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Bilagsfortegnelse 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Beslutning Ældrerådet den 3. april 2013 

Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra møde den 26. februar 2013. 

 

Beslutning Ældrerådet den 3. april 2013 

Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

3. Orientering om demens i forhold til den nyeste viden på 

området 

 

Sagsfremstilling 

Ledende demenskoordinator Aase Hyldgård, fra Frederikshavn Kommunes 

Hjemmepleje, orienterer om demensområdet i forhold til den nyeste viden på 

området, samt ud fra demenskoordinatorernes oplevelser i arbejdet med borgere i 

kommunens Leve- Bomiljø. Der er både tale om succeshistorier, men også en 

orientering om de dilemmaer, som demenskoordinatorerne møder i deres arbejde. 

 

Indstilling 

Til orientering. 

 

Beslutning Ældrerådet den 3. april 2013 

Aase Hyldgård, der er uddannet sygeplejerske og musikterapeut, gav et godt 

indblik i demenskoordinatorernes arbejde. 

  

Materiale omdelt på mødet: Bladet Livet med Demens nr. 4 2013, hvor temaet er 

”Sans og mærk verden” – duft og bliv bedre til at huske, om stimulering af sanser. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/3986 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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4. Status vedr. Ældrerådsvalg 2013 

 

Sagsfremstilling 

Status på ældrerådsvalget der afholdes i efteråret 2013. Herunder: 

 Byrådets behandling af forslag til ændring af Ældrerådets vedtægt, hvad 
angår antal medlemmer mm.. Sagen er behandlet i Socialudvalget den 06-
03-2013 og forventes behandlet i Byrådet den 20-03-2013. 

 Hvornår skal der indkaldes til første møde i valgudvalget 

 Har de nuværende medlemmer af Ældrerådet gjort op, om de genopstiller 
til næste valg. 

 Andet 

 

Beslutning Ældrerådet den 3. april 2013 

  

Vedr. forslag til ændring af Ældrerådets vedtægt 

Byrådet godkendte den 20-03-2013 Socialudvalgets indstilling om en godkendelse, 

med den præcisering, at der skal være 7-9 medlemmer. 

Ældrerådets vedtægt tilrettes i forhold til Byrådets beslutning. 

  

De efterfølgende underpunkter under pkt. 4 udsættes til næste ældrerådsmøde. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/2087 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

5. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling 

  

Sager fra Socialudvalgsmødet den 06-03-2013: 

 Udbud på Fritvalgs-området SEL §83 

 Projekt Samtidens Plejecentre – velfærdsteknologi på Sæby Ældrecenter 

 Forslag til ændring af Ældrerådets vedtægt (behandles under pkt. 4) 

 Forslag fra Ældrerådet om afholdelse af 2 årlige dialogmøder 

 Afbestilling af mad i kommunale plejeboliger 

 Status på personaleprocessen i forbindelse med omstrukturering af den 
kommunale køkkendrift. 

  

  

Opfølgning på sager fra Socialudvalget den 06-02-2013: 

  

Fælles kørselskontor 

Jævnfør drøftelse på det sidste ældrerådsmøde, undersøges det, om der er lavet 

en ny ordning for omsorgskørslen. Ældrerådet har modtaget følgende besvarelse: 

  

”Socialudvalget har som en del af budgetforliget for 2013-16 besluttet, at 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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visitationskriterierne for kørsel til kommunens aktivitetscentre opstrammes, så 

kørslen fremover kun tilbydes til borgere, der fysisk eller psykisk ikke er i stand til at 

benytte eller bestille alternativer. Ændringen træder i kraft i de kommende 

måneder. De borgere, der vurderes at være i stand til at benytte NTs flextur, vil 

dermed fremover blive henvist til denne ordning. Borgeren har ved bestilling af 

flexkørsel mulighed for at oplyse et tidspunkt, hvor de senest skal være fremme, så 

ændringen vil ikke få betydning for, om borgeren kan nå frem til en aktivitet til tiden. 

Ændringen gælder kun kørsel til aktivitetscentrene. Kørsel til daghjem fortsætter 

uændret.” 

  

  

Sundhedsudvalget: - 

  

Teknisk udvalg: - 

  

Plan- og Miljøudvalget: - 

  

Kultur- og fritidsudvalget: - 

  

Økonomiudvalget: - 

 

Beslutning Ældrerådet den 3. april 2013 

  

Vedr. Udbud på Fritvalgs-området SEL §83 

Socialudvalget besluttede, at delegerede sygeplejerskeydelser ikke medtages. 

Administrationen får mandat til at udarbejde en alternativ udbudsmodel. 

  

Vedr. kommende dialogmøde med Socialudvalget 

På næstkommende ældrerådsmøde laves liste over de emner og spørgsmål 

Ældrerådet ønsker at drøfte med Socialudvalget den 08-05-2013. 

  

Vedr. afbestilling af mad i kommunale plejeboliger 

Administrationen oplyser, at der er foretaget en juridisk vurdering af de nye 

afbestillingsregler, som konkluderer, at løsningen er lovlig.  

De nye regler medfører, at måltider skal afbestilles ved personalet senest den 

foregående dag kl. 11.00.  Kostpengene kan udelukkende tilbageføres, hvis der 

afmeldes hele dagskoster, dvs. alle døgnets måltider, eller ved indlæggelse på 

sygehuset.  

  

Vedr. status på omstrukturering af den kommunale køkkendrift 

Ældrerådet har flere bemærkninger til redegørelsen. Der sendes skrivelse herom til 

Socialudvalget. 

  

Vedr. ny Sundhedspolitik 

Sundhedsudvalget har drøftet det endelige udkast til Frederikshavn Kommunes 

Sundhedspolitik 2013 – 2016 efter høringsrunde. Den endelige udgave af 

Sundhedspolitikken er tilrettet i forhold til udvalgte indkomne høringssvar, bla. er 

der tilføjet et punkt om erhvervslivet jf. Ældrerådets høringssvar.  
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En del høringssvar går på at politikken bør konkretiseres og tilføjes flere mål og 

konkrete indsatser. Dette er ikke tilføjet i Sundhedspolitikken, da konkrete mål og 

indsatser skal indgå i de sundhedsplaner, som efterfølgende skal udarbejdes på 

baggrund af Sundhedspolitikken. 

Punktet genoptages på næste møde i Sundhedsudvalget. 

 

 
 

6. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

  

Information fra formanden: 

  

Opfølgning vedr. Forslag fra Ældrerådet om afholdelse af 2 årlige 

dialogmøder med Socialudvalget 

Behandles under pkt. 5. 

  

  

Fornyelse af Frivilligcharter 

Ældrerådet har modtaget en skrivelse fra Frivilligrådet i København, hvor man 

opfordrer Ældrerådet til at komme med forslag i forhold til ændring af det 

nuværende charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og 

det offentlige. Chartret beskriver de grundlæggende værdier og rammer for 

samspillet, og det blev udarbejdet af repræsentanter for de to sektorer i 2001. 

Regeringen tager nu initiativ til en fornyelse af chartret. 

Der findes yderligere information på www.frivilligcharter.dk 

  

  

Introduktionsmøde om forebyggende hjemmebesøg for nye 75årige i 

Frederikshavn 

Sundhedscentret i Frederikshavn holder det næste møde for nye 75årige den 25-

04-2013 kl. 13.30. 

Der skal findes deltager fra Ældrerådet, der fortæller om ældrerådsarbejdet. 

  

  

  

  

Nyt fra Danske Ældreråd, Nyhedsbrev 1, marts 2013: 

  

Brug af velfærdsteknologi – nu og i fremtiden. 

Artiklen omtaler de udfordringer man står overfor med den nye teknologi, herunder 

om teknologien vil medføre at flere ældre bliver ensomme, eller om teknologien kan 

være med til at bryde ældres ensomhed. Der peges endvidere på vigtigheden af, at 

der bruges tilstrækkeligt med tid og andre ressourcer til implementeringen af 

velfærdsteknologien.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

http://www.frivilligcharter.dk/
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Bedre tildeling af hjælpemidler gør borgere mere selvhjulpne 

Socialstyrelsen har med støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi gennemført et 

forsøgsprojekt sammen med Aarhus, Randers og Favrskov kommuner, som viser, 

at styrket samarbejde mellem visitator, terapeut og hjemmepleje sammen med øget 

fokus på hjælpemidler gør ældre borgere mere selvhjulpne. Læs mere på 

www.servicestyrelsen.dk/velfaerdsteknologi, Projekter, Bedre 

tildeling af hjælpemidler. 

  

Hvordan virker rehabilitering på sigt? 

Som en af de første kommuner i landet har København målt på, hvordan ældre 

borgere, der modtager træning og vejledning i hjemmet, klarer sig på lang sigt. 

Seks ud af ti, der har gennemført et forløb, er fortsat helt eller delvist selvhjulpne ét 

år efter. 

  

Ældrepleje via videotelefoni 

Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune har vedtaget, at Odense bliver det 

første sted i Danmark, som permanent erstatter en del af sosu-medarbejdernes 

besøg med videotelefoni. Ved hjælp af en videotelefon kan sosu-medarbejderen og 

borgeren tale med og se hinanden på en computerskærm. 42 borgere har i 8 

måneder testet videotelefoni. 

  

Ingen robotstøvsugere i Struer Kommune 

Efter at robotstøvsugerne har været på prøve hos 12 udvalgte borgere i 

hjemmeplejen det seneste år, har Struer Kommune valgt at droppe dem igen, idet 

man finder robotstøvsugeren er et supplement, men ikke kan erstatte 

hjemmehjælperens støvsugning på trapper i møbler osv. 

 

Beslutning Ældrerådet den 3. april 2013 

  

Vedr. introduktionsmøde om forebyggende hjemmebesøg  

Jytte Schaltz deltager på mødet den 25-04-2013. Sundhedscentret er informeret om 

dette.  

 

 
 

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 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

http://www.servicestyrelsen.dk/velfaerdsteknologi
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Der er nedsat bruger- og pårørenderåd følgende steder: 

Ankermedet samt Lindevej, Skagen 

Drachmannsvænget, Skagen 

Ålbæk 

Rosengården, Sæby 

Sæby Ældrecenter 

Dybvad Ældrecenter 

Østervrå Ældrecenter 

Strandgården, Strandby 

Bruger– og pårørenderåd område Midt, Frederikshavn 

 

Beslutning Ældrerådet den 3. april 2013 

Ingen bemærkninger. 

 

 
 

8. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Næste ordinære møde er planlagt til den 30. april 2013. 

  

I øvrigt: 

 Opdatering af erindringsliste 

 Punkter til næste møde 

 Emner til læserbrev/hjemmeside fra drøftelser på mødet 

 

Beslutning Ældrerådet den 3. april 2013 

Ingen bemærkninger. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

9. Status på omstrukturering af den kommunale køkkendrift 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget vedtog den 5. december 2012 en omstrukturering af den 

kommunale køkkendrift  

Omstruktureringen er affødt af sparekravet på 2 mio. kr. i 2013 og 4 mio. kr. i 2014-

2016 jf. Budget 2013. 

  

I bilaget ”Status på omstrukturering af den kommunale køkkendrift” redegøres der 

for omstruktureringsprocessen, både i forhold til personalet og økonomi forbundet 

dermed. 

  

I bilagene ”Status på omstrukturering Område Syd”, ”Status på omstrukturering 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/10599 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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Område Nord” og ”Sundhedsfremme og Forebyggelses status på 

omstruktureringen af den kommunale køkkendrift” redegøres der kort for 

personaleprocessen i områderne Nord og Syd, samt i Sundhedsfremme og 

Forebyggelsesafdelingen.  

  

I bilaget ”Vedr. borgere med demens og plejeboliger efter LeveBo filosofien” giver 

Center for Sundhed og Ældres ledende demenskoordinator et perspektiv på 

hvordan leve-bo miljøet påvirker borgere med demens. 

 

Indstilling 

Den konstituerede direktør med ansvarsområde for Center for Sundhed og Ældre 

indstiller sagen til orientering. 

Sagen fremsendes samtidig til orientering i Ældrerådet. 

 

Beslutning Ældrerådet den 3. april 2013 

Ældrerådet havde flere bemærkninger til materialet. Der sendes skrivelse herom til 

Socialudvalget. 

 

Bilag 

Status på omstrukturering af den kommunale køkkendrift marts 2013 (dok.nr.43736/13) 

Status på omstrukturering Område Nord (dok.nr.42759/13) 

Status på omstrukturering Område Syd (dok.nr.42732/13) 

Vedr.borgere med demens og plejeboliger efter LeveBo filosofien (dok.nr.42568/13) 

Brev betaling af mad 27.12.2012 (dok.nr.153909/12) 

Brev ændring af madordninger 27.12.2012 (dok.nr.153911/12) 

 


