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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til møde den 24. april 2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  
  

Der tilføjes to punkter til dagsordenen: 

  

Pkt. 13 Høring vedr. opmærksomhedspunkter i forhold til statusskifte fra 

Plejeboliger uden fast personale – til Ældreboliger 

  

Pkt. 14 Drøftelse af sag vedr. konkursramt leverandør af Madservice, herunder 

overdragelsen af den indgåede kontrakt til en ny leverandør. 

  

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referat fra møde den 27. marts 2012. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
  

 
Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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3. Høring vedr. kvalitetsopfølgning på området for frit 

leverandørvalg 2011 

 

Sagsfremstilling  

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har i den årlige kvalitetsopfølgning på 

området for frit leverandørvalg i 2011 valgt at fokusere på leverandørkontraktens § 

4 ”Udførelse af hjælp”. Undersøgelsen er udarbejdet med henblik på at undersøge, 

hvorvidt leverandørerne af personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp samt 

madservice lever op til leverandørkontrakten for 2011. 

Kvalitetsopfølgningen har konkret til formål at klarlægge, i hvilken udstrækning 

leverandørerne lever op til den gældende lovgivning og leverandørkontrakten samt 

gældende praksis på arbejdsmiljøområdet. Ifølge leverandørkontraktens § 4 stk.6 

forudsættes det, at leverandøren udfører sine opgaver indenfor rammerne af 

arbejdsmiljøloven. Kvalitetsopfølgningen tager derfor udgangspunkt i de krav, som 

arbejdsmiljøloven foreskriver, samt de krav, der beskrives i leverandørkontrakten. 

  

Leverandørerne er blevet bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema via 

internettet i december 2011. Der er modtaget besvarelser fra samtlige 13 

leverandører af personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp og alle 4 leverandører af 

madservice. 

Det endelige resultat af undersøgelsen foreligger fredag den 20. april, hvor det 

fremsendes til høring i Ældrerådet. 

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  
  

Ældrerådets høringssvar:  

  

Vedr. Arbejdets udførelse – Leverandører af personl ig pleje og praktisk hjælp  

Ældrerådet konstaterer at flere leverandører ikke lever op til leverandørkontrakten 

set i forhold til undersøgelsens fokuspunkter på arbejdets udførelse, og efterlyser 

hvilke konsekvenser kommunen har draget af dette. 

  

Vedr. Arbejdets udførelse – Madleverandører  

Ældrerådet har ingen bemærkninger til undersøgelsen på dette område. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/4908 

 Forvaltning:  

 Sbh: nikn 

 Besl. komp:  
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4. Høring: Videreudvikling af Frederikshavner Ordni ngen 

 

Sagsfremstilling  

Folkeoplysningsudvalget nedsatte pr. 28. oktober 2010 arbejdsgruppe i udvalget, til 

at igangsætte analyse og udvikling af udvalgets støtteområde. I dette arbejde indgik 

ønske fra udvalget om en gennemgang af Frederikshavner Ordningen med henblik 

på en vurdering af ordningens grundstruktur, og fremlæggelse af tiltag til 

modernisering af ordningens enkelte støtteelementer. 

  

Det har været afgørende for arbejdsudvalget at der udvikledes incitamenter der 

løbende kan effektivisere ordningen, så den direkte støtte til foreningens aktiviteter 

søges fastholdt. 

  

Der foreslås derfor blandt andet at ændre støtteprocenter ved lokaletilskud, samt 

anbefales at der som en del af anlægstilskuddet indføres mulighed for støtte til 

sammenflytning af foreningsaktiviteter. 

  

Foreningens kerneområde med støtte til børn og unge under 25 år fastholdes. 

  

Det er arbejdsgruppens anbefaling at ordningens opbygning og grundstruktur 

fastholdes. 

  

  

Arbejdsgruppen fremsender på baggrund af møde den 5. januar 2012 forslag til 

justeringer i Frederikshavner Ordningen: 

  

• Energiudgifter ændres fra 75 % til 60 % 
• Lønudgifter ændres fra 40 % til 30 % 
• Gaver/gavekort/mundering ændres fra max udgiftsloft på kr. 1.500 til kr. 

3.000 
• Etablering af pulje til sammenflytning af foreningsaktiviteter, hvor der ydes 

støtte til eksempelvis nedrivning og reetablering. Ordningen indskrives i 
regelsættet for anlægspuljen 

• Administrationstilskud på kr. 2.000 afskaffes 
• Der indføres en 25 års regel vedrørende de supplerende tilskud, herunder 

træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, ud fra foreningens 
alderssammensætning som helhed 

• Der indføres krav om grundkontingent på minimum kr. 200 halvårligt pr. 
medlem. 

  

Procesbeskrivelse: 

  

• Arbejdsgruppens anbefalinger forelægges Folkeoplysningsudvalget 
• Den reviderede Frederikshavner Ordning forelægges på næstkommende 

møde i Folkeoplysningsudvalget 
• Folkeoplysningsudvalget udsender forslaget til høring i foreningslivet 
• Folkeoplysningsudvalget fremsender endeligt forslag til behandling i Kultur- 

og Fritidsudvalget 
• Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler forslag til Ny Frederikshavner Ordning 

og fremsender det til godkendelse i Byrådet med henblik på ikrafttrædelse 
pr. 1/1 2013. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/149 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at folkeoplysningsudvalget 

godkender: 

  

• arbejdsgruppens anbefalinger 
• at den reviderede Frederikshavner Ordning forelægges på næstkommende 

møde i Folkeoplysningsudvalget 
• at foreningslivet varsles om arbejdet med henblik på ny Frederikshavner 

Ordning pr. 1/1 2013. 
  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 
Godkendt med følgende bemærkninger: 

  

• grundkontingent ændres til egenbetaling 
• energiudgifter ændres til forbrugsudgifter 
• der etableres et takstblad til Frederikshavner Ordningen vedrørende satser 

og priser 
• max sum vedrørende renovering genoptages 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, 

Bruno Müller og Renate Weilov. 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
På baggrund af beslutning på Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. januar 2012 

vedrørende forslag til ændringer, har Center for Kultur og Fritid udarbejdet 

tekstforslag til revideret Frederikshavn Ordning. 

  

Samtidig med udarbejdelse af det endelige tekstforslag vil der blive lavet nyt layout 

og format. 

  

Sagen sendes til høring i Ældrerådet den 24-04-2012. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget: 

• godkender forelagte tekstforslag 
• drøfter at løfte summen fra 50.000 til 60.000 kr. for samlede 

vedligeholdelsesarbejde pr. år. 
  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 201 2 
Det foreliggende tekstgrundlag godkendes og udsendes til høring. 

  

Vedligeholdelsessummen fastholdes til 50.000 kr.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen og Jens Porsborg. 
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Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Tages til efterretning, idet Handicaprådet er opmærksomme på, at borgere under 

25 med handicap kan indgå under ordningen 

  

Afbud: Gurli Nielsen – i stedet mødte suppleant Grete Kristensen 

 
Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  
  

Ældrerådets høringssvar:  

  

Ældrerådet finder at arbejdsgruppens forslag til justeringer i Frederikshavner 

Ordningen er mangelfuld set i forhold til beskrivelse af konsekvenser for de 

ældreklubber der tidligere har søgt og fået tilskud gennem ordningen. 

Mange ældreklubber er helt afhængige af det tilskud de indtil nu har kunnet søge til 

bl.a. transport, og Ældrerådet kan derfor ikke anbefale de moderniseringstiltag i 

ordningen der fratager ældreklubber deres nuværende støttemulighed.  

  

 
Bilag  

Kopi dok. 20005 - Udkast til revideret Frederikshavner Ordning  (dok.nr.24112/12) 

Følgebrev - udsendelse af revideret Frederikshavner Ordning til høring (dok.nr.27945/12) 

 
 

5. Orientering om TeleCare Nord Storskalaprojekt 

 

Sagsfremstilling  

Aalborg og Hjørring Kommuner har deltaget i forsøgsprojektet Telekat, som går ud 

på at forbedre forholdene for borgere med KOL/”rygerlunger”.  Forsøgsprojektet har 

også omfattet Region Nordjylland. 

Erfaringerne fra forsøgsprojektet har været gode og der planlægges nu med at 

gennemføre projektet i et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, Regionen 

og lægerne.  

Der er tale om et foregangsprojekt på landsplan og det Nordjyske projekt kommer 

således til at danne skole for resten af landet. 

Formålet med projektet er: 

• At øge borgerens egenomsorg og indflydelse på egen tilstand  

• At sætte patienten i centrum og øge patientens tryghed 

• At integrere myndighedernes indsats omkring borgeren og hermed 

effektivisere samarbejdet og reducere utilsigtede hændelser 

• At reducere omkostningerne til hjemmepleje og genindlæggelser/ambulant 

behandling 

• At få mere forskningsbaseret viden, der muliggør tilsvarende 

telemedicinske tiltag mod andre grupper 

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3202 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: moni 

 Besl. komp: SOU/SUU/ØU 
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 Mogens Kahr og Birgitte Kvist deltager under behandling af punktet. 

  

   

Beslutning Socialudvalget den 11. april 2012  

Sou tilslutter sig, at Frederikshavn Kommune deltager i projektet og anbefaler, at 

finansieringen frigives fra anlægsbevillingen til digitalisering og velfærdsteknologi 

Fraværende: Carsten Sørensen 

 
Økonomiske konsekvenser  
Frederikshavn Kommunes andel af etableringsudgifterne udgør op til 3,5 mill kr 

over de kommende år. Beløbet kan blive reduceret hvis projektet modtager 

fondsmidler. Der vil, vurderet i sammenhæng med de andre projekter, der er 

igangsat for at nedbringe udgifterne til medfinansiering, være en besparelse på 

1,75 mill om året fra 2015, dels fra medfinansiering af det regionale 

sundhedsvæsen, dels som besparelser i hjemmeplejen. 

  

Organisatoriske konsekvenser  
Projektet vil resulterer i ændrede samarbejdsformer mellem Frederikshavn 

Kommune, det regionale sygehusvæsen og de praktiserende læger. 

  
Personalemæssige konsekvenser  
Den del af den forventede besparelse der hidrører fra besparelser i hjemmeplejen, 

modsvarer 2 – 3 stillinger.  

  

Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social, Sundhed og Velfærdsteknologi indstiller  

• at Frederikshavn Kommune deltager i projektet 

• at udgiften indstilles finansieret via puljen til digitalisering og 

velfærdsteknologi 

  
Supplerende sagsfremstilling  
Sagen sendes til orientering i Ældrerådet. 

  

Bilag:  

Orienteringsskrivelse 

Business case TeleCare Nord 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. april 2012  
Sundhedsudvalget tilslutter sig, at Frederikshavn Kommune deltager i projektet, og 

anbefaler at finansieringen frigives fra anlægsbevillingen til digitalisering og 

velfærdsteknologi.   

  

Sendes til orientering til Ældreråd og Handicapråd 

  

Fraværende: Mogens Brag 
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Beslutning Socialudvalget den 11. april 2012  
Sou tilslutter sig, at Frederikshavn Kommune deltager i projektet og anbefaler, at 

finansieringen frigives fra anlægsbevillingen til digitalisering og velfærdsteknologi 

Fraværende: Carsten Sørensen og Birgit Hansen 

  

  
Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  
  

Tages til efterretning. 

  

 
Bilag  

Brev til kommunerne TeleCare Nord.pdf (dok.nr.34652/12) 

TeleCare_Nord_Business_Case_v1.pdf (dok.nr.34649/12) 

 

 
 

6. Udvalgsformand Anders Broholm foreslår en 

kvalitetsopfølgning på drift af hjælpemiddeldepot 

 

Sagsfremstilling  

Udvalgsformand Anders Broholm ønsker følgende drøftet: 

  

Frederikshavn Kommune gennemførte i foråret 2010 et udbud af opgaven med drift 

af hjælpemiddeldepot, som på det tidspunkt var delt på 2 enheder. Den ene drevet 

af Falck og den anden af Frederikshavn Kommune selv. 

Frederikshavn Kommune afgav kontrolbud, som viste sig at være det økonomisk 

mest fordelagtige af de i alt tre tilbud som indgik. Som følge heraf blev det besluttet 

at annullere udbuddet og antage eget tilbud. Den samlede opgave blev således 

hjemtaget i sommeren 2010, og løses nu i regi af Beredskabet under 

Ejendomscenteret. 

Hjælpemiddelenheden (som bestiller) og Beredskabet (som udfører) afholder 

kvartalsvis samarbejdsmøder, således at det sikres at der løbende er fokus på et 

godt samarbejde mellem parterne. 

Men da kontrakten og den nuværende organisering nu har fungeret i næsten to år, 

foreslår Udvalgsformand Anders Broholm, at  der tages initiativ til gennemførelse af 

en egentlig kvalitetsopfølgning på den af hjælpemiddeldepotet leverede ydelse, set 

i forhold til de i kontrakten definerede serviceniveauer. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og Sundhedsmyndighed indstiller: Til drøftelse 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2490 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Beslutning Sundhedsudvalget den 13. marts 2012  
Sundhedsudvalget tilslutter sig, at der laves en kvalitetsopfølgning, og beder 

Forvaltningen skitsere en plan for kvalitetsopfølgningen samt økonomien herved.  

Sagen genoptages. 

  

  
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsmyndighed indstiller: 

  

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. april 2012  
Sagen sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd. 

  

Fraværende: Mogens Brag 

 
Supplerende sagsfremstilling  
I forbindelse med Sundhedsudvalgets beslutning den 10-04-2012 om at sende 

administrationens skitsering af plan for kvalitetsopfølgning til høring i Handicap- og 

Ældrerådet, indhentes der uforpligtende tilbud hos to revisionsfirmaer på anslåede 

omkostninger for de dele af kvalitetsopfølgningen, der ikke kan udføres af 

myndighed og udfører. Dertil estimeres det ressourcemæssige forbrug, der er 

forbundet med de dele af kvalitetsopfølgningen, som kan udføres af myndighed og 

udfører.  

Anslåede priser samt estimering af ressourcemæssigt forbrug foreligger ikke ved 

udsendelse af dagsorden, men eftersendes til medlemmer af rådene inden høring. 

  

  
Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  
  

Ældrerådets h øringssvar:  

  

Det undrer Ældrerådet, at man ikke har en fuld registrering af dyre hjælpemidler 

som f.eks. lifte, og rådet vil derfor foreslå, at man først får denne registrering i 

orden, som et reélt grundlag for en gennemførelse af undersøgelsen. Det 

nuværende grundlag er ikke tilstrækkeligt til at lave en kvalitetsopfølgning efter 

Ældrerådets opfattelse. 

  

Beslutter Sundhedsudvalget at gennemføre en undersøgelse med udgangspunkt i 

det nuværende grundlag, vil Ældrerådet foreslå, at man laver et målepunkt, for hvor 

mange hjælpemiddelenheder der står rundt omkring hos borgerne og ”sover”, og 

ikke længere er i brug. Den manglende tilbagelevering skyldes oftest at borgeren 

ikke selv kan levere hjælpemidlet tilbage til depotet, som de nuværende regler 

foreskriver, og derfor vælger borgeren at stille hjælpemidlet på et værelse eller i 

garagen. 

  

Ældrerådet vil samtidig foreslå at der indføres en revisitering af dyre hjælpemidler, 

for derigennem at sikre en hjemtagelse, når borgeren ikke længere har brug for 

hjælpemidlet. 
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Bilag  

Erstattende bilag vedr. kvalitetsopfølgning på hjælpemiddelområdet - Bilag.docx (dok.nr.41237/12) 

 
 

7. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling  

  

Socialudvalget –  

  

Sundhedsudvalget – 

  

Teknisk udvalg – 

  

Plan- og Miljøudvalget – 

  

Kultur- og fritidsudvalget – 

  

Økonomiudvalget - 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  
  

Vedr. Socialudvalget  

Formanden gennemgik udvalgets behandling af sager, hvor Ældrerådet har 

indgivet høringssvar. 

  

Vedr. Sundhedsudvalget  

Næste møde afholdes den 15. maj. 

  

Der var intet fra øvrige udvalg vedr. ældreområdet. 

  

  

   

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

8. Opsamling på formands- og næstformandsmøder 

 

Sagsfremstilling  

Danske Ældreråd har udsendt et notat med opsamling af diskussionstemaer fra de 

5 møder på tværs af landet foråret 2012. På møderne deltog 

formænd/næstformænd fra i alt 83 ældre- og seniorråd. 

  

Følgende 2 hovedspørgsmål blev debatteret: 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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• Hvilke ældrepolitiske udfordringer oplever vi som ældreråd i kommunerne? 
• Hvad skal være pejlemærker for arbejdet de kommende år? 

  

De oftest nævnte udfordringer og pejlemærker fremgår af udsendt notat. 

Er der emner som vi skal arbejde videre med i Ældrerådet for Frederikshavn 

Kommune? 

 
Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  
  

Orientering ved formanden. 

  

På formandsmødet hvor Frederikshavn Kommune deltog, drøftede man oprettelsen 

af Betalingscenter Danmark, der starter op i Frederikshavn marts 2013. 

Ældrerådene ser med stor bekymring på, hvordan de mange ældre, der ikke har en 

PC skal kunne klare sig. Kan man pålægge pensionister der udelukkende har 

deres folkepension at skulle købe en PC samt internetadgang? Ifølge loven om 

Udbetaling Danmark er kommunen forpligtet til at være disse borgere behjælpelig. 

Hvordan har man i Frederikshavn Kommune tænkt sig at opfylde denne 

forpligtigelse? 

Der sendes forespørgsel til Socialudvalget. 

  

På ældrerådsmødet i maj sættes punkt på dagsordenen vedr. Udpegning af 

ældrepolitiske udfordringer og afsætning af pejlemærker man vil arbejde videre 

med i Ældrerådet i 2012 og 2013. 

  

 

 
 

9. Orienteringsmøder for +75årige  

 

Sagsfremstilling  

Sundhedscentrene arrangerer orienteringsmøder for +75årige borger, hvor der er 

afsat tid til at en repræsentant fra Ældrerådet kan informere om Ældrerådets 

funktion og arbejde. Møderne holdes følgende datoer: 

  

17/4 kl. 14 i Skagen – deltager fra Ældrerådet: Hanne Andersen 

  7/5 kl. 13 i Arena Nord, Frederikshavn – deltager fra Ældrerådet udpeges på 

mødet 

  3/7 kl. 13.30 i Kulturhuset, Sæby – deltager fra Ældrerådet udpeges på mødet 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  
  

Jytte Schaltz orienterer om ældrerådsarbejdet på mødet i Frederikshavn, og Chris 

Sørensen på mødet i Sæby.  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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10. 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 

  

• Sundhedsrådet 
  

• Bruger- og pårørenderåd ved kommunens pleje- og ældreboliger 
  

 
Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  
  

Vedr. dialoggruppen ”Længst muligt i eget liv”:  - Intet nyt. 

  

Vedr. Sundhedsrådet: -  Planlagt møde aflyst. Nyt forventes afholdt i maj. 

  

Vedr. Bruger- og pårørenderåd ved kommunens pleje- og ældreboliger: 

  

Område Midt 

Der er holdt de sidste møder i de nuværende 3 bruger- og pårørenderåd i området. 

Der afholdes nu valgmøder hvor der vælges 2 repræsentanter fra Ingeborgvej, 2 fra 

Søparken/Abildparken og 1 fra Bangsbo til det nye fælles bruger- og pårørenderåd. 

  

Strandgården, Strandby 

Har pt. genhusning af de beboere fra Ålbæk plejeboliger der har været berørt af 

vandskade. 

  

Lindevej/Ankermedet, Skagen 

Har planer om prøvesmagning af maden, hvor også pårørende er inviteret. 

  

Ingeborgvej, Frederikshavn:  

Blev på sidste møde orienteret om nyt vedr.: 

• Kortlæggelse af prisen på sygeplejeydelser 
• FAM – Fælles akut modtagelse 
• Nyt takstafregningsmodel 

Ældrerådet ønsker en nærmere orientering omkring disse emner, hvorfor Jytte 

Thøgersen centerchef for Sundhed og Ældre, inviteres til ældrerådsmødet i maj 

eller juni. 

  

Sæby ældrecenter: 

Overvejer muligheder for at øge kontakten til pårørende gennem 

fællesarrangementer. Har endvidere planer om at arrangere en koncert. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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11. Information fra formanden samt øvrige medlemmer  

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden –  

  

Information fra øvrige medlemmer –  

  

  

Nyt fra Danske Ældreråd, mailservice 3/2012: 

  

• Sundhedsminister har besvaret henvendelse om lovfæs telse af 
regionsældreråd.  Det fremgår af svaret, at ministeren ikke vil arbejde for 
en lovgivning af regionsældreråd. 
  

• Nedsættelse af hjemmehjælpskommission.  Danske Ældreråd opfordrer 
ministeren og Folketingets Socialudvalg til at arbejde for nedsættelsen, 
samt til at inddrage Danske Ældreråd i kommissionsarbejdet. 
  

• Danske Ældreråd har afgivet høringssvar på ældrekom missionens 
rapport.  DÆ anbefaler at de afsatte midler til opfølgning anvendes til 
efteruddannelse af personalet samt til en øget indsats omkring 
tandbehandling. 
  

• Ministerens svar på spørgsmål om moms af mad på ple jecentre.  
Social- og integrationsministeren har afvist, at moms på mad på aktivitets- 
og plejecentre er en nyt tiltag. 
  

• Den 1.oktober er Generationernes Dag . Socialstyrelsen har udarbejdet et 
inspirationskatalog i anledning af Året for aktiv aldring og generationernes 
dag. Kataloget er sendt til alle kommuner med en opfordring til at markere 
dagen. 
  

• Ansøgning til puljen ”Et aktivt ældreliv – udmøntni ng af EU´s år for 
aktiv aldring”.  Danske Ældreråd har søgt om midler til et projekt med titlen 
”Fælles udfordringer – lad os lære af hinanden på tværs af generationer. 
Projektets formål er at fremme et samfund præget af solidaritet og 
forståelse generationerne imellem. Der er søgt om midler til markering i 20 
kommuner. 
  

• KLs udspil: ”Det være sundhedsvæsen”. Heri udtaler KL: ”For at sikre 
mest mulig sundhed for pengene er der behov for en ny satsning på at 
forebygge indlæggelser. Derfor skal der langt mere fokus på den 
rehabiliterende og patientrettede forebyggelse og på at styrke den 
specialiserede sygeplejeindsats. Det vil betyde, at flere kan hjælpes 
derhjemme og i det nære, og at færre får behov for at blive indlagt eller 
genindlagt. Det frigør ressourcer til sygehusvæsenet”. 
For at styrke det nære sundhedsvæsen foreslår Kommunernes 

Landsforening bl.a. 

1.     Afklaring af genoptræningsforløb sker inden én uge 

2.     Døgnbemandede sygeplejetilbud oprettes 

3.     Styrkede tilbud til kronikere og ældre medicinske patienter 

4.     Hjemmesygeplejen skal have et kompetenceløft i takt med at 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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telemedicinske løsninger udrulles 

  

• Danske Regioner har kortlagt de nære sundhedstilbud  på 10 områder.  
Regionernes nære sundhedstilbud skal forstås bredt og omfatter både 
tilbud indenfor forebyggelse, diagnosticering, behandling, genoptræning og 
rådgivning, som kræver sundhedsfaglig ekspertise. 

  

• Brugerbetaling diskuteres i medierne.  Rambøll Analyse har for 
Jyllandsposten gennemført en meningsmåling, som viser, at 63% mener, at 
ældre ikke skal have ret til hjemmehjælp uanset formue. Flertallet findes 
både blandt vælgere fra rød og blå blok. Kommunernes Landsforening 
forklarer, at brugerbetaling ikke kun er et spørgsmål om penge, men det er 
også ønsket om at påvirke folks adfærd. 

  

• Robotstøvsugere – Ankestyrelsen har afgjort 3 sager  om afvisning af 
hjemmehjælp til ældre.  Afgørelserne er truffet i sager om hjælp til 
rengøring til borgere i 80-årsalderen. I alle sagerne blev der givet afslag på 
fortsat praktisk hjælp med henvisning til, at borgeren kunne benytte mindre 
belastende arbejdsstillinger, dele opgaverne op eller gøre brug af andre 
redskaber eller teknologiske hjælpemidler. Kommunen kan ikke forlange, at 
ældre tvinges til at købe en robotstøvsuger, men hvis den findes i hjemmet, 
og hvis den ældre eller pårørende i netværket kan håndtere en 
robotstøvsuger, så kan kommunen nægte praktisk hjælp til støvsugning af 
gulve. 

  

• Et fælleskommunalt køkken kan udnytte sin overkapac itet til at sælge 
mad til private og andre offentlige myndigheder.  Statsforvaltningen 
Midtjylland har i en vejledende udtalelse afgjort, at det vil være lovligt for en 
kommune at sælge ca. 150 middage ud af en samlet kapacitet på 1800 
daglige middage. Tilladelsen gives, fordi der er tale om en korterevarende 
overkapacitet. 

  

• Befordringsanalyse viser, at kommuner og regioner k an spare op mod 
en halv mia. kroner årligt. Besparelsen vil kunne opnås ved at lade 
trafikselskaberne stå for at udbyde og koordinere kommunernes og 
regionernes opgaver med f.eks. sygetransport eller transport til og fra 
skole, i stedet for at kommuner og regioner selv gør det. Analysen skal 
danne afsæt for regeringens arbejde med Kommunernes Landsforening og 
Danske Regioner om at effektivisere de over 40 befordringsopgaver som 
kommunerne og regionerne i dag løser.  

  

• Udbetaling Danmark – loven er på plads.  Lovgivningen, der skal 
regulere, hvordan der udbetales og refunderes alders- og førtidspension, 
boligstøtte, sygedagpenge samt børnetilskud mv. fra en central instans, 
ATP-huset, er vedtaget af Folketinget. 

  

  

  

  

Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  
  

Information fra formanden: 

  

Formanden informerede om de seneste udmeldinger vedr. reglerne for ”fri telefon” 

– herunder regler for ældrerådsmedlemmernes lån af bærbar PC og internet. 

Drøftelse heraf. 
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Der sendes skrivelse til kommunalbestyrelsen vedr. ansøgning om fritagelse for 

beskatning. 

  

 

 

12. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Næste ordinære møde er planlagt til den 29. maj 2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  
  

Mødet flyttes til onsdag den 30. maj. 

  

Punkter til næste møde: 

  

• Udpegning af repræsentation fra Ældrerådet til det nye Bruger- og 
pårørenderåd i område Midt. 

• Udpegning af ældrepolitiske udfordringer og afsætning af pejlemærker man 
vil arbejde videre med i Ældrerådet i 2012 og 2013. 

• Invitation af centerchef Jytte Thøgersen til drøftelse af aktuelle emner. 
  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

13. Høring vedr. Opmærksomhedspunkter i forhold til  

statusskifte fra Plejeboliger uden fast personale -  til 

Ældreboliger  

 

Sagsfremstilling  

Socialudvalget behandlede på sit møde den 7. marts 2012 en sag om fremtidigt 

plejeboligbehov i Frederikshavn Kommune. Der blev i den forbindelse udtrykt 

ønske om at få forelagt beskrivelse af konsekvenserne ved at lade boliger skifte 

status fra ”Plejeboliger uden fast personale” til ”Ældreboliger”. 

  

Bilag: Opmærksomhedspunkter i forhold til statusskifte 

  

 

 

 

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 24. april 2012  

  

Ældrerådets høringssvar:  

  

Ældrerådet kan ikke acceptere, at man igen vil omkonvertere disse boliger, idet 

rådet ud fra det foreliggende notat umiddelbart vurderer, at der er flere ulemper end 

fordele ved konverteringen. Her tænkes både på økonomiske og praktiske ulemper, 

samt konsekvenser for nærhedsprincippet. 

  

Ældrerådet finder at en eventuel beslutning om omkonvertering bør tages på 

baggrund af resultaterne fra den igangsatte analyse af det fremtidige 

plejeboligbehov, så man får en mere langsigtet planlægning.  

  

 

 
 

14. Drøftelse af sag vedr. konkursramt leverandør a f 

Madservice, herunder overdragelsen af den indgåede kontrakt til 

en ny leverandør. 

 

Sagsfremstilling  

  

Til drøftelse. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
  

Ældrerådet ser med stor bekymring på den proces der er foregået i forbindelse 

med indgivelse af konkursen, herunder fortsættelse af levering af mad til borgerne, 

samt overdragelse af leverandørkontrakten. 

  

Ældrerådet stiller et stort spørgsmålstegn ved, om firmaet forsat kan indkøbes 

sunde og nærende råvarer til madlavningen, når der er tale om en konkursramt 

leverandør. Ældrerådet finder derfor at der øjeblikkeligt bør gennemføres en 

kvalitetskontrol af maden. 

  

Ældrerådet ser med stor bekymring på sagen, og mener at der er indtil flere 

kontraktbrud ved konkursindgivelsen samt den efterfølgende overdragelse. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


