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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

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 11. december 2012. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

  

Der rykkes for svar på Ældrerådets henvendelse til borgmester og byråd den 31-

10-2012 vedr. Ældrerådets besøg i plejeboligerne i Ålbæk. 

  

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

3. Høring - Sundhedspolitik 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget besluttede den 15. januar 2013, at udkast til en ny 

Sundhedspolitik for Frederikshavn Kommune skal i høring i de politiske udvalg, 

Ældrerådet, Handicapråd og Sundhedsråd og at sagen herefter genoptages i 

Sundhedsudvalget. 

  

Udarbejdelse af politikken har været en proces, der blev indledt primo 2012 og som 

undervejs har betydet inddragelse af de stående fagudvalg og Den Kommunale 

Chefgruppe med henblik på, at disse skulle oplyses om tankerne bag den nye 

Sundhedspolitik; drøfte, hvorledes udvalgenes og fagcentrenes ressorter ses at 

kunne indgå i det overordnede sundhedsarbejde i kommunen; samt komme med 

input til det foreliggende første udkast til Frederikshavn Kommunes 

Sundhedspolitik. 

  

Første udkast til Sundhedspolitikken vedlægges som bilag. 

  

  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Indstilling 

At høringssvar udarbejdes. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Bibi og Haukur redegjorde for baggrunden for, hvorfor sundhedspolitikken ser ud 

som den gør nu. 

5 rammesætninger er styrende for både sundhedspolitikken og de sundhedsplaner, 

der efterfølgende skal udarbejdes i hver af kommunens fagcentre. 

Der har hidtil ingen ejerskab været på tværs i organisationen. 

  

Sundhedspolitikken er selve overliggeren (rammen) – hvert enkelt center laver 

delplan. 

  

Den er tænkt som et dynamisk dokument, der løbende rettes til – og ikke en politik, 

som revideres hver 4. år. 

  

Handicaprådets høringssvar:  

At 1. udkast tages til efterretning, under forudsætning af at også handicapområdet 

er fuldt indtænkt, 

og Handicaprådet ser frem til at følge tilblivelsen af sundhedspolitikken.  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

  

Ældrerådet har følgende bemærkninger til ”Udkast til ny Sundhedspolitik”: 

  

Ældrerådet finder at politikken er for ukonkret – Politikken bør, efter Ældrerådets 

opfattelse, indeholde nogle overordnede konkrete målsætninger og fokuspunkter. 

I forhold til” Implementering og forankring” efterlyser Ældrerådet oplysning om 

tidsperspektiv.  

Under afsnittet om ”Eksterne samarbejdspartnere”, foreslår Ældrerådet, at man 

også får inddraget erhvervslivet som samarbejdspartner. 

  

Bilag 

1. Udkast Sundhedspolitik - tilrettet efter SUU 15.1.2013 (dok.nr.8774/13) 
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4. Ældrerådsvalg 2013 - ændring af vedtægt samt forslag til 

valgform mm 

 

Sagsfremstilling 

Danske Ældreråd opfordrer til at man præciserer reglerne i Ældrerådets vedtægt 

med hensyn til ”Fredsvalg”, samt hvilke regler man vil følge, hvis der ved valget er 

stemmelighed mellem 2 kandidater (vedtægtens punkt 3.3 samt 3.4). 

  

Betingelserne for at indgå Fredsvalg (aflysning af valg) er: 

 At der ikke er kandidater nok, enten i forhold til vedtægtens antal, eller i 
forhold til lovens minimum på 5 

 At kommunen har gjort en indsats for at skaffe kandidater, dvs. kommunen 
skal have informeret om valget. 

  

Ældrerådet drøfter eventuelle forslag til vedtægtsændringer vedr. ældrerådsvalget. 

  

Ældrerådet fastlægger endvidere sin indstilling til: 

 Valgform - stemmeafgivelse ved personlig fremmøde eller ved afgivelse af 
brevstemme 

 Nedsættelse af valgudvalg – udpegning af ældrerådsrepræsentanter 
  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

Ældrerådet vedtog at: 

  

 Ældrerådet anbefaler afholdelse af valg ved brevstemmeafgivelse 

 Formand, næstformand samt sekretær udpeges som repræsentanter til 
valgudvalget 

 Regler for Fredsvalg tilføjes som 3 3.2 

 Afsnittene vedr. nedsættelse af valgbestyrelse, samt fastsættelse af dato 
for valget, indsættes som 3.3.1 

 Reglerne for lodtrækning ved stemmelighed fastholdes jf. vedtægtens 
punkt 3.4 

 Vedtægtens punkt 3.1 vedr. antal medlemmer, ændres til: ”mindst 5 og 
højest 9 medlemmer”. 

  

Forslag til vedtægtsændring sendes til godkendelse i Socialudvalget. 

Der sendes i øvrigt meddelelse til Byrådssekretariatet vedr. repræsentanter til 

valgudvalg, samt ønske om brevstemmeafgivelse. 

  
Bilag 

Vedtægt Ældrerådet 010110 (dok.nr.12666/10) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 13/2087 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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5. Redegørelse om Ålbæk Plejeboliger 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Ældrerådets besøg i Ålbæk Plejeboliger den 30. oktober 2012 og 

afledte brev til Byrådet den 31. oktober 2012, gives der hermed en redegørelse om 

forholdene i Ålbæk Plejeboliger. 

  

Indretning af boligerne 

Ålbæk Plejeboliger består af 8 plejeboliger med tilhørende fællesarealer.  

Da Ældrerådet var på besøg, var de 7 boliger beboet. I dag er alle 8 boliger beboet, 

og i december 2012 er der ikke venteliste til en bolig i Ålbæk Plejeboliger. 

  

Hver bolig er på 61 m
2
 inkl. fællesareal bestående af opholdsstue, køkken og 

gangareal. Til sammenligning er boligerne på Strandgården 65 m
2 
og boligerne i 

Søparken 67 m
2
.  

Boligen består af ét rum og et stort handicaptoilet. Det er muligt at opdele rummet i 

to ”rum” via et dobbelt klædeskab. Toilettet har en størrelse så borgeren kan 

assisteres af 2-3 medarbejdere på én gang.  

Endvidere er der i boligen et lille tekøkken, hvor beboerne kan have et køleskab og 

sit eget service. I tekøkkenet er der placeret et mindre skab der kan aflåses, hvori 

beboerne kan opbevare deres værdigenstande. 

  

Fællesarealerne benyttes af Ålbæk Plejeboligers 8 beboere til fællesspisning og 

sociale aktiviteter. 

  

  

Ernæring 

I Ålbæk Plejeboliger er der en særaftale vedr. mad. Det er Bruger- og 

Pårørenderådet der sørger for at bestille og indkøbe maden til beboerne. Beboerne 

og Bruger- og Pårørenderådet har besluttet at der skal indkøbes 5 portioner varm 

mad hos Sindal Kro, selvom de er 8 beboere, hvoraf den ene beboer er vegetar.  

I fælleskøkkenet er der installeret et varmeskab, som sikrer at den varme mad 

holdes varm. Der føres egenkontrol jf. Fødevarestyrelsens regler. 

  

Personalet oplyser, at de 4 beboere som Ældrerådet omtaler som værende i gang 

med at spise morgenmad kl. 10.30, var i færd med at få formiddagskaffe.  

  

Plejepersonalet varetager opgaven med produktion af morgenmad, 

formiddagskaffe, eftermiddagskaffe og mellemmåltider, hvorfor Ålbæk Plejeboliger i 

forhold til taksten har status som ”plejebolig med modtagerkøkken”. 

  

I Embedslægerapporten (bilag 1) fra den 4. december 2012, bilag 1, står der i 

konklusionen for tilsynet (s. 2): 

”Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet blev 

fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for 

patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler.  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/12661 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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Der blev fundet fejl og mangler indenfor områderne: ... 

ernæring... 

  

Ved tilsynet kunne det konstateres, at en del af 

Sundhedsstyrelsen krav var opfyldt. Der var udarbejdet mål for 

pleje og behandling, men særligt på ernæringsområdet ser det 

umiddelbart ikke ud til at der var betydelige mangler.” 

  

I praksis betyder dette at Embedslægerne ikke fandt fejl og mangler på 

ernæringsområdet i Ålbæk Plejeboliger.  

  

I rapporten står der på s. 9 følgende vedr. ernæring: 

”Assistenten oplyste, at beboerne altid fik tilbud om at blive vejet, når 

de flyttede  

ind på plejehjemmet og efterfølgende med jævne mellemrum. For 

beboere 

med særlige ernæringsmæssige behov blev der udarbejdet en 

kostplan/ 

ernæringsplan. Planen blev vurderet med jævne mellemrum samtidig 

med, at beboeren fik kontrolleret vægten. Der var opmærksomhed på 

beboernes 

væske- og fødeindtagelse, og der blev ført væske- og 

ernæringsregnskab 

hos beboere, som havde problemer med at spise og drikke. 

  

I stikprøverne var beboerne ernæringsvurderet. Beboernes BMI lå 

mellem 17 

og 22, hvilket kræver en øget ernæringsindsats og øget hjælp med at 

indtage 

kosten. 

Beboerne tilkendegav ved tilsynet, at de fik nok at spise og drikke. 

Desuden 

oplyste beboerne og personalet, at beboerne fik den hjælp, de havde 

behov 

for i forbindelse med måltiderne. 

Personale, der gav sondemad, var undervist og oplært i dette og førte 

regnskab 

med indgift af sondemad og væske. 

Afvigelser fra gældende regler medfører følgende krav: 

•             at der udarbejdes ernæringsplaner for de beboere, der har 

behov 

•             at ernæringsplaner systematisk bliver evalueret” 

  

I praksis betyder ovenstående at beboerne bliver tilbudt at blive vejet når de flytter 

ind og efterfølgende med jævne mellemrum. For beboere med ernæringsmæssige 

behov udarbejdes der en kost-/ernæringsplan, som vurderes med jævne 

mellemrum. Desuden er personalet opmærksom på beboernes væske- og 
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fødeindtag og der føres væske- og ernæringsregnskab for de beboere der har 

behov. 

  

Beboerne oplyste ved tilsynet at de fik nok at spise og drikke. 

Stikprøverne viste at beboernes BMI lå mellem 17 og 22 hvilket kræver en øget 

ernæringsindsats. Sundhedsstyrelsen anbefaler at personer over 65 år har et BMI 

mellem 25-30. Derfor er der taget kontakt til diætisterne i Sundhedsfremme og 

Forebyggelse, idet der ønskes vejledning i forhold til beboernes ernæringstilstand. I 

december 2012 var diætisten på det første besøg i Ålbæk Plejeboliger. Ved 

besøget informerede diætisten plejepersonalet om korrekt ernæring til ældre 

personer, samt gav konkrete råd til hvordan den rigtige ernæring sikres til både 

over- og undervægtige personer. Primo 2013 følges der op med endnu et besøg af 

diætisten, hvor beboerne bliver screenet og der vil blive fulgt op på de initiativer der 

allerede er igangsat, ved de borgere der har behov. 

  

Ingen af beboerne i Ålbæk Plejeboliger får sondemad.  

Der er allerede udarbejdet ernæringsplaner for beboere med behov, og der følges 

løbende op på disse. 

  

Den 8. november 2012 foretog Revas et uanmeldt tilsyn i Ålbæk Plejeboliger. Jf. 

tilsynskvitteringen (bilag 9), fandt Revas ikke anledning til at påpege fejl og 

mangler. 

  

  

Etablering af leve-bo  

Der er i budget 2013 afsat 100.000 kr. til etablering af leve-bo i Ålbæk Plejeboliger, 

samt 50.000 kr. til Center for Social- og Sundhedsmyndigheds difference mellem 

den nuværende takst pr. bolig og taksten pr. bolig i en leve-bo enhed. 

Ejendomscentret har vurderet at det koster 100.904 kr. at ombygge de nuværende 

fællesarealer og køkken til leve-bo, inkl. køkkenelementer, hvidevarer, gulvarbejde, 

el, maler og vvs arbejde. Hvis der ikke ønskes at investere i de 4 ekstra højskabe 

vil udgiften blive ca. 93.504 kr. Se bilag 2 og 3 for Ejendomscentrets vurdering. 

Derudover kommer indkøb af diverse køkkenmateriel.  

Ledelsen fastholder at de i budgettet afsatte 100.000 kr. er et realistisk beløb. 

Ombygningen til leve-bo påbegyndes ultimo januar 2013, og der opstartes leve-bo 

når ombygningen er færdiggjort. 

  

Idet plejeboligerne bliver omdannet til leve-bo ændres Center for Social- og 

Sundhedsmyndigheds takst for boligerne, hvilket gør at der er ressourcer til at 

ansætte kostfagligt personale i ca. 20 timer om ugen til at varetage opgaverne 

vedrørende produktion af måltider. 

  

Når der etableres leve-bo i Ålbæk Plejeboliger medfører det, at der bliver en 

entydig placering af ansvaret for beboernes ernæringsmæssige sundhedstilstand. 

Dette er i kraft af, at personalet vil få det fulde ansvar for samtlige måltider og 

dermed har mulighed for at tage hensyn til beboernes generelle helbredstilstand. 

  

Der er fokus på at en leve-bo enhed på 8 boliger ikke er det driftsmæssigt mest 
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optimale. Det mest optimale er leve-bo enheder på 10-12 beboere.,  

  

Ved at omdanne Ålbæk Plejeboliger til leve-bo vil der være et større fokus på 

hjemmelighed og hverdagsliv, og på den enkelte borgers ønsker. I forbindelse med 

måltider, er det muligt at give borgeren en oplevelse, glæde og erindringer ved at 

se og medvirke til fx tilberedning af mad i det omfang det er muligt.  

  

I leve-bo ses borgeren som en ressourceperson, hvilket er i fin harmoni med ønsket 

om hverdagsrehabilitering og forebyggelse af indlæggelser. 

  

  

Personalet i Ålbæk Plejeboliger 

Der er i dag ansat 7 medarbejdere i Ålbæk Plejeboliger, der er fordelt på dag-, 

aften- og nattevagter. 

Ledelsesmæssigt er Ålbæk plejeboliger forankret med Strandgården.  

Idet Ålbæk Plejeboliger bliver til leve-bo, vil der være mulighed for at skabe 

vidensdeling og synergi på tværs af personalet i Ålbæk og på Strandgården. 

  

Ved trivselsundersøgelsen fra marts 2012 var der en svarprocent på 87,5 %, hvor 

medarbejderne generelt var meget positive. 

  

Den gennemsnitlige fraværsprocent for personalet i Ålbæk Plejeboliger var i 2012 

på 2 %, hvilket må anses for værende lavt.  

  

  

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for Sundhed og ældre indstiller, at Socialudvalget 

tager redegørelsen til efterretning. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet. 

  

Beslutning Socialudvalget den 9. januar 2013 

Redegørelsen er taget til efterretning med følgende bemærkninger, at 

omlægningen til leve-bo og vejledning fra kostkonsulenterne skal bidrage til, at BMI 

højnes blandt beboerne. Udvalget vil arbejde for, at Ålbæk Plejeboliger på sigt 

bliver en rentabel enhed. 

Fraværende: Peter E. Nielsen 

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

  

Ældrerådet finder at tilsynsrapporten fra Embedslægeinstitutionen understøtter 

Ældrerådets væsentligste anke i sin skrivelse til Byrådet den 31. oktober 2012, om 

beboernes ernæringstilstand. Ældrerådet finder det uheldigt at 

afkrydsningsskemaet fra embedslægetilsynet ikke er fulgt med sagens behandling i 

Socialudvalget som bilag, da det fremhæver og tydeliggør problemets omfang.  
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Ældrerådet konstaterer med stor tilfredshed, at det nu er præciseret, at ansvaret for 

beboernes ernæringstilstand er personalets, herunder det kostfaglige personale. 

Der sendes skrivelse herom til Socialudvalget. 

  

Bilag 

Bilag 1 - Embedslægerapport Aalbæk Plejeboliger 2012 (dok.nr.369/13) 

Bilag 2 - Ejendomscentrets tilbud Ålbæk Plejeboliger (dok.nr.153371/12) 

Bilag 3 - Tilbud på køkkenelementer og hvidevarer (dok.nr.153377/12) 

Bilag 4 - Perspektivtegning 1 (dok.nr.153373/12) 

Bilag 5 - Perspektivtegning 2 (dok.nr.153375/12) 

Bilag 6 - Perspektivtegning 3 (dok.nr.153376/12) 

Bilag 7 - Perspektivtegning 4 (dok.nr.153372/12) 

Bilag 8 - Kvittering for tilsyn - Aalbæk Plejeboliger nov. 2012 (dok.nr.510/13) 

 
 
 

6. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling 

  

Socialudvalget: 

  

Sager fra Socialudvalgsmødet den 09-1-2013: 

 Nye regler på området vedr. frit leverandørvalg 

 Redegørelse om Ålbæk Plejeboliger (er behandlet under pkt. 5) 

 Åbningstider i caféen i Aktivitetshuset Sydbyen og Dagcentret Ingeborgvej 

 Forlængelse af Hospice Vendsyssels lejekontrakt med yderligere to 
måneder 

  

  

Sundhedsudvalget: - 

  

  

Teknisk udvalg: - 

  

  

Plan- og Miljøudvalget: - 

  

  

Kultur- og fritidsudvalget: - 

  

  

Økonomiudvalget: - 

  

  

  

  

 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

 

Sager fra Socialudvalgets møde den 09-01-2013: 

  

Nye regler på området vedr. frit leverandørvalg 

Behandles under pkt. 10. 

  

Formanden orienterede om øvrige sager fra SOU. 

  

  

Sager fra Sundhedsudvalgets møde den 15-01-2013: 

  

Aflevering af hjælpemidler ved hofteoperation 

Flere borgere har udtrykt utilfredshed med, at de selv skal afhente og aflevere 

hjælpemidler på depotet i Sæby, i forbindelse med planlagt hofteoperation. SUU 

besluttede at der skal findes en decentral løsning på udlevering og afhentning af 

hjælpemidler i forbindelse med ”hoftepakke”. 

  

Reduktion af ventetid på genoptræning 

I budgettet for 2013 er der afsat 200.000 kr. til reduktion af ventetid på 

genoptræning samt venteliste på Træningsområdet. SOU besluttede at der skal 

indhentes tilbud for at få mulige behandlinger for de ekstra midler. 

  

Uddeling af §18 midler 

Mange foreninger med ældre som målgruppe, har fået tildelt midler til aktiviteter. 

 
 
 

7. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældrerådet er 

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling 

Under punktet orienteres om nyt fra: 

  

  

 Sundhedsrådet 
  

  

 Bruger- og pårørenderåd ved kommunens pleje- og ældreboliger 
  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

  

Sundhedsrådet har planlagt møde til den 11. februar 2013. 
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Orientering fra BP-rådet i område Midt: På sidste møde drøftede man bl.a. maden i 

Leve-/Bomiljø ved højtiderne.  

  

Orientering fra BP-rådet i område Nord: Har drøftet de nye tiltag med overgang til 

Leve-/Bomiljø på Ankermedet og Drachmannsvænget, herunder konsekvensen for 

de meget demente beboere. 

  

Orientering fra BP-rådet på Strandgården:  

 Man har søgt om fondsmidler til en legeplads ved Strandgården, så 
dagplejebørn kan komme forbi og leje uden for boligerne. 

 Projektet vedr. Sansehave går planmæssigt. 

 Man har haft Embedslægetilsyn på Strandgården, som gik godt, hvilket 
medfører at der ikke aflægges tilsyn fra embedslægen i 2013. 

 Drøftede problematik vedr. de mange skiftende personaler ved den enkelte 
beboer på Strandgården. 

  

  

  

 

 

8. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

  

Information fra formanden, herunder nyt fra Danske Ældreråd:  

  

Evaluering af projekt for ældreråd 

Som led i Danske Ældreråds 3-årige projekt ”Uddannelse, rådgivning og netværk 

for ældreråd 2011-2013”, der er finansieret af satspuljen, skal Danske Ældreråd 

gennemføre en evaluering. Evalueringen skal afdække, hvordan ældreråd 

prioriterer mellem projektets forskellige aktiviteter og vurderer disse. Der er udsendt 

et spørgeskema, som drøftes på mødet. 

  

Pressemeddelelse - Slip ældreplejen fri 

Danske Ældreråd har udsendt pressemeddelelse, hvor man bakker op om de nye 

regler for udbud i ældreplejen. Samtidig opfordrer man socialministeren til at ændre 

lovgivningen, så ikke kun private firmaer må tilbyde borgere ekstra hjemmehjælp 

mod betaling. ”De nuværende regler er konkurrenceforvridende for kommunerne og 

uforståelige for ældre”, udtaler Danske Ældreråd. 

  

Valg til bestyrelse og repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd 

Danske Ældreråd har udsendt liste over antal stemmeberettigede til valg til 

bestyrelsen samt Repræsentantskabsmøde, onsdag den 15-05-2013. 

Frederikshavn Ældreråd har 3 stemmer. 

  

Valg til bestyrelsen i Valgkreds 1 (Nordjylland) 

Bestyrelsesmedlem Yrsa Rold Sørensen, Ålborg, udtræder pr. 31-12-2012. Der 

skal derfor afvikles nyvalg i valgkreds 1 til bestyrelsen. Forslag til kandidater skal 
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indsendes senest den 31-01-2013. 

  

Medicintilskud til pensionister – nye regler 

Fra den 01-01-2013 vil pensionister fortsat få tilskud til tilskudsberettigede 

håndkøbslægemidler, hvis egen læge har skrevet ”tilskud” på recepten. Lægen har 

dermed vurderet, at pensionisten opfylder betingelserne for fortsat at få tilskud. 

Ellers gives der ikke længere aldersbetingede tilskud til disse håndkøbslægemidler.  

  

Temadag ”Kommunal visiteret kørsel og regional, kollektiv transport”. 

Afholdes i Åbybro den 19-03-2013. Sidste tilmelding er den 14-02-2013. 

  

Informationsmøde for nye 75-årige i Sæby kl.13.30-16.00  

Mødet holdes i ”Manegen” den 25-02-2013. Der udpeges repræsentant fra 

Ældrerådet.  

  

   

  

Information fra øvrige medlemmer: - 

   

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

  

Spørgeskema fra Danske Ældreråd 

Formanden besvarer spørgeskemaet vedr. projekt ”Uddannelse, rådgivning og 

netværk for Ældreråd”. 

  

Pressemeddelelsen fra Danske Ældreråd – Slip ældreplejen fri 

Ældrerådet bakker op om udtalelsen fra Danske Ældreråd vedr. 

konkurrenceforvridning. 

  

Valg til bestyrelse i Danske Ældreråd, Valgkreds 1, Nordjylland 

Der stemmes i Åbybro den 19-03-2013. Der er ingen forslag til kandidater fra 

Frederikshavn Ældreråd.  

  

Temadag ”Kommunal visiteret kørsel og regional, kollektiv transport”. 

Der tilmeldes 3: Hanne Andersen, Oda Kajgaard samt Jytte Schaltz 

  

Informationsmøde for nye 75-årige i Sæby 25-02-2013 

Chris Sørensen orienterer om Ældrerådet. 

  

  

Ældrerådet har endvidere modtaget Åbent brev fra Danske Ældreråd vedr. 

Bankgebyrer rammer ældre. 
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9. Status på plejeboligventeliste 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget har ønsket at få løbende orienteringer vedrørende status på 

venteliste til ældre- og plejebolig. Emnet er senest behandlet på 

socialudvalgsmøde den 6. juni 2012. Ny opgørelse for henholdsvis marts og 

december 2012 samt januar 2013 fremgår af bilag.  

  

Opgørelsen sendes til orientering i Ældrerådet. Der vil på mødet være mulighed for 

at stille opklarende spørgsmål til centerchef John Kristensen. 

  

Status på ventelisten:  

Frederikshavn Kommune er fortsat i stand til at opfylde plejeboliggarantien på 2 

måneder. Når der på trods heraf er registreret en venteliste skyldes det ikke mindst, 

at stort set alle borgere kun søger specifikke boliger. Kommunens venteliste 

afspejler således fortsat primært borgere, der ønsker at vente på specifikke ældre- 

og plejeboliger.  

  

At borgere stort set kun efterspørger specifikke boliger kan have flere forklaringer. 

Det skyldes først og fremmest, at borgerne ganske naturligt helst vil bo i deres 

nærområde. Det kan også have noget at gøre med, at nogle boliger pga. 

beliggenhed og indretning er mere attraktive end andre. Nogle borgere ønsker ikke 

at flytte, førend de kan komme af med deres nuværende bolig, som måske først 

skal sælges, og det kan som boligmarkedet ser ud nu have trange vilkår. Dernæst 

kan såvel familiemæssige forhold som årstiderne også kan have indflydelse på, 

hvornår borgere i særligt grad ønsker at flytte i plejebolig. Dette uddybes lidt 

nærmere i bilaget, som nogle af de forklaringer, der kan være med til at 

anskueliggøre udsvingene i efterspørgslen – set i lyset af at kommunen generelt 

set er i stand til at opfylde plejeboliggarantien samt borgeres akutte behov for 

bolig.  

  

Som det fremgår af bilaget er kommunens venteliste til især plejeboliger steget 

siden sidste opgørelse både i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Kommunen har 

dog over tid konstant oplevet sådanne stigninger og efterfølgende fald, og oplever 

heller ikke på nuværende tidspunkt, at efterspørgslen har ændret karakter på en 

måde, hvor der umiddelbart skal etableres flere plejeboligenheder. Kommunen har 

dog fortsat fokus på anvendelse af den boligmasse kommunen allerede har 

anvisningsret til, med henblik på om efterspørgslen og plejebehovet på et tidspunkt 

bevirker, at det er økonomisk og fagligt rentabelt at anvende nogle af disse ledige 

boliger til plejeboliger.    

  

  

 

Indstilling 

Til orientering. 
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Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

  

John Christensen orienterede om sagen. 

Man opfylder fortsat plejeboliggarantien, hvor borgeren skal tilbydes en plads 

senest 2 måneder efter optagelse på ventelisten. Plejeboliggarantien bortfalder 

dog, hvis borgeren har et helt specifikt ønske om en bestemt bolig. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave er at vurdere om de ledige pladser 

skal anvendes til aflastning eller som plejeboliger. 

Når planerne om Fremskudte Akut Modtagelse (FAM) indføres på sygehusene, vil 

det formentlig stille større krav til sygeplejeydelser på aflastningspladserne. 

  

Ældrerådets formand foreslog, at man overvejede muligheden for at opdele 

aflastningspladserne efter borgerens behov for pleje, og derved kan oprette en 

gruppe aflastningsboliger, der f.eks. ikke har behov for en fast nattevagt. 

  

Ældrerådet spurgte om visitationskontoret (Myndighedsafdelingen) har overvejet at 

oprette fast visitation på sygehuset, så visitator ikke skal køre frem og tilbage 

mellem Rådhus og Sygehus.   

John C. oplyste at en sådan løsning er for dyr, da man modtager borgere fra 3 

forskellige sygehuse. Samtidig vil man gerne have at visitatoren, der deltager i 

udskrivningssamtalen, kender borgere. Dette er ikke muligt, hvis der er en fast 

visitator på sygehuset. 

  

Bilag 

Ældre- og plejeboligventeliste 3 1 2013.docx (dok.nr.11171/13) 

 
 
 

10. Orientering om kommende udbud vedr. §83 i Serviceloven, 

Personlig hjælp og pleje 

 

Sagsfremstilling 

Centerchef John Kristensen giver en forhåndsorientering vedr. det kommende 

udbud. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

John Christensen orienterede om nye regler på området vedr. frit leverandørvalg. 

  

Moderniseringsaftalen mellem Regeringen og KL samt Finansloven 2013, har 

betydet en regelforenkling af området. Formålet er at give kommunerne friere 

rammer og bedre mulighed for at opnå omkostningseffektive løsninger i 

ældreplejen – samt sikre det frie valg. 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 29. januar 2013 Side 17 af 18 

 

Der blev endvidere orienteret om de forskellige handlemuligheder kommunerne har 

for at sikre, at der er mulighed for et frit valg af leverandører.  

 

Konkret forslag til et udbud forventes forelagt Socialudvalget til marts, hvorefter det 

kommer til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. 

  

Bilag vedr. processen blev omdelt på mødet. 

  

 

 
 

11. Udviklingsplan for Center for Sundhed og Ældre 

 

Sagsfremstilling 

Center for Sundhed og Ældre foreslår at nytænke processen omkring udvikling af 

en ny socialplan for ældreområdet. Der er derfor udarbejdet et udkast til en ny 

proces for udviklingsarbejdet i centret. 

Den nye proces er beskrevet i vedlagte bilag. 

Jytte Thøgersen, Haukur Torsteinsson og Nikolaj Nørregård deltager under 

behandlingen af punktet. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at Ældrerådet 

drøfter forslaget om en udviklingsplan for Center for Sundhed og Ældre. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

Orientering ved Jytte Thøgersen, Haukur Torsteinsson og Nikolaj Nørregård. 

I stedet for en socialplan der løber over 4 år som tidligere, foreslår Center for 

Sundhed og Ældre, at man gør planen mere kortsigtet og mere udviklingsorienteret 

med årlige dialogmøder med Socialudvalget, Sundhedsudvalget, samt Ældrerådet, 

Handicaprådet og Sundhedsrådet. 

  

På dialogmøderne præsenteres råd og udvalg for et mulighedskatalog, der 

beskriver Sundheds- og ældreområdets styrker, svagheder, muligheder og trusler. 

Kataloget er sammensat af input fra landsdækkende udviklingsstrategier, 

undersøgelser og ny forskning, samt af indsamlet data fra vores egen kommune 

om borgernes sundhedstilstand mm.. 

  

  

Ældrerådet påpeger, at man finder det vigtigt, at der sker en koordinering mellem 

de mange andre tiltag der i forvejen er igangsat på området. Her tænkes bl.a. på  

 Det nære Sundhedsvæsen 

 Forebyggelse af indlæggelse 

 Sundhedspolitikken 

 Længst mulig i eget liv – rehabilitering 
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Ældrerådet udtrykte et ønske om, at det meldes ud til borgerne, hvad der sker 

inden for disse tiltag, også selv om man ikke har noget færdigt resultat. 

Kommunens ældre borgere oplever en massiv information fra Regionsformanden 

Ulla Astman via TV, hvor de hører om de tanker Regionen har om fremtidens 

sygehusvæsen, med hurtig hjemsendelse, Fremskudt Akut Modtagelse osv.. Dette 

skaber en stor usikkerhed og utryghed, når der ikke samtidig sendes nogle signaler 

fra kommunen, om at man forbereder sig på disse tiltag, så der bliver andre tilbud 

til borgerne. 

Man kunne løbende orientere om tiltagene på informationsmøderne for nye 75-

årige, tage ud på dagcentrene, til Ældresagens lokale forening, bruge de lokale 

Netaviser osv. 

  

Jytte Thøgersen opfordrer Ældrerådet til at melde tilbage, hvis de kommer på andre 

nye idéer. 

  

Bilag 

Udviklingsplan Sundhed og Ældre.pdf (dok.nr.141423/12) 

 
 

12. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Næste ordinære møde er planlagt til den 26. februar 2013. 

  

I øvrigt: 

  

 Opdatering af erindringsliste 
  

 Punkter til næste møde 
  

 Emner til læserbrev fra drøftelser på mødet 
  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

  

Jytte Thøgersen deltager på næste ældrerådsmøde med status på ændringen af 

plejeboliger til leve- bomiljøer, herunder ombygning af de eksisterende køkkener. 
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