
 

 

 

Referat Ældrerådet 

Ordinært møde 

Dato 26. februar 2013 

Tid 09:00 

Sted Rådhuset 

NB. Kl. 10 Hanne Engholm deltager under pkt. 7  

Kl. 11 John Kristensen deltager under pkt. 8  

Kl. 11.45 Jytte Thøgersen deltager under pkt. 9 

Fraværende Ole Kanstrup Petersen 

Stedfortræder  

Medlemmer Hanne Andersen 

Ove Andersen 

Lars Bouet 

Knud Christensen 

Svend Aage Christensen 

Oda Kajgaard 

Ole Kanstrup Petersen 

Jytte Schaltz 

Chris Sørensen 
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

7 16169/13 Åben Projektgrundlag_vt_saeby_aeldrecenter.pdf 

7 16171/13 Åben Principper_for_indfoerelse_af_velfaerdsteknologi.pdf 

7 16170/13 Åben Digitaliserings-, kanal- og servicestrategi.pptx 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. februar 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 29. januar 2013. 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. februar 2013 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

3. Status vedr. Ældrerådsvalg 2013 

 

Sagsfremstilling 

  

Danske Ældreråd lægger løbende information om afholdelse af ældrerådsvalg ind 

på deres hjemmeside www.danske-aeldreraad.dk bl.a. notat om nye 

regler for valg, herunder om muligheden for valg i samme lokaler som 

kommunalbestyrelsesvalget. 

  

Status på planlægning af ældrerådsvalget i Frederikshavn Kommune. 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. februar 2013 

  

Byrådssekretariatet er orienteret om forslag til vedtægtsændring vedr. fredsvalg 

mm., der behandles i Socialudvalget den 06-03-2013 og efterfølgende i Byrådet 

den 20-03-2013. Sekretariatet er endvidere orienteret om udpegning af ældrerådets 

repræsentanter til Valgudvalget, der forventes indkaldt sidst i april måned. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2087 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
  

http://www.danske-aeldreraad.dk/
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4. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling 

  

  

Sager fra Socialudvalgsmødet den 06-02-2013: 

 SenhjerneskadeCenter Nord 

 Høring – Sundhedspolitik 

 Projekt Samtidens Plejecenter – velfærdsteknologi på Sæby Ældrecenter 

 Det Fælles Kørselskontor 

 Partnerskab om dokumentation af kommunal sygepleje 

 Kompetenceløft til hjemmesygeplejen 

 Nye regler på området vedr. frit leverandørvalg 

  

Sundhedsudvalget: - 

  

  

Teknisk udvalg: - 

  

  

Plan- og Miljøudvalget: - 

  

  

Kultur- og fritidsudvalget: - 

  

  

Økonomiudvalget: - 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. februar 2013 

  

Ældrerådets formand orienterede om aktuelle sager fra Socialudvalget: 

  

Fælles kørselskontor 

Det fælles kørselskontor oprettes fra 01-03-2013 under Borgerservice. For at 

finansiere det samlede kørselsbudget, er der overført midler fra flere 

udvalgsområder, herunder et beløb vedrørende aktivitetskørsel (også kaldet 

omsorgskørsel) fra Socialudvalgets område. 

 

Ældrerådsmedlem har i den forbindelse fået henvendelse fra borger, der er 

bekymret for nye regler for aktivitetskørslen, som borgeren har opfattet, vil overgå 

til Nordjysk Trafikselskab´s Flekstur-ordning. Bekymringen går på, om borgeren kan 

være sikker på at komme frem til tiden til en aktivitet. 

Det undersøges om der er lavet ny ordning for omsorgskørslen.  

Sagen følges op. 

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Vedr. møde i teknisk udvalg 

I teknisk udvalg har man igen drøftet gågaden i Frederikshavn. 

Ældrerådet påpeger i den forbindelse, at der fortsat skabes mulighed for at dårligt 

gående kan komme til at handle. 

 

 
 
 

5. 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 26. februar 2013 

  

Der er afholdt møde i Sundhedsrådet den 11-02-2013. Her drøftede man bl.a. 

Udviklingsplan for Centret Sundhed og Ældre samt Sundhedspolitikken. 

  

  

Nyt fra bruger- og pårørenderådene: 

  

Ålbæk plejeboliger 

Der er ansat medarbejder til at varetage opgaven med madlavning, når der 

indføres Leve- /bomiljø pr. 21-03-2013. 

Der afholdes valg til bruger- og pårørenderådet den 06-05-2013. På valg er 

formand samt næstformand. 

  

Sæby Ældrecenter 

To pårørenderepræsentanter er udtrådte af rådet pga. dødsfald. 

På det sidste møde, blev der orienteret om det nye projekt på Sæby Ældrecenter 

med afprøvning af velfærdsteknologi. 

  

Sydbycentret Frederikshavn 

På det sidste møde, blev der orienteret om Sydbyens Venner, der omfatter 75 

frivillige hjælpere. De frivillige oplever det mere vanskeligt at finde aktiviteter, som 

beboerne kan deltage i, idet beboerne er blevet tiltagende dårligere gennem de 

sidste 10 år. 

  

I bruger- og pårørenderådet har man drøftet det udsendte brev til plejeboligerne om 

ændrede regler for betaling af maden samt for tilbagebetaling, der fremover kun 

kan ske ved afbestilling af mad for hele dag. Bruger- og pårørenderådet finder 

skærpelsen for urimelig.   

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Ældrerådet stiller spørgsmål ved, hvorvidt de nye udmeldte regler er juridisk 

holdbare. Ældrerådets formand laver henvendelse til juristen i Danske Ældreråd. 

Der følges op på sagen. 

 

 
 

6. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

  

Information fra formanden: 

  

Forslag fra Ældrerådet om afholdelse af 2 årlige dialogmøder med 

Socialudvalget 

Ældrerådet har den 13-02-2013 sendt en erindringsskrivelse til Socialudvalget, om 

tidligere indsendt forslag fra Ældrerådet om afholdelse af 2 dialogmøder mellem 

Socialudvalget og Ældrerådet; et længevarende møde i løbet af foråret til drøftelse 

af aktuelle emner, og et kortere møde i forbindelse med budgetlægningen, jævnfør 

brev af 20-09-2011. Socialudvalgets formand har tidligere udtalt sig positivt om en 

sådan ordning, og Ældrerådet håber at det ekstra dialogmøde vil kunne 

gennemføres fra dette forår. Ældrerådet afventer en tilbagemelding i forhold til 

dette. 

  

   

Nyt fra Danske Ældreråd: 

  

Ældrepolitisk konference den 16-05-2013 om ”Ældreomsorg i forandring” 

Sidste frist for tilmelding er den 03-04-2013. Opfølgning på hvem der deltager fra 

Ældrerådet og hvilke seminarer man ønsker at deltage i? 

  

Mailservice nr. 1/2013 

  

Frikommuneforsøg 

Fredensborg, Vejle og Odsherred har forsøg i gang om kommunal levering af 

tilkøbsydelser. I Fredensborg vil borgere, der får plejeydelser nu også kunne tilkøbe 

praktisk hjælp. Det er f.eks. rengøring eller ledsagelse ved indkøb. 

  

I Kolding får ældre tilbudt it-undervisning i eget hjem 

Kolding Kommune har ansat en medarbejder til at undervise ældre i eget hjem i 

brugen af computere, og undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte 

borgeres IT-forudsætninger. Inden udgangen af 2014 skal alle borgere i Danmark 

betjene sig af digitale muligheder, når offentlige myndigheder kontaktes. 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. februar 2013 

Medlemmer fra Ældrerådet tilmeldes Repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd 

samt til den ældrepolitiske konference 15.-16. maj 2013. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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7. Projekt Samtidens Plejecenter – velfærdsteknologi på Sæby 

Ældrecenter 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes plejecentre vil tiltagende blive udfordret blandt andet af 

knappe ressourcer, af et arbejdsmiljø under pres og af et større krav til kvaliteten af 

plejen. Frederikshavn Kommune vil imødekomme disse udfordringer. Det handler 

om at skabe samtidens plejecenter, der er på forkant med fremtidens udfordringer.  

  

Derfor igangsættes et udviklingsprojekt, hvor der vil blive arbejdet med forbedring af 

arbejdsgange blandt andet med støtte fra velfærdsteknologi. Projektet vil konkret 

foregå med Sæby Ældrecenter som pilotsted, hvor medarbejdere, beboere, 

pårørende og ledere vil arbejde med velfærdsteknologi og arbejdsgange med fokus 

på kvalitet for beboerne, forbedring af arbejdsmiljøet og frigørelse af tid.  

  

Projektets karakter som et udviklingsprojekt gør, at indholdet udvikles i løbet af 

projektforløbet. Projektets indhold afhænger af hvilke resultater, der undervejs 

kommer fra eksperimenteringen med arbejdsgange og velfærdsteknologi, og derfor 

kan der ikke på nuværende tidspunkt redegøres for, hvad projektet ender ud med.  

Socialudvalget vil under projektforløbet løbende blive orienteret om projektets 

status, og involveres vedrørende beslutninger, som må opstå undervejs. 

  

Centerchef Mogens Kahr Nielsen og Projektleder Hanne Engholm deltager under 

punktet. 

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for Center for Sundhed & Ældre og Center for IT, 

digitalisering og velfærdsteknologi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Socialudvalget den 6. februar 2013 

Socialudvalget er positiv over for projektet. Sagen sendes til høring i Ældreråd og 

Handicapråd. Udvalget holdes løbende orienteret om projektet. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. 

Projektleder Hanne Engholm deltager i møderne. 

  

Møde i Ældrerådet den 26-02-2013 

Projektleder Hanne Engholm deltager under punktet fra kl. 10 

 

Beslutning Handicaprådet den 21. februar 2013 

Hanne Engholm  redegjorde for Projekt samtidens plejecenter. 

Handicaprådet ønsker gerne en løbende orientering om projektet. 

Orienteringen tages til efterretning. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2643 

 Forvaltning: IDTV 

 Sbh: haeh 

 Besl. komp: SOU 
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Fraværende: Flemming Klougart og suppleant. 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. februar 2013 

Hanne Engholm orienterede om projektet, der tager udgangspunkt i konkrete 

problemstillinger på stedet, samt ud fra beboernes og personalets ønsker. Det er 

frivilligt for beboerne at deltage. Der vil løbende ske en evaluering af de enkelte 

tiltag.  

  

  

Ældrerådets høringssvar 

Ældrerådet er blevet orienteret om projektet på sit møde den 26-02-2013, og har 

følgende bemærkninger: 

  

Ældrerådet ser meget positivt på projektet og appellerer til, at man sikrer et højt 

informationsniveau overfor både beboere, pårørende samt medarbejdere, så der 

skabes tryghed omkring afprøvning af de nye løsninger, og dermed grobund for at 

beboerne oplever forsøgene som en succes. 

Ældrerådet finder det samtidig vigtigt, at man gør meget ud af at sikre beboerens 

forståelse af, at den nye løsning udelukkende er på prøve, og at beboeren skal 

”aflevere”  teknologien igen, selv om ordningen har været en succes. 

Ældrerådet forudser, at der vil opstå dilemmaer, hvor en løsning er god for én 

beboer, men samtidig er en ulempe for andre, og Ældrerådet stiller spørgsmål ved, 

hvem der i sidste ende skal beslutte om forsøget har været en succes for 

beboeren/personalet/økonomisk og dermed kan indføres som en fast ordning.  

Ældrerådet tager det som en forudsætning, at forsøgene er omkostningsfri for den 

enkelte beboer. 

 

Bilag 

Projektgrundlag_vt_saeby_aeldrecenter.pdf (dok.nr.16169/13) 

Principper_for_indfoerelse_af_velfaerdsteknologi.pdf (dok.nr.16171/13) 

Digitaliserings-, kanal- og servicestrategi.pptx (dok.nr.16170/13) 
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8. Status på kommende udbud vedr. §83 i Serviceloven, 

Personlig hjælp og pleje 

 

Sagsfremstilling 

Centerchef John Kristensen orienterer om status på processen med det kommende 

udbud. Sagen behandles i chefgruppen den 25-02-2013, hvorefter 

udbudsmaterialet er klar til høring. Sagen forventes behandlet i Socialudvalget den 

06-03-2013.  

 

Beslutning Ældrerådet den 26. februar 2013 

På ældrerådsmødet den 26-02-2013 blev der omdelt notat ”Opmærksomheds- og 

debatpunkter vedr. udbud” og efterfølgende blev der givet en mundtlig uddybning af 

de enkelte punkter i notatet af John Kristensen. Det endelige udbudsmateriale 

forventes klar til fredag den 01-03-2013. 

  

Ældrerådets foreløbige høringssvar: 

Ældrerådet har med tilfredshed konstateret, at opmærksomheds- og 

debatpunkterne også omfatter de uhensigtsmæssigheder, som Ældrerådet tidligere 

har gjort opmærksom på, bør strammes op, i det gældende kontraktmateriale. 

Ældrerådet ønsker at se det færdige udbudsmateriale inden der afgives et endeligt 

høringssvar, som vil foreligge på Socialudvalgsmødet den 06-03-2013 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

9. Status på ombygning af køkkener i forbindelse med 

omlægning fra plejeboliger til Leve-Bomiljø 

 

Sagsfremstilling 

Centerchef Jytte Thøgersen orienterer om status på ombygning af 

modtagerkøkkenerne i de plejeboliger, hvor der frem over skal være Leve-Bomiljø, 

og dermed laves mad på stedet. 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. februar 2013 

  

Orientering ved Jytte Thøgersen 

Medarbejderne, der skal indgå i de nye Leve-Bomiljøer i område Nord, har besøgt 

Strandgården i Strandby, både for at få inspiration samt indhøste af de erfaringer, 

man har gjort sig på stedet. 

Der skal fremover være øget fokus på, at personale og beboere er sammen om de 

daglige gøremål, som f.eks. lægge vasketøj sammen, madlavningen osv..  

  

Orienteringen af personalet om overgangen til Leve-Bomiljø er kørt via MED-

systemet (samarbejdsudvalg). Omplaceringen af personalet fra 

Madservicekøkkenet er faldet på plads. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/10599 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Det er områdelederen der, i en proces med personalet, beslutter hvordan 

personalesammensætningen skal være, ud fra hvordan man udnytter ressourcerne 

bedst muligt, samt ud fra hvad der giver mening i det enkelte Leve-Bomiljø.  

  

  

Kommentarer fra Ældrerådet 

Ældrerådet er via bruger- og pårørenderådene blevet konfronteret med mange 

spørgsmål og bekymringer i forhold til den igangsatte proces, og Ældrerådet 

frygter, at informationen fra MED-systemet ikke er nået ud til den enkelte 

medarbejder. Medarbejdernes usikkerhed og utryghed smitter af på beboerne. 

  

Ældrerådet har flere spørgsmål til, hvordan det rent praktisk skal foregå med 

madlavningen til beboerne, og det besluttes at invitere områdeleder Helle Kooij til 

et kommende ældrerådsmøde, til en dialog omkring processen, og hvor langt man 

er nået. 

 

 
 

10. Næst møde 

 

Sagsfremstilling 

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

  

I øvrigt: 

 Opdatering af erindringsliste 

 Punkter til næste møde 

 Emner til læserbrev/hjemmeside fra drøftelser på mødet. 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. februar 2013 

Der var ingen bemærkninger under punktet. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


