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1.

Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen.

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: CSÆ
Sbh: girv
Besl. komp:

Beslutning Ældrerådet den 30. oktober 2013
Dagsordenen tilføjes nyt pkt. 10: ”Høring vedr. leverandørkontrakt på
fritvalgsområdet”.
Dagsordenen blev godkendt uden øvrige bemærkninger.

2.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra møde den 24. september 2013 samt fra ekstraordinært
møde den 4. oktober 2013.

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: CSÆ
Sbh: girv
Besl. komp:

Beslutning Ældrerådet den 30. oktober 2013
Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Orientering om de Kostfaglige medarbejderes

arbejdsområde
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: CSÆ
Sbh: girv
Besl. komp:

Afdelingsleder Birgitte Kvist orienterer om igangsætningen samt status efter de
første måneder med kostfaglige medarbejdere som vejledere for bl.a.
hjemmeplejen
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Beslutning Ældrerådet den 30. oktober 2013
Orientering om indsatsen med ansættelse af kostfaglige medarbejdere:
Pr. 1. marts 2013 er der ansat en kostfaglig medarbejder (kost-medarbejder) i
henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby. Der er samtidig ansat en diætist, der
er ansvarlig for området. I første omgang har diætisten undervist kostmedarbejderne, og efterfølgende har både diætist og kost-medarbejdere undervist
personalet i Leve-bo samt i dag-, aften- og nattevagt i hjemmeplejen.
Målet med ordningen er at sætte fokus på borgere der er ernæringstruede dvs.
borgere der taber sig uhensigtsmæssigt ved sygdom eller er undervægtige.
Er borgere ernæringstruet, ser man bort fra diabetes, kolesterol mm indtil borgeren
igen er kommet op på en god vægt.
Der er udarbejdet screeningsskema for borgere i plejecentre samt for
hjemmeboende der får personlig pleje af Frederikshavn Kommunes hjemmepleje.
Hensigten er at udfører screening samt foretage vejning 1 x mdl.. Det er det daglige
plejepersonale, der skal foretage screeningen. Ved screeningen tildeles der point,
og der bliver ”råbt vagt i gevær” når borgeren får under et vist pointantal. Skemaet
kommer til at ligge i den elektroniske journal.
Efter indlæggelse på hospitalet, skal der laves en ernæringsscreening. Ved
visiteringen til hjælp, vil der samtidig blive lavet en henvendelse til kostmedarbejderen som tager kontakt når borger kommer hjemme.
Alle nye modtagere af Madservice får besøg af kostfaglige medarbejdere.
Borgeren kan sige nej tak til ordningen
Det er frivilligt om borgeren vil deltage – det er muligt at sige nej. Et fravalg vil blive
noteret i journalen, som en dokumentation for fravalget.
Har indtil nu oplevet rigtig mange solstrålehistorier. Eksempel: Borger på et
plejecenter vejede 30 kilo. Skulle have 2 personer til at hjælp sig for at komme op
af sengen osv.. Vejer nu knap 50 kg., kan komme ud at sengen ved hjælp af 1
person og deltager i aktiviteter sammen med de andre beboere på stedet.
Proteintilskud på recept og andre tiltag
Lægeligt Kontaktudvalg er orienteret om ordningen, og man har indgået en aftale.
Vurderer kost-medarbejderen at borgere ikke har nok i almindelig mad, tages der
kontakt til den praktiserende læge, der ordinerer proteinberigede produkter, så
borgeren på denne måde får tilskud til kosttilskuddet.
Kost-medarbejderne bliver også brugt i forbindelse med rapport fra Embedslægen,
i forhold til borgere der er ernæringstruede, så man får igangsat en indsats.
I den kommende tid vil ordningen blive udvidet til også at omfatte de private
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leverandører, så borgerne her får samme tilbud
Andre kommuner er også interesseret i ordningen med kost-medarbejdere. Har
bl,a. været i Jammerbugt Kommune og fortælle om indsatsen.
Er også med i PHD-projekt (universitetsstuderende) på Medicinsk afd., Sygehus
Vendsyssel. Mere end 50% der indlægges med lungebetændelse er borgere der
fejlsynker af forskellige årsager. Når borgeren udskrives bliver der indgået
samarbejde mellem kost-medarbejder og ergoterapeut for at imødegå
genindlæggelse.

Folder: Folderen ”Mad er den bedste medicin” blev omdelt på mødet.
Ældrerådet ser meget positivt på ordningen, og opfordrer til, at man indgår
samarbejde med de pårørende, når de drejer sig om demente borgere, der ikke
kan beskrive ”sin normale vægttilstand”.
Ældrerådet gør endvidere opmærksom på problem, hvor man oplever, at borgere
der modtager madservice kun vil have 3 ugentlige portioner i stedet for 7. Birgitte
Kvist vil følge op på dette med kost-medarbejderne, så de tager en snak med
borgeren om, hvor vigtigt det er med et fuldt måltid hver dag.

4.

Ældrerådets budget 2013 - budgetopfølgning

Sagsfremstilling
Ældrerådets budget til drøftelse.

Åben sag
Sagsnr: 13/21704
Forvaltning: CSÆ
Sbh: girv
Besl. komp:

Bilag: Forbrug på Ældrerådets konto pr. 30-09-2013, udsendt 30-09-2013

Beslutning Ældrerådet den 30. oktober 2013
Der var ingen bemærkninger til budgettet.
Når Ældrerådsvalget er afviklet pr. 03-12-2013, laves der status på hvad PC-ere og
printere Ældrerådet råder over til eventuelle nye medlemmer, samt hvad indkøb der
skal gøres inden årets udgang.
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5.

Status vedr. Ældrerådsvalg 2013

Sagsfremstilling
Status på ældrerådsvalget der afholdes i efteråret 2013. Herunder:





Åben sag
Sagsnr: 13/2087
Forvaltning: CSÆ
Sbh: girv
Besl. komp:

Byrådets behandling af forslag til ændring af Ældrerådets vedtægt, hvad
angår antal medlemmer mm.. Sagen er behandlet i Socialudvalget den 0603-2013 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

Supplerende sagsfremstilling
Supplerende sagsfremstilling til møde i Ældrerådet 28. august 2013
Status vedr. planlægning af ældrerådsvalget.
Den første avisannonce, der omhandler kort om valget samt opstilling af
kandidater, kommer i de 3 lokalaviser samt Nordjyske den 21. august 2013.
På Frederikshavn Kommunes hjemmesiden opdateres oplysningerne om
ældrerådsvalget løbende. Se under: www.frederikshavn.dk, Politik og Demokrati,
Valg, Ældrerådsvalg
Her kan man også trække blanketten til kandidatanmeldelse fra den 21. august.

Beslutning Ældrerådet den 28. august 2013
Der afholdes møde i valgbestyrelsen den 28. august 2013.
Den første annonce har været i de 3 lokalaviser samt Nordjyske i uge 34 med
opfordring til at stille op som kandidat.
Ældrerådsmedlem kom med forslag om at lave pressemeddelelse fra det siddende
Ældreråd med opfordring til at stille op som kandidat til ældrerådsvalget. Input til
pressemeddelelsen sendes fra de enkelte ældrerådsmedlemmer til
ældrerådssekretæren senest den 17. september.
På mødet drøftede man dansk statsborger i forbindelse med ældrerådsvalget. Der
sendes henvendelse til juristen i Danske Ældreråd.
Ældrerådet drøftede om der bør holdes orienterings- eller opstillingsmøder rundt
omkring i kommunen. Det besluttes at det er op til den enkelte kandidat, om man vil
tage mod opfordring fra ældreklubber mv. til at tage ud og fortælle om
ældrerådsarbejdet/-valget. Der afholdes ikke opstillingsmøder.
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Supplerende sagsfremstilling til møde i Ældrerådet 24. september 2013
Der afholdes møde i valgbestyrelsen den 24-09-2013.
Bilag: Udkast til kommende annoncering, pressemeddelelse samt valgmateriale
eftersendes dagsordenen.

Beslutning Ældrerådet den 24. september 2013
Tidsplanen for valgprocessen følges. Der arbejdes med udkast til annoncering og
pressemeddelelse der skal anvendes i oktober måned.
Sidste frist for opstilling som kandidat til Ældrerådet er den 31. oktober 2013.
Frederikshavn Kommunes Hjemmeside opdateres løbende om ældrerådsvalget, se
på: www.frederikshavn.dk, Politik og Demokrati, Valg, Ældrerådsvalg

Supplerende sagsfremstilling til møde i Ældrerådet 30. oktober 2013
Der afholdes møde i valgbestyrelsen den 30. oktober 2013. Orientering om status
på opstillede kandidater, valgmateriale mm..

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.
Beslutning Ældrerådet den 30. april 2013
Første møde i Valgudvalget afholdes den 28-05-2013 kl. 13, umiddelbart efter
ældrerådsmødet.
4-6 medlemmer af det nuværende Ældreråd forventer at opstille ved næste valg.

Vedr. mulighed for at afholde digitalt ældrerådsvalg
Gitte Rævdal orienterede om det tilsendte materiale. Firmaet der tilbyder løsningen
oplyser, at 6 kommuner på nuværende tidspunkt har valgt, at give deres borgere
mulighed for at stemme digitalt. Heraf har de fleste valgt kombinationsvalgene, der
gør det let tilgængeligt at deltage i valghandlingen for gruppen af ”digitale ældre”,
samtidig med at man fastholder den traditionelle stemmeseddel for de grupper, der
ikke er fortrolige med IT.
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Ældrerådet drøftede henvendelsen, men finder at tiden endnu ikke er inde til at
indføre digitale ældrerådsvalg i Frederikshavn Kommune.
Beslutning Ældrerådet den 30. oktober 2013
Der er pt. indkommet 12 kandidater til ældrerådsvalget. Sidste frist for at melde sig
som kandidat er den 31-10-13 kl. 10.00. Kandidaterne vil umiddelbart efter
anmeldelsesfristen blive fotograferet til valgmaterialet.
Fra administrationen er det efterfølgende oplyst, at der er indkommet i alt 15
kandidater.
Valgmateriale præsenteres for valgbestyrelsen efter ældrerådsmødet d.d..
Der udsendes pressemeddelelse samt annonce sidst i november.

6.

Opfølgning på sager fra de politiske udvalg

Sagsfremstilling
Socialudvalget: -

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: CSÆ
Sbh: girv
Besl. komp:

Sundhedsudvalget: Teknisk udvalg: Plan- og Miljøudvalget: Kultur- og fritidsudvalget: Økonomiudvalget: -

Beslutning Ældrerådet den 30. oktober 2013
Sager fra Socialudvalgets møde den 07-10-2013:
Vedr. Opfølgning på dialogmødet mellem Socialudvalget og Ældrerådet, 0509-2013
Ifølge referat fra Socialudvalgsmødet, vil der løbende blive fulgt op på punkter fra
dialogmødet. Første sag er på vej i Socialudvalget, der drejer sig om indførelse af
en skriftlig opgørelse af beboerens indbetalinger og udgifter i plejebolig, når
beboeren afgår ved døden.
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Vedr. Status på omstrukturering af den kommunale køkkendrift






Der er pt. en særlig opmærksomhed på kontrakten mellem Beredskab og
Madservice vedr. madtransport. Fra forvaltningen oplyses at kontrakten
med beredskabet vedr. kørsel med madservice er opsagt, og man
planlægger at sende kørslen i udbud.
Den fleksible madordning er nedlagt. Der arbejdes med en evt. ny løsning.
Der er endnu ikke påbegyndt udarbejdelse af kvalitetsstandard for
dagskoster i plejeboliger.
Forudbetaling af mad er implementeret pr. 01-02-2013.

Andre sager fra Socialudvalgets område:
”Opfølgning på Embedslægerapport vedr. Ålbæk Plejeboliger”
Bemærkninger fra Ældrerådet vedr. punkt på Socialudvalgets dagsorden 06-11-13:
Ældrerådet er på sit møde den 30-10-2013 orienteret om at sagen behandles i
SOU den 06-11-13. Bilag bestående af udtalelse og handleplan fra plejeområdet,
har derfor ikke været til rådighed på Ældrerådsmødet. Ældrerådet har følgende
bemærkninger til tilsynsrapporten:
Rapporten vækker stor bekymring i Ældrerådet, Ældrerådet har igennem de
seneste 4 år gentagne gange påpeget at der er problemer på stedet, og forventer
derfor at Socialudvalget omgående tager hånd om de ernæringsmæssige
problemer der i plejeboligerne Ålbæk.

Opfølgning på borgersag fra plejeboligerne på Drachmannsvænget
Ældrerådet har på sit møde den 30-10-2013 drøftet pressens omtale af
kommunens redegørelse i sagen. Det har været en ubehagelig læsning, og
Ældrerådet forventer at fremtidige redegørelser fra plejeområdet, bliver udarbejdet
på et langt højere fagligt niveau med respekt for det enkelte menneske.
Kommunens redegørelse omtaler kontrol af borgers køleskab. Ældrerådet står
uforstående overfor at køleskabe ikke kontrolleres, som en naturlig del af den
daglige rutine i plejeboligerne, af hygiejniske hensyn. Rutinerne bør revurderes i
forhold til dette område.

Opdatering af Ydelses- og Kvalitetskatalog for ydelse til ældre,
handicappede m.fl.il
Ældrerådet konstaterer at der ikke er sket en tilretning af Ydelses- og
Kvalitetskataloget” 2012, hvad angår ”Ændring af afregningsmodel for mad i
Frederikshavn Kommunes plejeboliger ” samt ”Ændring af madordning vedr.
afbestilling af måltider i Frederikshavn Kommunes plejeboliger”.
Ældrerådet opfordrer til at man finder en løsning på tilretning af kvalitetskataloget,
eventuelt med en årlig tilretning i december måned, så kvalitetskataloget kan ligge i
revurderet form fra årets start.
Den nuværende ”offentliggørelse” af ændringer i serviceniveauet på ældreområdet,
er efter Ældrerådets opfattelse ikke tilstrækkelig.
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Juridisk undersøgelse af Ældrerådet krav om at få udvalgsbeslutninger fra
lukkede sager, hvori Ældrerådet er høringspart
Af redegørelsen fra Socialministeriet fremgår, at: ”Hvad angår Ældrerådets adgang
til indsigt i de efterfølgende kommunale afgørelser, er dette ikke reguleret i
Vejledning om Ældreråd. Det er således kommunalbestyrelsen, der afgør i hvilket
omfang og hvordan, inden for de forvaltningsretlige rammer, Ældrerådet
efterfølgende skal orienteres om beslutninger, der er truffet”.

Sager fra Sundhedsudvalgets møde den 08-10-2013:
Der er lavet procesplan for en udarbejdelse af ”Politik for frivilligt socialt arbejde”.
Forventet høring i marts 2014.

7.

Information fra formanden samt øvrige medlemmer

Sagsfremstilling
Information fra formanden:

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: CSÆ
Sbh: girv
Besl. komp:

Referat fra dialogmøde mellem Socialudvalget og Ældrerådet er udsendt den 2.
oktober 2013. Opfølgning i forhold til dialogmødet.
Opsamling fra møder mellem formænd og næstformænd i Ældre- og seniorråd
efteråret 2013
Dagbladet Politikken har indledt et samarbejde med Danske Ældreråd i forhold til
viden om den kommunale ældrepleje i hele landet. Der udsendes spørgeskema til
Ældrerådets formand i forbindelse hermed.

Information fra medlemmer:
Ingen meddelelser

Øvrige meddelelser:
Invitation til temadag mellem Sundhedsbrugerrådet og patientforeninger i
Region Nordjylland
Ældrerådet er inviteret til Sundhedsbrugerrådets temadag den 14. november 2013
med temaet ”Lytter og lærer sundhedsvæsenet – hvordan omsætter
sundhedsvæsenet henvendelser?” Tilmeldingsfristen er 7. november 2013 til
Ældrerådet - Referat - 30. oktober 2013

Side 10 af 12

Sundhedsbrugerrådets sekretariat på k.eriksen@rn.dk

Beslutning Ældrerådet den 30. oktober 2013
Invitation til møde med pårørenderådet fra Caspershus
ÆR har meddelt Caspershus, at man finder, at mødet ligger for tæt på ÆR-valget,
men at man gerne vil deltage på et senere tidspunkt, når det nye Ældreråd er valgt.
Der er ikke kommet nogen tilbagemelding fra Caspershus.
Regionsældrerådets årsmøde
Der er kommet en invitation til regionsældrerådets årsmøde 28. november 2013 for
nyvalgte rådsmedlemmer.
Møde i Sundhedsbrugerrådet
Sundhedsbrugerrådet holder møde den 14. november 2013. Ældrerådet deltager
med repræsentant

8.

Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældrerådet er

repræsenteret
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: CSÆ
Sbh: girv
Besl. komp:

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

Beslutning Ældrerådet den 30. oktober 2013
Af referat fra Bruger- og pårørenderådsmøde på Drachmannsvænget fremgår, at
man er glade for den nye madordningen (Leve- bomiljø).
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Bruger- og pårørenderådsmøde på Strandgården er aflyst, da gruppeleder har fået
andet job. Der afventes ny dato.

9.

Næste møde

Sagsfremstilling
Næste ordinære møde er planlagt til mandag den 25. november 2013.

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: CSÆ
Sbh: girv
Besl. komp:

Beslutning Ældrerådet den 30. oktober 2013
Mødedato fastholdes.

10. Høring vedr. Leverandørkontrakt på Fritvalgs-området
Sagsfremstilling
Center for Social- og Sundhedsmyndighed har revideret leverandørkontrakten på
madserviceområdet, som sendes til høring i Ældrerådet. I forlængelse af sagen er
der udarbejdet en læsevejledning til kontrakten, som også er tilsendt Ældrerådet.

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning:
Sbh: lald
Besl. komp:

Beslutning Ældrerådet den 30. oktober 2013
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet foreslår at der på side 8, stk. 3. Beredskab, tilføjes: At leverandøren
også skal stille beredskab til rådighed ved ”Vejrlig, herunder kraftig snestorm”.
Ældrerådet har ingen andre bemærkninger til sagen.
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