
 

 

 

Referat Ældrerådet

Ordinært møde

Dato  11. december 2012

Tid  09:00

Sted  Mødelokale 0.27 (Partirum, 

NB. Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, 

forebyggelse.

Under pkt. 6 deltager centerchef Jytte Thøgersen, Sundhed og Ældre

 

Fraværende  Ingen 

Stedfortræder   

Medlemmer  Hanne Andersen

Ove Andersen

Lars Bouet

Knud Christensen

Svend Aage Christensen

Oda Kajgaard

Ole Kanstrup Petersen

Jytte Schaltz

Chris Sørensen
  

 
 

    

Ældrerådet 

Ordinært møde 

11. december 2012 

09:00 

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) 

Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og 

forebyggelse. 

Under pkt. 6 deltager centerchef Jytte Thøgersen, Sundhed og Ældre

Ingen  

Hanne Andersen 

Ove Andersen 

Lars Bouet 

Knud Christensen 

Svend Aage Christensen 

Oda Kajgaard 

Kanstrup Petersen 

Jytte Schaltz 

Chris Sørensen 

 

Sundhedsfremme og 

Under pkt. 6 deltager centerchef Jytte Thøgersen, Sundhed og Ældre 



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 11. december 2012 Side 2 af 10 

 

Indholdsfortegnelse 
 

Side  

 

1. Godkendelse af dagsordenen ...................................................................................................................... 4 

2. Godkendelse af referat ................................................................................................................................. 4 

3. Orientering om informationsmøder samt tilbud om forebyggende besøg til borgere der er fyldt 75 år ....... 4 

4. Høring - udkast til Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012 - 2016 ..................................... 6 

5. Opfølgning på Ældrerådets budget .............................................................................................................. 7 

6. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg ................................................................................................. 7 

7. Information fra formanden samt øvrige medlemmer .................................................................................... 9 

8. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældrerådet er repræsenteret .................................................. 9 

9. Næste møde ................................................................................................................................................. 10 

 



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 11. december 2012 Side 3 af 10 

 

Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
4 140339/12 Åben UDKAST FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012 - 2016 

4 140340/12 Åben UDKAST MÅL OG HANDLING - BILAG TIL 

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN 

4 133730/12 Åben Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012 - 2016 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 11. december 2012  
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referat fra møde den 27. november 2012. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 11. december 2012  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

3. Orientering om informationsmøder samt tilbud om 

forebyggende besøg til borgere der er fyldt 75 år 

 

Sagsfremstilling  

Ældrerådet har bedt Områdeleder Birgitte Kvist fra Sundhedsfremme og 

forebyggelse orientere om de to tilbud der gives til henholdsvis nye 75-årige og til 

borgere over 75 år. 

  

Ældrerådet har stillet følgende spørgsmål: 

  

•         Hvordan er sammenhængen mellem informationsmødet for nye 75-årige 

og tilbud om forebyggende besøg der hjemme? 

•         Hvad er det grundlæggende indhold i informationsmødet der afholdes for 

nye 75-årige? 

•         Holdes møderne med fast interval? 

•         Sendes der brev herom til de nye 75-årige eller annonceres der i avisen? 

•         Bliver borgere der ikke tilmelder sig mødet, kontaktet efterfølgende? – 

med brev eller telefon? 

  

Emnet er taget op på baggrund af henvendelse fra borger, der har bedt Ældrerådet 

tage en holdningsdrøftelse til informationsmøderne og de forebyggende 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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hjemmebesøg.  

  

Gæst: Områdeleder Birgitte Kvist 

  

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 11. december 2012  
Orientering ved Birgitte Kvist. 

  

Iflg. lov skal der tilbydes et forebyggende besøg 1 x årligt til alle borgere over 75 år, 

der ikke får hjælp til personlig pleje.  

  

Informationsmøderne til nye 75-årige er iværksat som et nyt tiltag for ca. 2 år siden, 

som et supplement til de forebyggende hjemmebesøg. På møderne informeres der 

bl.a. om: 

• Hvad er de forebyggende besøg for noget 
• Hvor henvender man sig, hvis man får brug for hjælp 
• Hvad kan Sundhedscentrene bruges til – hvilke tilbud er der 
• Noget omkring forsikring, rejse mm. 

  

Der sendes en invitation til mødet til alle nye 75-årige. Borgeren skal tilmelde sig til 

mødet. Har en borger deltaget i mødet, er der fortsat mulighed for at få et besøg 

hjemme, hvis det ønskes.  

  

Borgere der ikke kommer til informationsmødet, og som ikke modtager personlig 

pleje, får brev med en fastlagt dato for et besøg hjemme. Brevet består af en folder 

der fortæller om, hvad borgeren kan forvente at få ud af mødet, og der er 

kontaktoplysninger og billede af medarbejderen der kommer. Ønsker borgeren ikke 

dette besøg, skal man melde fra. 

  

  

Ældrerådet takkede for informationen og dialogen omkring de forebyggende besøg. 

  

Ældrerådet støtter det gode initiativ, og mener at man med denne ordning er fuldt 

ud dækket ind, til også at tage sig af de svageste ældre, som oftest undlader at 

komme til informationsmøderne. 

Ældrerådet fandt det ønskeligt, at man kunne tilbyde borgerne et informationsmøde 

tidligere eksempelvis fra 65 år, da Ældrerådet vurderer at oplysningerne om bl.a. 

Sundhedscentrenes tilbud er vigtige at få ud så tidligt som muligt. 
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4. Høring - udkast til Frederikshavn Kommunes 

Folkeoplysningspolitik 2012 - 2016 

 

Sagsfremstilling  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 21. november 2012, at udkast til ny 

folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune skal i høring i Ældrerådet, 

Handicapråde og Folkeoplysningsudvalget og at sagen herefter genoptages i 

Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Tidsplan for høring: 

Ældrerådet den 11. december 2012  

Handicaprådet den 20. december 2012  

Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013 

  

Udarbejdelse af politikken har været en proces, der blev indledt i januar 2012 og 

som undervejs har betydet inddragelse af de stående udvalg med henblik på, at 

udvalgene skulle drøfte, hvorledes udvalgets ressort ses at kunne indgå i 

samarbejder på det folkeoplysende og frivillige område samt komme med input til 

den foreliggende 1. skitse til ny folkeoplysningspolitik. 

  

Udkast til folkeoplysningspolitik, skitse til ”Mål og handling” samt fagudvalgenes 

input til materialet er vedhæftet som bilag. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Ældrerådet, Handicaprådet 

og Folkeoplysningsudvalget afgiver høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget, jf. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. november 2012 

 
Beslutning Ældrerådet den 11. december 2012  
  

Ældrerådets høringssvar:  

Ældrerådet tager udkastet til folkeoplysningspolitik til efterretning, og har ingen 

øvrige bemærkninger til sagen. 

  

 
Bilag  

UDKAST FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012 - 2016 (dok.nr.140339/12) 

UDKAST MÅL OG HANDLING - BILAG TIL FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN (dok.nr.140340/12) 

Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012 - 2016 (dok.nr.133730/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/7861 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jeam 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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5. Opfølgning på Ældrerådets budget 

 

Sagsfremstilling  

Oversigt pr. 04-12-2012 udsendes med dagsordenen. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 11. december 2012  
  

Der er ingen bemærkninger til det udsendte materiale. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

6. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling  

  

Socialudvalget: 

  

Leverandørkontrakt 2013 Fritvalgsområdet (personlig  hjælp og pleje), fra 

SOU den 07-11-2012  

SOU tiltrådte indstillingen fra direktør med ansvar for ældre, idet sikkerhedsstillelse 

i paragraf 13 vedr. madservice forhøjes til 30.000 kr. og boderne i paragraf 12 

forhøjes til 2.000 kr.. 

  

Sager behandlet i SOU den 05-12-2012: 

• Forslag til omstrukturering af den kommunale køkkendrift i plejeboliger 
• Moms på salg af mad og drikkevarer i cafeer i kommunale tilbud 
• Tilsynspolitik på fritvalgsområdet for 2013 
• Takstprincip samt udmøntning af besparelser 2013 og frem 

  

   

Sundhedsudvalget: -  

  

  

Teknisk udvalg: -  

  

  

Plan- og Miljøudvalget: -  

  

  

Kultur- og fritidsudvalget: -  

  

  

Økonomiudvalget: - 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 11. december 2012 Side 8 af 10 

 

  

 Beslutning Ældrerådet den 11. december 2012  
  

Vedr. Forslag til omstrukturering af den kommunale køkkendrift i plejeboliger  

Jytte Thøgersen orienterede om, hvordan man er gået i gang med at få iværksat 

Socialudvalgets beslutning om ”Omstrukturering af den kommunale køkkendrift i 

plejeboliger”. Det er et stort og omfattende puslespil, der nu skal lægges, på den 

bedst mulige måde. I første omgang har man afholdt møde med køkkenpersonalet 

der er blevet orienteret om vedtagelsen. Nu skal det berørte personale have 

mulighed for at afgive prioriterede ønsker for deres fremtidige job. 

  

Sundhedsudvalget har bevilget midler til ansættelse af de 3 kostfaglige 

konsulenter, som foreslået i sagen. Konsulenterne skal i høj grad anvendes på 

ældreområdet, hvor man vil øge fokus på kostens betydning for den ældres trivsel.  

  

Beslutningen om den organisatoriske placering af madserviceområdet er 

genovervejet, og man er nået frem til, at den bedste sammenhæng med de 

kostfaglige konsulenter samt ønsket om øget fokus på sundhed og forebyggelse, 

opnås ved en placering under Sundhedsområdet ved afdelingsleder Birgitte Kvist. 

  

Jytte Thøgersen forklarede, at omlægningen til Leve-bo vil være en proces over tid. 

Det bliver en ny måde at arbejde sammen på for det berørte køkken- og 

plejepersonale.   

  

  

Ældrerådet takkede for orienteringen, og udtrykte samtidig sin bekymring over 

Socialudvalgets beslutning. Ældrerådet frygter at den nye struktur vil medføre at 

tiden til pleje af beboerne vil blive formindsket, når personalet samtidig skal stå for 

maden døgnets 24 timer. Samtidig er Ældrerådet bekymret for beboernes 

økonomiske situation, når man går fra månedsvis bagudbetaling til månedsvis 

forudbetaling, som vedtaget i sagen. Dette medfører, at beboerne skal betale for 2 

måneders mad i forbindelse med overgangen fra nuværende til nyt system. 

  

Ældrerådet pointerede at man absolut tilslutter sig ansættelse af de 3 kostfaglige 

konsulenter. 

  

  

 Vedr. møde i Sundhedsudvalget:  

  
Vedr. sag om Ansættelse af kostfaglige konsulenter  
Der frigives ca. 1 mio. kr. af de midler der er afsat til initiativer vedr. ”Det Nære 

Sundhedsvæsen”, til at ansætte 3 kostfaglige konsulenter i Sundhedsfremme og 

Forebyggelse.  
Formålet er at sikre at vores ældre borgere opnår en bedre ernæringsmæssig 

sundhedstilstand, hvilket har positiv indflydelse på deres livskvalitet, forebyggelse af 

(gen)indlæggelser og dermed afledt effekt på medfinansieringsudgiften. 
  

Vedr. sag om Forebyggelse af indlæggelser  

I budgetforliget for 2012 blev der afsat en investeringspulje på 2 mio. kr. i 2012 og 
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overslagsårene, til forebyggelse af indlæggelser, som man ønsker frigivet. 
 Beslutningen blev at der for 2012 frigives godkendte udgifter til projektledelse og 
resten overføres til 2013. Frigivelsen videresendes via Økonomiudvalget til 
Byrådet. 
  

 

 

7. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling  

  

Information fra formanden: - 

  

  

Information fra øvrige medlemmer: -  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 11. december 2012  
  

Information fra formanden: 

  

Venteliste på plejeboliger  

Ældrerådet har anmodet om at få en opgørelse over antal borgere, der står på 

venteliste til en plejebolig. Myndighedsafdelingen har meldt tilbage, at materialet 

først kan være klar til Ældrerådets møde i januar, idet der skal tilknyttes 

kommentarer til tallene. 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

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

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling  

Under punktet orienteres om nyt fra: 

  

• Sundhedsrådet 
  

• Bruger- og pårørenderåd ved kommunens pleje- og ældreboliger 
  

 
Beslutning Ældrerådet den 11. december 2012  
Der var ingen meddelelser under punktet.  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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9. Næste møde 

 

Sagsfremstilling  

  

• Opdatering af erindringsliste – revideret liste omdeles på mødet. 
  

• Planlægning af møderække i 2013 
  

• Punkter til næste møde 
  

• Emner til læserbrev fra drøftelser på mødet 
  

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 11. december 2012  
  

Følgende møderække blev vedtaget: 

  

29. januar 

26. februar 

26. marts 

30. april 

28. maj 

25. juni 

Juli - ingen møde 

6. august 

27. august 

24. september 

29. oktober 

26. november 

10. december 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


