratiet aftales i 

afdelingsbestyrelsen. Boligforeningen har allerede sat max. antal af gæster i salen 

ned fra 200 til 100. Samtidig kan gildesalen nu kun lejes af boligforeningens egne 

beboere, og man overvejer muligheden for at indrettet nyt udendørs rygeareal på 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2042 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 28. februar 2012 Side 6 af 15 

 

modsatte side af plejeboligerne. 

Det planlægges at sende brev ud til samtlige beboere om de iværksatte tiltag, samt 

om muligheden for at anvende akuttelefon ved problemer. 

  

Den 11-02-2012 oplyser afdelingsbestyrelsen i Vesterport til 

Myndighedsafdelingen, at man har besluttet at lave et ryge ”rum” på vestsiden af 

fælleshuset, der forventes iværksat i løbet at ca. 1 måned. Ved indgangen til 

fælleshuset fra østsiden, kommer der skilte op med rygeforbud. Boligforeningen vil 

samtidig fortsætte med at vejlede hver enkelt udlejning, om at vise hensyn til 

omkringliggende beboelse. 

  

  

  
Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
  

Ældrerådet følger sagen. 

  

 

 
 

6. Oplæg til debat om fremtidig struktur for Danske  Ældreråd 

 

Sagsfremstilling  

Landsorganisationen Danske Ældreråd udsendte den 10-11-2011 et oplæg til 

debat om Danske Ældreråds fremtidige struktur, og opfordrer de lokale Ældreråd til 

at overveje og indsende sine synspunkter.  

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. 

  

Beslutning Ældrerådet den 13. december 2011  

Ældrerådet tilslutter sig forslaget om at nedskære antallet af 

bestyrelsesmedlemmer samt afholdelse af repræsentantskabsmøde hvert andet år. 

  

Ældrerådet kan ikke tilslutte sig forslaget om afholdelse af valg i decentrale 

valgkredse, men foreslår i stedet at valget foregår direkte på 

repræsentantskabsmødet, og at de enkelte ældreråd har ret til at stemme med det 

antal stemmer, man har opnået via kommunens indbyggertal, uansat hvor mange 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2059 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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medlemmer det enkelte ældreråd har økonomi til at sende til 

repræsentantskabsmødet. Dette betyder at der skal laves en ”fuldmagtsparagraf” i 

vedtægten. 

Danske Ældreråd orienteres om ovenstående. 

  

  

 
Indstilling  
Ældrerådet udarbejder sit høringssvar. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Danske Ældreråd har den 30-01-2012 udsendt høringsbrev samt bestyrelsens 

forslag til vedtægtsændringer (bilag A) og bestyrelsens forslag til valgkredse (bilag 

B). 

  

Danske Ældreråd oplyser, at der ud fra de første tilbagemeldinger fra Ældrerådene 

kan konstateres, at der er en stor forståelse for nødvendige ændringer, herunder 

en mindre bestyrelse og færre repræsentantskabsmøder. Der er også bred 

tilslutning til decentrale valg i valgkredse.  

Derimod er bestyrelsens første overvejelser om valgkredsinddeling tilbagevist af 

medlemmerne. Det forslag til valgkreds, som bestyrelsen nu lægger frem, følger 

regionerne. 

  

Medlemmerne har meget forskellige holdninger til, om der skal kunne stemmes ved 

fuldmagt eller ej, og til om valg af næstformand/mænd skal foregå på 

repræsentantskabsmødet, eller om den/disse skal udpeges af bestyrelsen. 

  

Der er indkommet andre forslag som bestyrelsen vil arbejde videre med: 

• en anderledes kontingent- og repræsentantskabsstruktur 
• at hvert ældreråd har én stemme 
• at byer med flere end 100.000 indbyggere skal have stemmer svarende til 

deres indbyggertal mod at betale et tilsvarende større kontingent 
  

Frist for ændringsforslag til bestyrelsens forslag til vedtægt er senest den 14-03-

2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
  

Ældrerådets høringssvar  

  

Vedr. bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer sa mt valgkredse  

Frederikshavn Kommunes Ældreråd tager forslaget til efterretning. 

Det havde været ønskeligt, at man i høringsmaterialet havde mulighed for at se de 

indsendte ændringsforslag fra de enkelte Ældreråd. 
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7. Dialog med ny centerchef for Sundhed og Ældre Jy tte 

Thøgersen 

 

Sagsfremstilling  

Fra den 01-02-2012 har man ændret centerstrukturen under direktør Jes Lunde der 

efterfølgende er opdelt således: 

  

• Center for Sundhed og Ældre, Jytte Egetoft Thøgersen 
• Center for Handicap og Psykiatri, Marianne Skrubbeltrang 
• Center for Social- og Sundhedsmyndighed, John Kristensen 
• IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, Mogens Kahr Nielsen 

  

Præsentation og dialog med Jytte Thøgersen. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

8. Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd samt 

Ældrepolitisk konference  

 

Sagsfremstilling  

Repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd finder sted mandag den 14-05-2012 i 

sammenhæng med den ældrepolitiske konference den 15-05-2012. 

Tilmelding til repræsentantskabsmødet skal være Danske Ældreråd i hænde senest 

den 14. marts 2012. Det antal stemmeberettigede repræsentanter, det enkelte 

ældreråd kan møde med fremgår af medsendt oversigt. 

  

Den ældrepolitiske konference har titlen ”Aktivt ældreliv – også for borgere med 

behov for hjælp”. Følgende overordnede spørgsmål bliver drøftet: 

  

• Hvad kan samfundet gøre for, at ældre borgere har mulighed for at leve et 
aktivt liv? 

• Kan samfundet stille krav til den enkelte og i så fald hvilke? 
• Hvordan kan ældreråd være med til at fremme et aktivt liv for ældre? 
• Hvad skal ændres i plejeboliger for at fremme det aktive ældreliv? 

  

Der er mulighed for frit at vælge 2 ud af 9 seminarer med forskellige fokuspunkter. 

  

Seneste tilmeldingsfrist er den 10. april 2012. 

  

 
Indstilling  
At Ældrerådet sender deltagere til repræsentantskabsmødet samt den 

ældrepolitiske konference. Det opfordres til, at man forinden ældrerådsmødet har 

afklaret sin mulighed for at deltage i arrangementet, så der kan afgives bindende 

tilsagn fra deltagerne. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2063 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
  

Det besluttes at deltage med 4-5 personer. 

  

 

 
 

9. Hvordan styrker vi bruger- og pårørenderådene ve d 

kommunens plejeboliger 

 

Sagsfremstilling  

På ældrerådsmøde den 25-10-2011 drøftede man fordele og ulemper ved den 

nuværende organisering af bruger- og pårørenderådene. Under drøftelsen deltog 

områdeleder Ingeborg Buus, Mette Sole og Hanne Holmberg samt leder at 

køkkenområdet Lene Christensen. 

  

Tanker og idéer fra drøftelsen: 

  

• Under hver områdeleder er der 3-5 BP-råd. Får man ”afkast” nok i forhold 
til den tid der ligges i møderne?  

• I nogle af BP-rådene var det ved sidste valg vanskeligt at få opstillet det 
nødvendige antal kandidater.  

• Møderne i BP-rådene bliver let envejs kommunikation/information fra 
ledelse til rådet. 

• Er tiden løbet fra BP-rådene? 
• Måske skulle man ned på et mindre antal råd? 
• Kan man forestille sig en anden form for dialogforum med beboere og 

pårørende? 
• Hvad gavner beboerne mest? 
• Måske var det en idé at den lokale leder (gruppeleder) tager møderne med 

BP-rådene, og områdelederne tager den mere overordnede drøftelse med 
Ældrerådet? Det er gruppelederen der har den største indsigt i dagligdagen 
på stedet. Kræver ændring af vedtægten. 

• Måske ville man få mere ud af at holde lokale dialog- og 
informationsmøder, hvor alle beboere og pårørende inviteres. 

• Der er behov for, at der gøres noget aktivt, for at styrke samarbejde med 
pårørende.  

• Hvordan får man startet en proces, og hvor ligger opgaven? 
Efter drøftelsen besluttede Ældrerådet at lave en udtalelse til Socialudvalget med 

forslag til en udvikling på området (januar/februar 2012) 

  

  
Indstilling  
Til drøftelse. 

  

 

 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 08/2018 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
  

Ældrerådet drøftede den uholdbare situation i flere af Bruger- og pårørerådene, 

hvor man har svært ved at finde brugere og pårørende der ønsker at lade sig 

vælge til rådene. Senest er der fremkommet ønske fra de 3 bruger- og 

pårørenderåd i område Midt om en eventuel sammenlægning til ét fælles bruger- 

og pårørenderåd.  

  

Ældrerådet anbefaler en sammenlægning af bruger- og pårørerådene i område 

Midt.  

  

Samtidig anbefaler Ældrerådet, at der iværksættes en forsøgsordning, hvor man 

afprøver andre muligheder for dialog med områdets beboere og pårørende. Her 

tænkes på en ordning, hvor man i ét af områderne, i stedet for de ordinære bruger- 

og pårørenderådsmøder, inviterer til dialog med områdets brugere og pårørende 

ved ”stormøder”. Her kan man drøfte aktuelle emner, give information samt give 

brugerne mulighed for at fremkomme med ønsker. Erfaringerne fra 

forsøgsordningen kan efterfølgende bruges som grundlag for en endelig beslutning 

omkring bruger- og pårørenderådenes fremtid. 

  

 

 
 

10. Projekt "Faglige Udviklingsagenter" på Sæby Æld recenter 

 

Sagsfremstilling  

  

Sæby Ældrecenter har fået økonomisk støtte fra Socialministeriet til at arbejde 

videre med den udviklingsproces man startede i 2008. Projektets formål er at bruge 

beboernes mangeartede ressourcer aktivt, så deres deltagelse og 

selvbestemmelse bliver en naturlig del af hverdagslivet på ældrecentret. Det gør 

man ved at udvikle særlige specialistfunktioner hos medarbejderne, så de får ny 

viden og nye kompetencer til at inddrage beboerne aktivt i hverdagslivet. 

Bilag: Projektets Nyhedsavis 1 og 2 

  

 
Indstilling  
Til orientering. 

  

Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
  

Orienteringen tages til efterretning.  

Det undersøges om der er mulighed for at Ældrerådet kan besøge Sæby 

Ældrecenter. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2114 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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11. Rapport fra Ældrekommissionen om "Livskvalitet og 

selvbestemmelse på plejehjem" 

 

Sagsfremstilling  

Med finanslovsaftalen for 2011 blev det besluttet at nedsætte en kommission om 

livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Kommissionen har skullet 

undersøge, hvordan man på plejehjem og i plejeboliger kan understøtte beboernes 

livskvalitet og selvbestemmelse og se på, om der er unødvendige regler, som er 

barrierer for et godt hverdagsliv i plejeboliger og plejehjem i dag. 

  

Livskvalitet og selvbestemmelse har været omdrejningspunktet for arbejdet, og 

kommissionen har taget afsæt i fem grundlæggende værdier, som bør være 

fundamentet for plejen og omsorgen på plejehjem.  

  

De 5 værdier er: 

• Indflydelse på eget liv 
• Respekt for forskellighed 
• Medmenneskeligheden i fokus 
• Gode oplevelser hver dag 
• En værdig afslutning på livet 

  

Livet på et plejehjem skal anskues med de ældre beboeres øjne. Det er beboerens 

hjem, og det er afsættet for de anbefalinger, som rapporten indeholder. Det gælder 

plejen, maden, aktiviteterne og den måde man driver plejehjem på. 

  

Den samlede rapport er udsendt til Ældrerådets medlemmer. 

  

 
Indstilling  
At rapporten indgår i Ældrerådets videre arbejde med emnet.  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
  

Punktet udsættes til ekstraordinært møde. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2069 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

12. Velfærdsteknologi - til gavn for borgere, perso nalet eller 

begge grupper 

 

Sagsfremstilling  

Ældrerådet fik på sit møde den 24-01-2012 orientering om anvendelse af 

Velfærdsteknologi – hvilke tiltag har man afprøvet inden for hjemmeplejeområdet 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2079 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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samt tanker om Velfærdsteknologi i fremtiden v. Anni Birkving, 

arbejdsmiljøkonsulent i Center for Sundhed og Ældre. 

  

Den helt overordnede udvikling på velfærdsteknologiområdet i Frederikshavn 

Kommune er forankret i IT-afdelingen under projektleder Hanne Engholm. 

  

Efter orienteringen om velfærdsteknologi fastslog Ældrerådet, at det er vigtigt at få 

en åben diskussion om brugen af velfærdsteknologi og de dilemmaer man støder 

ind i ved brugen heraf. Det er positivt at velfærdsteknologien kan gøre borgeren 

mere selvhjulpen, men teknologien kan samtidig gøre borgeren ensom da han/hun 

får mindre besøg af plejepersonalet.   

  

Ældrerådet har efterfølgende deltaget i borgermødet den 02-02-2012, arrangeret af 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed under temaet ”Bolig og livskvalitet i det 

gode seniorliv”. Her orienterede Hanne Engholm om, hvilke velfærdsteknologiske 

muligheder man ser på ældreområdet i fremtiden, og man drøftede temaet ud fra 

spørgsmålet: Hvordan kan træning og teknologi hjælpe dig til at blive boende i eget 

hjem? 

  

Ældrerådsformanden ligger nu op til en debat i Ældrerådet om holdninger til 

velfærdsteknologi: 

• indføres den nye teknologi til gavn for borgerne, personalet eller begge 
grupper 

• skal det være frivilligt for borgeren, om man ønsker at få den nye teknologi 
• hvem skal betale 
• andre dilemmaer 

  

  

Implementeringstræf om velfærdsteknologi – invitati on fra Socialstyrelsen  

Socialstyrelsen inviterer ledere, medarbejdere, brugere, eller kommende brugere, 

til Implementeringstræf om velfærdsteknologi den 30. april 2012 kl. 9 – 15.30 i 

Fredericia. På konferencen gives viden og anbefalinger, der kan anvendes direkte i 

arbejdet med indførelse af velfærdsteknologiske løsninger på ældre- og 

handicapområdet. Nogle af dagens væsentlige spørgsmål vil være: 

• Hvordan føler borgeren sig bedst hjulpet 
• Hvad skal der til, hvis velfærdsteknologi skal føre til øget selvhjulpenhed 
• Hvad gør ny teknologi ved medarbejdernes faglige identitet 

Det er gratis at deltage. 

  

 
Indstilling  
Til drøftelse. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
  

Punktet udsættes til ekstraordinært møde. 
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13. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling  

  

Socialudvalget – 

  

Sundhedsudvalget – 

  

Teknisk udvalg – 

  

Plan- og Miljøudvalget – 

  

Kultur- og fritidsudvalget –  

  

Økonomiudvalget -  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
  

Ingen meddelelser. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

14. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Æld rerådet er 

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling  

Under punktet orienteres om nyt fra: 

  

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

• Arbejdsgruppe vedr. Fremtidens plejeboliger 
  

• Sundhedsrådet 
  

• Bruger- og pårørenderåd ved kommunens plejeboliger 
  

  

 

 

 

 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Opfølgning på temadagen for Bruger - og pårørenderåd den 14 -11-2011 under 

temaet ”Et live med indhold og livsglæde i Plejebol ig”  

  

• Har BP-rådene fået taget hul på nogle af de mange gode idéer der kom 
frem på temadagen jævnfør Idékataloget – ”Hvad kan vi tænke os at 
arbejde videre med”? 

• Hvordan kommer vi videre med at få gjort idéerne til virkelighed? 
• Skal der sættes nogle succeskriterier? 

  

  
Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
  

Arbejdsgruppe vedr. Fremtidens plejeboliger  

Den 21-02-2012 holdt man møde med gennemgang af rapporten der nu er sendt til 

høring. Næste møde holdes 08-03-2012 med tilbagemelding fra sagens behandling 

i Socialudvalget. 

  

Sundhedsrådet  

På møde den 7/2 drøftede Sundhedsudvalget Sundhedsrådets fremtidige rolle og 

funktion, samt rådets arbejde hidtil.   

  

Bruger- og pårørenderåd  

Der skal vælges ny formand i bruger- og pårørenderådet på Rosengården. 

Formanden er fratrådt da han ikke længere har pårørende på stedet. 

  

Opfølgning på temadag for bruger- og pårørenderåd  

Blev drøftet. Det vedtages at Ældrerådets medlemmer tager emnet op på de næste 

bruger- og pårørenderådsmøder. 

  

 

 
 

15. Information fra formanden samt øvrige medlemmer  

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden – 

  

  

Information fra øvrige medlemmer –  

  

  

  

Mailservice 1/2012 fra Danske Ældreråd  

• Årsberetning fra Kalundborg Ældreråd  
• En hjemmehjælpskommission med fokus på rammer og konkrete 

løsninger. 
• KL-undersøgelse om hverdagsrehabilitering og velfærdsteknologi 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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• Hørsholm Kommune fik ikke medhold i sag om, hvor lidt hjemmehjælp man 
må give borgerne 

• Borgere i Odense, der ansøger kommunen om hjælp til støvsugning, kan 
fremover blive bedt om at anskaffe en selvkørende støvsuger 

• Nye tal fra Danmarks Statistik vedr. udvikling i befolkningens alder i 
kommunerne 

• Ældre vil blive i eget hjem 
• En national handlingsplan og 200 mio. kr. skal hindre, at ældre medicinske 

patienter genindlægges unødigt på sygehusene 
• Servicestyrelsen skifte navn til Socialstyrelsen 

  

  

Forebyggelse af ufrivillig ensomhed blandt ældre   

Der er afsat pulje på 9 mio. kr. til forebyggende og opsøgende indsatser. Støtten 

kan søges af frivillige organisationer, evt. med offentlig myndighed eller privat 

virksomhed som medansøger. (Nyhedsbrev fra Socialstyrelsen) 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
  

Information fra formanden  

Er blevet kontaktet vedr. deltagelse i informationsmøde for nye +75årige borgere i 

Skagen, med information om Ældrerådets arbejde. 

  

 

 
 

16. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Næste ordinære møde er planlagt til den 27. marts 2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. februar 2012  
  

Det vedtages at afholde et ekstraordinært møde den 14-03-2012 eller 22-03-2012, 

med 2 punkter på dagsordenen: Velfærdsteknologi samt Ældrekommissionens 

rapport om ”Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem”. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


