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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 11378/14 Åben Møderække i Socialudvalget og Sundhedsudvalget 2014 

2 11465/14 Åben Lov om retssikkerhed §30-33 

2 11462/14 Åben Vejledning om Ældreråd 

3 11458/14 Åben Forretningsorden Ældrerådet 010110 

4 11455/14 Åben Vedtægt Ældrerådet 010110 

6 11479/14 Åben BP-råds vedtægt juli 2012 
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1. Planlægning af Ældrerådets møderække i 2014 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd fastlagde i sit konstituerende møde en plan for afvikling af 

byrådets møder i 2014. Af planen fremgår, at der skal være ét møde pr. måned, 

dog er juli måned mødefri. 

For at sikre et naturligt flow af sager fra høringsorganerne, Ældreråd og 

Handicapråd, til de stående udvalg m.fl., og videre til Økonomiudvalget og 

Frederikshavn byråd, foreslås møderne i Ældrerådet som hovedprincip afviklet i 

starten af hver måned. 

  

Sager til høring i Ældrerådet, vil blive udsendt med dagsordenen én uge før 

ælderådsmødet.  

  

Høringssvar fra Ældrerådet til Socialudvalgsmøderne skal være 

ledelsessekretariatet i hænde senest tirsdagen før udvalgsmødet. 

  

Forslag til møderække for Ældrerådet: 

  

Mandag den 3. februar 2014  

Mandag den 3. marts 2014  

Mandag den 31. marts 2014  

Mandag den 5. maj 2014  

Mandag den 2. juni 2014  

Mandag den 18. august 2014  

Mandag den 1. september 2014  

Mandag den 29. september 2014  

Mandag den 3. november 2014  

Mandag den 1. december 2014 

  

Møderne foreslås afholdt kl. 09:00-12:30  

  

  

Indstilling 

Til drøftelse. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 21. januar 2014 

  

Ældrerådet ønsker, som udgangspunkt, at afholde møde sidste onsdag i måneden. 

Mødedatoerne bliver således: 

  

Onsdag den 29. januar (det planlagte møde den 28/1 rykkes hertil) 

Onsdag den 26. februar 

Onsdag den 26. marts 

Onsdag den 30. april 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/183 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Onsdag den 28. maj 

Onsdag den 25. juni 

Onsdag den 13. august 

Onsdag den 27. august 

Onsdag den 24. september 

Onsdag den 29. oktober 

Onsdag den 26. november 

Onsdag den 10. december 

   

 

Bilag 

Møderække i Socialudvalget og Sundhedsudvalget 2014 (dok.nr.11378/14) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Retsgrundlag for Ældreråd og ældrerådsarbejdet 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om og drøftelse af retsgrundlag for ældrerådsarbejdet, herunder 

gennemgang af 

 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §30-33 

 Vejledning om ældreråd 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 21. januar 2014 

  

Vedr. tilbagemelding på høringssvar indgivet af Ældrerådet 

Ældrerådet ønsker, at der indføres en fast procedure med tilbagemelding fra 

Socialudvalget/Sundhedsudvalget i de høringssager, hvor der i høringssvaret fra 

Ældrerådet er fremsat nye forslag eller spørgsmål fra Ældrerådet. 

  

Synliggørelse af Ældrerådet og kontakt til kommunens ældre 

Ældrerådet drøftede muligheden for oprettelse af telefontræffetid, oprettelse af 

separat telefon med telefonsvarer mm.. Mulighederne overvejes. 

  

Pressekontakt 

Det er som hovedregel Ældrerådets formand der udtaler sig til pressen.  

Det foreslås at Ældrerådet får et abonnement på Nordjyske som E-avis, så man 

sikre information om verserende sager i pressen. Mulighederne overvejes.. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/183 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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 Bilag 

Lov om retssikkerhed §30-33 (dok.nr.11465/14) 

Vejledning om Ældreråd (dok.nr.11462/14) 

 
 
 
 
 

3. Revidering af Ældrerådets forretningsorden 

 

Sagsfremstilling 

Gennemgang af Ældrerådets forretningsorden. Der vil være mulighed for at 

fremlægge ændringsforslag til forretningsordenen. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 21. januar 2014 

  

  

Forretningsordenen blev gennemgået og revideres i forhold til de fremsatte 

ændringsforslag.  

 

Bilag 

Forretningsorden Ældrerådet 010110 (dok.nr.11458/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/183 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 
 
 

4. Revidering af Ældrerådets vedtægt 

 

Sagsfremstilling 

Gennemgang af Ældrerådets vedtægt. Der vil være mulighed for at fremlægge 

eventuelle ændringsforslag til vedtægten. 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 21. januar 2014 

Der var ingen ændringsforslag til den gældende vedtægt. 

   

 

Bilag 

Vedtægt Ældrerådet 010110 (dok.nr.11455/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/183 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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5. Planlægning af tovholdere på udvalgsdagsordener 

 

Sagsfremstilling 

For at sikre en orientering af Ældrerådet om relevante punkter fra dagsordener og 

referater fra de politiske udvalg, udpeger Ældrerådet medlemmer som tovholdere 

på de enkelte udvalg. 

  

Der skal udpeges tovholder for: 

Socialudvalget 

Sundhedsudvalget 

Teknisk udvalg 

Plan- og Miljøudvalget 

Kultur- og Fritidsudvalget 

Økonomiudvalget 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 21. januar 2014 

Til listen af de politiske udvalg tilføjes Arbejdsmarkedsudvalget, Byrådet samt 

Handicaprådet. 

  

Posterne blev fordelt således: 

  

Socialudvalget: Hanne Andersen 

Sundhedsudvalget: Ole Kanstrup 

Teknisk udvalg: Dan Eriksen 

Plan- og Miljøudvalget: Else Henriksen 

Kultur- og Fritidsudvalget: Oda Kajgaard 

Økonomiudvalget: Chris Sørensen 

Arbejdsmarkedsudvalg/Integrationsrådet: Jytte Schaltz 

Byråd: Poul-Erik Andersen 

Handicaprådet: Dorte Tofting 

  

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/183 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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6. Rollen som ældrerådsrepræsentant i plejeboligernes 

Bruger- og pårørenderåd 

 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet har en repræsentant i hvert af Bruger- og pårørerådene der er tilknyttet 

de kommunale plejeboliger. Drøftelse af denne rolle. 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 21. januar 2014 

  

Orientering ved formanden.  

Det er ikke længere et lovkrav, at der skal nedsættes bruger- og pårørenderåd, 

hvilket gøre Bruger- og pårørenderådenes opgave uklar. Der er samtidig behov for 

en revidering af vedtægt for Bruger- og pårørenderåd, så den svarer til de faktiske 

forhold. 

Der sendes skrivelse til Socialudvalget, med anmodning om at der bliver udstukket 

nye retningslinjer for Bruger- og pårørenderådsarbejdet, samt at der tages initiativ 

til en revidering af vedtægten. 

  

Vedr. rolle 

Der tilknyttes hvert Bruger- og pårørenderåd 1 repræsentant fra Ældrerådet, som 

har taleret, men ikke stemmeret. På Bruger- og pårørenderådsmøderne orienterer 

ældrerådsrepræsentanten om sager fra Ældrerådet jævnfør referat. Undtaget 

herfra er lukkede punkter.  

Ældrerådsrepræsentanten skal være opmærksom på sager der drøftes i Bruger- og 

pårørenderådet, der kan have relevans for Ældrerådet, set ud fra et generelt 

synspunkt. Skal være bindeled mellem de to råd. 

  

 

 

 

 Bilag 

BP-råds vedtægt juli 2012  (dok.nr.11479/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/183 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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7. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 21. januar 2014 

 

Ældrerådsfolder 

Forslag til eventuelle redaktionelle rettelser til Ældrerådets folder fremsættes på 

mødet den 29/1, hvor der også tages foto til folderen.  

  

Inspirationsmøde med Socialudvalget 21-01-2014 kl. 14 om Finanslovens 

afsatte Ældrepulje  

Ældrerådet er inviteret til inspirationsmøde, hvor Ældrerådet og Handicaprådet har 

mulighed for at komme med input og inspiration til indsatsmuligheder i 

Frederikshavn Kommune. 

  

Ældrerådet vil foreslå at der søges om midler til følgende tiltag: 

  

 Ansættelse af yderligere køkkenpersonale i Leve-bomiljø i Skagen, så der 
kan laves mad i alle husene. 

 Ekstra aftenvagt i plejeboligerne, så den bliver mulighed for at få varm mad 
og hygge til aften. 

 Midler til demensområdet – tid til massage af hænder/arme med f.eks. 
duftende olier, tid til gåture, tid til at afprøve forskellige ting ud fra den 
enkelte borgers behov. Velfærdspersonerne kan møde f.eks. kl. 10-17, så 
de ikke ”går ind” i plejen. 

 Rådgivning af pårørende til demente.  

 Kortere ventetid på genoptræning  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


