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1. Orientering om møde med borgmester Lars Møller vedr . den 

generelle situation på ældreområdet 

 

Sagsfremstilling  

Ældrerådets formand, næstformand samt Chris Sørensen har aftale med 

borgmesteren om et uformeldt møde den 10-09-2012 til drøftelse af situationen på 

ældreområdet i forbindelse med budgetlægningen. Der orienteres fra mødet. 

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 10. september 2012  
  

Der blev orienteret fra det uformelle møde. Borgmesteren lyttede til Ældrerådets 

bekymring inden for områder som: 

  

• Det økonomiske pres på ældreområdet, herunder uddybning af 
Ældrerådets spareforslag i forbindelse med budgetlægningen. Disse 
spareforslag kan, efter Ældrerådets opfattelse, gennemføres uden direkte 
serviceforringelser for den ældre borger, i modsætning til de fremsendte 
forslag fra Socialudvalget til Byrådet 

• De ældres situation ved krav fra kommune og stat om digitalisering/selv-
betjening via PC 

• Revidering af kvalitetskataloget, der beskriver det gældende serviceniveau 
• Hvordan sikrer man, at politiske beslutninger kommer ud til borgernes 

kendskab 
• Behov for opstramning af krav til leverandører af hjemmepleje og 

madservice indenfor fritvalgsområdet 
  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

2. Opfølgning og status vedr. budget, herunder 2% 

rammereduktion 

 

Sagsfremstilling  

  

Orientering ved formanden. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 10. september 2012  
  

Drøftelse af de fremsendte spareforslag fra Socialudvalget til Byrådet. 

  

Det vedtages at lave en pressemeddelelse, der beskriver Ældrerådets bekymring 

for forringelser af serviceniveauet på ældreområdet. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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3. Beskatning af fri PC og fri internetforbindelse til 

ældrerådsmedlemmer 

 

Sagsfremstilling  

Ældrerådets medlemmer er fra den 01-01-2012 blevet beskattet at PC og internet, 

som stilles til rådighed i forbindelse med ældrerådsarbejdet. Da Ældrerådet finder 

beskatningen urimelig, har man bedt Skat om et bindende ligningssvar i sagen, 

hvoraf det nu fremgår, at medlemmer af Frederikshavn Kommunes Ældreråd ikke 

skal beskattes af fri PC og fri internetforbindelse, når PC og internetforbindelse er 

påkrævet for at medlemmerne kan udføre deres hverv. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 10. september 2012  
Der sendes skrivelse om Skats ligningssvar til Frederikshavn Kommunes 

Lønkontor, med henblik på ændring af den pålagte skat. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

4. Orientering fra formanden 

 

Sagsfremstilling  

  

Debat om pensionisters rådighedsbeløb ved indflytni ng i plejebolig  

Ældrerådet er blevet kontaktet af journalist, der er i gang med at samler information 

til en generel debat om ældres økonomi, når de flytter på plejehjem eller i 

plejebolig. Her tænkes specielt på ældre der udelukkende har deres folkepension.  

 
Beslutning Ældrerådet den 10. september 2012  
  

Ældrerådet forsøger at skabe kontakt til borgere i plejebolig, der vil lade sig 

interviewe. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


