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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen. 

 

Beslutning Ældrerådet den 25. juni 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 28. maj 2013. 

 

Beslutning Ældrerådet den 25. juni 2013 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 

3. Status vedr. Ældrerådsvalg 2013 

 

Sagsfremstilling 

  

Valgdato for ældrerådsvalget er fastlagt til den 3. december 2013. 

  

Referat fra første møde i Valgbestyrelsen den 28-05-2013 udsendes med 

dagsordenen. 

 

Beslutning Ældrerådet den 25. juni 2013 

 Der er ca. 18.000 borgere i Frederikshavn Kommune der kan afgive stemme og 

stille op til ældrerådsvalget, dvs. er fyldt 60 år på valgdatoen den 3. december. 

  

Sidste frist for opstilling som kandidat er den 31. oktober 2013. 

  

Stemmematerialet udsendes til alle 60+ borgere 14 dage før valgdatoen. Der 

vedlægges frankeret svarkuvert til returnering af stemmeseddel. 

Annoncering vedr. valget blev drøftet. Der vil blive annonceret løbende hen over 

efteråret - herunder med information til borgere der ønsker at opstille som 

kandidater til ældrerådsvalget. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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4. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling 

  

Sager fra Socialudvalgsmødet den 12. juni 2013: 

  

- Implementering af robotstøvsugere på ældrecentre/plejecentre 

- Etablering af fremtidens sygeplejeklinikker i Frederikshavn Kommune 

- Uanmeldt kommunalt tilsyn på Caspershus 

  

Referat fra dialogmødet mellem Ældrerådet og Socialudvalget er udsendt. 

  

  

Sundhedsudvalget:  

Referat fra dialogmødet mellem Ældrerådet og Sundhedsudvalget er udsendt. 

  

  

Teknisk udvalg: - 

  

Plan- og Miljøudvalget: - 

  

Kultur- og fritidsudvalget: - 

  

Økonomiudvalget: - 

 

Beslutning Ældrerådet den 25. juni 2013 

  

Dialogmøderne med Socialudvalg og Sundhedsudvalg 

Ældrerådet oplevede dialogmøderne med henholdsvis Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget som meget konstruktive. 

  

Projekt ”Implementering af robotstøvsugere på plejecentre” 

Ældrerådet ser med bekymring på, at Socialudvalget har vedtaget projektet, uden 

en, efter Ældrerådets opfattelse, tilstrækkelig vurdering af projektets konsekvenser.  

  

Sager fra Sundhedsudvalgsmøde den 11. juni 2013: 

 Uddeling af §18 midler - herunder flere til ældreområdet til diverse 
aktiviteter 

 Formidling af Sundhedspolitikken – ligger på kommunens hjemmeside, 
samt i papirform på bibliotekerne og i borgerservice. 

 Nedsættelse af Sundhedspanel - kommer til at bestå af 13 medlemmer fra 
organisationerne, herunder 1 person fra Ældrerådet, samt 5 borgere, i alt 
18 medlemmer. Desuden nedsættes et elektronisk panel med 200-300 
medlemmer, der får tilsendt spørgeskemaer 2-4 gange årligt.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Sager fra Kultur- og fritidsudvalget: 

Af referater fra Kultur- og fritidsudvalget fremgår at man arbejder på en 

Integrationspolitik, der blandt andet indeholder emner som ”Aktivt og værdigt 

seniorliv”. Det undersøges derfor om ikke politikken skal høres i Ældrerådet inden 

vedtagelse. 

 

 
 
 
 

5. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

  

  

Information fra formanden:  

  

Danske Ældreråd har udsendt invitation til formands- og næstformandsmøde i 

Valgkreds 1, tirsdag den 27. august i Aabybro. 

  

  

Information fra medlemmer: - 

  

  

  

Mailservice 4/2013 fra Danske Ældreråd: 

  

Aktiv med demens 

Danske Ældreråd er blevet Socialstyrelsens partner i en kampagne om at hjælpe 

personer med demens til et aktivt fritidsliv. Socialstyrelsens kampagne ”Aktiv med 

demens” henvender sig til alle de danskere, som i klubber, foreninger og gennem 

fritidsaktiviteter er i kontakt med mennesker med demens, og som kan hjælpe dem 

til at bevare et aktivt liv. Se kampagnefolder med mere på www.aktiv-med-

demens.dk 

  

Ældrekonference 

Kommunernes Landsforening afholder ældrekonference den 25. september – 

Ældrevelfærd i en brydningstid – Nye veje på ældreområdet. Afholdes i Bræstrup. 

  

Ansættelse af naturvejleder på plejehjem 

Danske Ældreråds nye formand Bent Rasmussen ønsker naturvejledning for ældre 

udbredt til alle kommuner. Det gør han på baggrund af erfaringen fra Dalsmark 

Plejehjem i Rinkenæs ved Gråsten, hvor man siden januar har haft en 

naturvejleder ansat til at arrangere udflugter og naturoplevelser for beboerne. – Det 

er tydeligt, at de er en oplevelse rigere. De får meget mere livsgnist i øjnene og 

bliver meget mere vågne og levende af det siger plejehjemsforstander Andreas 

Nielsen. Hos Danske Ældreråd er landsformanden begejstret over de gode 

 
 Åben sa
g 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: C

SÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

http://www.aktiv-med-demens.dk/
http://www.aktiv-med-demens.dk/
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erfaringer fra det sydjyske, og ser derfor meget gerne, at flere kommuner og 

plejehjem tager ideen til sig. 

  

 

Forsøg med ugentlige besøg af huslæge 

På plejecentret Gefionshave i Horsens får beboerne besøg af deres huslæge en 

gang om ugen, og det har resulteret i, at de ældres medicinforbrug falder 

betragteligt, og langt færre bliver indlagt på sygehuset. Servicestyrelsen står bag 

projektet, der slutter i januar 2014. 

  

”Invester før det sker” 

Er et debatoplæg med KL´s bud på fremtidens socialpolitik. Udspillets 

hovedbudskaber med relevans for ældre er: 

- Fremtidens socialpolitik tager afsæt i, at borgerne som udgangspunkt er de 

fremmeste eksperter i deres eget liv. Dem der kan, skal bidrage selv. Dermed 

sikres ressourcer til dem, der har størst behov. 

- Fremtidens velfærdsløsninger skal findes i et meget tættere samspil med 

civilsamfundet 

- Sociale indsatser skal ses som målrettede sociale investeringer, der i et 

forebyggende og rehabiliterende perspektiv giver den størst mulige effekt. 

  

Ny kortlægning af kommunernes arbejde med rehabilitering af ældre borgere 

Socialstyrelsen har lavet analyse af kommunernes rehabiliteringsindsatser der 

afslører, at den sværeste og mest afgørende faktor i implementeringsprocessen er, 

at kommunens medarbejdere skal ændre opfattelse af, hvad der er god pleje og 

omsorg. Det må ikke længere anses som omsorgsfuldt at tilbyde hjælp og støtte til 

de dagligdags aktiviteter, som borgeren er i stand til at klare selv. Denne 

holdningsændring kan (først) opnås, når medarbejderne oplever, at borgerne har et 

positivt udbytte af at deltage i et rehabiliteringsforløb. 

  

Hvem er de sårbare og udsatte ældre? – Nyt projekt 

Nogle ældre er sunde, aktive har et godt netværk og en god økonomi. Andre er 

nedslidte, syge og socialt dårligt stilleder. Men hvem er det, der er særligt sårbare 

og udsatte i alderdommen – og hvorfor? Og er der forskel på, hvordan sårbarhed 

ses ”udefra”, når man beskriver andre, og hvordan det opleves ”indefra” i ens eget 

liv? I disse år er der stort fokus på sund aldring og aktiv alderdom. Men betyder det 

stigende fokus på sunde, aktive og selvhjulpne ældre, at der opstår nye former for 

ulighed for nogle grupper af ældre? Og hvem er de ældre, der risikerer at blive 

taberne, når der er så stort fokus på aktiv alderdom? Det undersøger KORA (Det 

Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) i et nyt 

forskningsprojekt. Link: http://kora.dk/nyheder/hvem-er-de-

saarbare-og-udsatte-aeldre/ 

 

Beslutning Ældrerådet den 25. juni 2013 

  

Informationsmøde i Skagen om plejecentrene 

Formanden orienterede fra møde i Bruger- og pårørerådene i Skagen, der mandag 

http://kora.dk/nyheder/hvem-er-de-saarbare-og-udsatte-aeldre/
http://kora.dk/nyheder/hvem-er-de-saarbare-og-udsatte-aeldre/
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den 24. juni havde inviteret Socialudvalget samt ældrerådsformaden til at høre om 

forholdene på plejecentrene i Skagen. Tre pårørende fortalte hver især om deres 

oplevelser fra dagligdagen, hvor man generelt oplever en alt for lav 

personalenormering i forhold til beboernes mange forskellige behov.  

  

Møde for ældrerådsformænd og næstformænd 

Ældrerådets formand samt næstformand tilmeldes mødet den 27. august i 

Aabybro. 

  

Flextaxa 

Formanden har modtaget henvendelse fra borger der gør opmærksom på problem 

med Flextaxa-ordningen. Flextaxaen skal bestilles via Borgerservice på Rådhuset, 

men ofte kan der være behov for kontakt til Flextaxa uden for Borgerservices 

åbningstid i hverdagen, og ved brug af flextaxa til f.eks. vagtlægen aften/nat eller i 

weekenden.  

Ældrerådet følger op på problematikken. 

  

Kontakt til embedslægeinstitutionen om tilsyn 

Den landsdækkende årsrapport for embedslægetilsyn kan ses på 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 

http://www.sst.dk/Tilsyn%20og%20patientsikkerhed/Plejehjemstilsyn%20og%2

0bosteder/Landsrapporter_plejehjem.aspx 

 

 
 
 
 

6. 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: 

- Ankermedet samt Lindevej, Skagen 

- Drachmannsvænget, Skagen 

- Ålbæk 

- Rosengården, Sæby 

- Sæby Ældrecenter 

- Dybvad Ældrecenter 

- Østervrå Ældrecenter 

- Strandgården, Strandby 

- Område Midt, Frederikshavn 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

http://www.sst.dk/Tilsyn%20og%20patientsikkerhed/Plejehjemstilsyn%20og%20bosteder/Landsrapporter_plejehjem.aspx
http://www.sst.dk/Tilsyn%20og%20patientsikkerhed/Plejehjemstilsyn%20og%20bosteder/Landsrapporter_plejehjem.aspx
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Beslutning Ældrerådet den 25. juni 2013 

  

Der var ingen bemærkninger af generel karakter under punktet. 

 

 
 
 
 

7. Uformel drøftelse med repræsentanter fra Socialudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet har inviteret repræsentanter fra Socialudvalget til at deltage i 

ældrerådsmødet kl. 10.30 – 12.00 til en uformel drøftelse af følgende emner: 

  

- Velfærdsteknologi 

- Procedure for tilbagebetaling vedr. madservice i plejeboliger 

- Indførelse af Leve-Bomiljø i område Nord, herunder omstruktureringen af 

køkkendriften 

 

Beslutning Ældrerådet den 25. juni 2013 

  

Ældrerådet havde en god og konstruktiv dialog med repræsentanter fra 

Socialudvalget. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 

8. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Næste ordinære møde er planlagt til den 6. august 2013. 

Det drøftes hvorvidt der er behov for et ekstraordinært møde inden sommerferien. 

  

I øvrigt: 

  

- Opdatering af erindringsliste (eftersendes dagsordenen) 

- Emner til læserbrev/hjemmeside fra drøftelser på mødet 

 

Beslutning Ældrerådet den 25. juni 2013 

Det planlagte ældrerådsmøde den 6. august 2013 AFLYSES. 

I stedet afholdes møde vedr. høring af budget samt udfordringsblokke, onsdag den 

14. august kl. 9.00 – 13.00, hvor Børge Hansen fra økonomicentret orienterer, og 

der udarbejdes efterfølgende høringssvar til budgettet. 

  

Næste ordinære møde afholdes onsdag den 28. august kl. 9:00. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


