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Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
1 93296/12 Åben Bilag 1: Høringssvar fra Ældrerådet vedr. 2% Rammereduktion 

+ Udfordringsfinansiering 2013-2016 Socialudvalget 

1 93317/12 Åben Bilag 2: Hørringssvar fra Ældrerådet Forslag til besparelser 

inden for SOU området 

1 93318/12 Åben Bilag 3 Ældrerådets høringssvar 2% Rammereduktion + 

udfordringer Sundhedsudvalget 
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1. Høring vedr. budget herunder sparekatalog 

 

Sagsfremstilling  

  

  

Høringsmateriale sendes til Ældrerådet den 29-08-2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 31. august 2012  
  

Ældrerådets høringssvar  

  

Vedr. 2% Rammereduktion + Udfordringsfinansiering –  SOCIALUDVALGET  

Det er Ældrerådets opfattelse, at der i den nuværende økonomiske situation kun 

bør findes besparelser svarende til 2% rammereduktion. Det vil være uansvarligt, at 

finde finansiering til udfordringsforslagene, idet dette vil forringe serviceniveauet 

betydeligt. Derfor kan Ældrerådet ikke støtte udfordringsforslagene med undtagelse 

af ”Adgangsforhold på Kastanjegården” SOU 17. 

  

Bemærkninger til de enkelte forslag i høringsmaterialet fremgår af bilag: 

• Bilag 1 Høringssvar fra Ældrerådet vedr. 2% Rammereduktion + 
Udfordringsfinansiering – Socialudvalget 

• Bilag 2 Høringssvar fra Ældrerådet ”Forslag til besparelser inden for 
Socialudvalget, og i hele kommunen” 

  

Vedr. 2% Rammereduktion + Udfordringer – SUNDHEDSUD VALGET  

Det er Ældrerådets opfattelse, at der i den nuværende økonomiske situation kun 

bør findes besparelser svarende til 2% rammereduktion. Det vil være uansvarligt, at 

finde finansiering til udfordringsforslagene, idet dette vil forringe serviceniveauet 

betydeligt. 

  

Bemærkninger til de enkelte forslag i høringsmaterialet fremgår af bilag:  

• Bilag 3 Høringssvar fra Ældrerådet vedr. 2% Rammereduktion + 
Udfordringer - Sundhedsudvalget 

  

 
Bilag  

Bilag 1: Høringssvar fra Ældrerådet vedr. 2% Rammereduktion + Udfordringsfinansiering 2013-2016 

Socialudvalget (dok.nr.93296/12) 

Bilag 2: Hørringssvar fra Ældrerådet Forslag til besparelser inden for SOU området (dok.nr.93317/12) 

Bilag 3 Ældrerådets høringssvar 2% Rammereduktion + udfordringer 

Sundhedsudvalget (dok.nr.93318/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

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

 

Sagsfremstilling  

  

Socialudvalget:  

  

Opfølgning fra dialogmødet mellem Socialudvalget og  Ældrerådet den 13-06-

2012 

Vedr. drøftelsen om digitalisering på ældreområdet, samt hvilke tiltag SOU 

overvejer ifbm. overgang til Udbetaling Danmark. Er der nyt fra ledelsen i forhold til, 

hvad bibliotekarerne på kommunens bibliotek må hjælpe ældre borgere med på 

nettet? 

  

  

  

Sundhedsudvalget  

  

  

Teknisk udvalg  

  

  

Plan- og Miljøudvalget  

  

  

Kultur- og fritidsudvalget  

  

  

Økonomiudvalget  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Opfølgning på dialogmødet med Socialudvalget udsættes til mødet den 31-08-

2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 31. august 2012  
  

Opfølgning vedr. dialogmødet med Socialudvalget:  

  

Vedr. oplæring af ældre borgere i anvendelse af com puter  

Ældrerådet afventer fortsat en tilbagemelding på spørgsmålet om, hvorvidt 

bibliotekarerne på kommunens biblioteker kan/må hjælpe ældre borgere med 

oplæring i selvbetjeningsmuligheder på PC. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Vedr. spørgsmål fra Social udvalgsformanden til Ældrerådet, om hvorvidt 

Ældrerådet har forslag til ændring af proceduren fo r godkendelse af 

leverandører inden for fritvalgsområdet.  

Ældrerådet foreslår en opstramning af kontrakterne på fritvalgsområdet, idet et stort 

antal leverandører ikke er nogen ubetinget fordel for de ældre, tværtimod. 

Der sendes skrivelse herom til udvalgsformanden.  

 

 
 

3. Ældrerådets udpegning af ældrepolitiske udfordri nger og 

afsætning af pejlemærker for ældrerådsarbejdet i 20 12-2013 

 

Sagsfremstilling  

  

Punktet tages op fra sidste møde. 

  

Til drøftelse. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 26. juni 2012   

Punktet udsættes til næste møde, hvor der fremlægges forslag fra de enkelte 

ældrerådsmedlemmer. 

  

  
Supplerende sagsfremstilling  
Fremlæggelse af forslag samt drøftelse. 

  
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
Punktet udsættes til mødet den 31-08-2012. 

  
Beslutning Ældrerådet den 31. august 2012  
  

Ældrerådet valgte at arbejde videre med 2 fokuspunkter ud fra følgende: 

• Det er fortsat et problem at få synliggjort Ældrerådet. Der bør gøres en 
indsats for at øge borgernes kendskab til Ældrerådet specielt i forbindelse 
med det kommende ældrerådsvalg i efteråret 2013. 

• Hvordan sikrer vi, at der ikke tabes en gruppe ældre borgere, der ikke er 
IT-mindede, ved indførelse af selvbetjeningsløsninger ved kommunen, 
pengeinstitutter osv.. Kravet om digitalisering kan påføre ældre en 
økonomisk udgift til udstyr de ikke selv ønsker. 

Der arbejdes videre med punkterne til næste møde. 

  

 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

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

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden  

  

  

Information fra øvrige medlemmer  

  

  

Nyt fra Danske Ældreråd:  

  

Mailservice 6/2012 

• Efterlysning af erfaringer med indsatser for etniske ældre 
• Fornyelsesfondens midler  kan også søges af offentlige aktører. 

Løsningerne skal have direkte velfærdseffekt. Der er derfor fokus på 
plejeområdet og det sociale område, Sundhedssektoren samt 
Folkesundhed og forebyggelse. Læs mere på 
www.Fornyelsesfonden.dk 

  

Mailservice 7/2012 

• Årets tema for FN´s internationale ældredag  den 1. oktober er ”Det 
lange liv former fremtiden”. 

• Digitalisering : 15 projekter skal afprøve nye måder til at få ældre med på 
IT-vognen. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup støtter 
sammen med satspuljepartierne projekterne med i alt 18 mio. kr. 
Projekterne er særligt rettet mod de ældre, der ikke deltager i eksisterende 
IT-tilbud. I Nordjylland deltager Brønderslev kommune. 

• EU-året for aktiv aldring og solidaritet mellem gen erationer . I den 
forbindelse starter Dansk Skoleskak pilotprojektet ”Generationer i Spil” op i 
Randers, København og Frederiksberg. Projektet ønsker med skakspillet 
og skoleskak at bidrage til flere aktiviteter for ældre og styrke fællesskaber 
på tværs af generationer. 

• Brugerbetaling  på ydelse inden for sundheds- og ældreområdet kan spare 
mia.. Der er potentielt flere milliarder kroner at spare ved at indføre 
brugerbetaling på ydelser inden for sundheds- og ældreområdet – uden at 
det nødvendigvis har markante sundhedsmæssige konsekvenser siger ny 
rapport fra AKF (AKF er en del af Det Nationale Analyse- 
og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner). 

  

Temadag:  Vedr. Ældrerådsvalg 2013, afholdes af Danske Ældreråd den 8. oktober 

i Aabybro. Tilmelding senest den 10-09-2012. 

  

Konference:  Genveje, smutveje og omveje til fællesskab blandt ældre. Afholdes af 

Ensomme gamles værn onsdag den 10. oktober på Christiansborg. 

  

Konference:  Før livet bliver ubærligt – om forebyggelse af ensomhed. Afholdes af 

Danske Ældreråd og Ensomme Gamles Værn den 20. november i Vejle. Tilmelding 

senest den 08-11-2012. 

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Punktet udsættes til mødet den 31-08-2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 31. august 2012  
  

Vedr. temadag ”Ældrerådsvalg 2013”, arrangeret af D anske Ældreråd  

Hanne Andersen, Jytte Schaltz samt Gitte Rævdal tilmeldes kurset i Åbybro. 

  

  

  

 

 
 

5. Opfølgning på Ældrerådets budget 

 

Sagsfremstilling  

Budgetopfølgning pr. 21-08-2012 udsendes med dagsordenen. 

Drøftelse af ændrede regler for anvendelse af overskud fra tidligere år. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
  

Punktet udsættes til næste mødet den 31-08-2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 31. august 2012  
  

Budgetopfølgningen tages til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


