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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

3 2068/14 Åben Drachmannsvænget - endelig rapport - 051213 

Drachmannsvænget, ekstra rekvireret anmeldt tilsyn.pdf 

4 18058/14 Åben Opfølgende tilsyn på Ældre Aalbæk 25-11-2013 

4 16973/14 Åben Endelig rapportering vedr. tilsyn på Ældre Lindevej - 

Ældre_Lindevej_tilsynsrapport_5_2211_188_1.pdf 

5 18190/14 Åben Ældrerådets budget ultimo 2013 

 
  



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 29. januar 2014 Side 4 af 10 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2014 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 
 
 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra møde den 09-12-2013, 12-12-2013 samt 21-01-2014. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2014 

Referaterne blev godkendte uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 
 
 
 

3. Orientering om Kommunale tilsyn i plejeboliger 

 

Sagsfremstilling 

Der er gennemført et ekstra rekvireret anmeldt tilsyn i plejeboligerne på 

Drachmannsvænget i Skagen den 5. december 2013. Rapporten sendes til 

orientering i Ældrerådet. 

  

 

 

 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2014 

  

Vedr. ekstra rekvireret anmeldt tilsyn på Drachmannsvænget, Skagen 

  

Ældrerådet har følgende bemærkninger til rapporten: 

Det omtalte tilsyn er anmeldt til ledelsen ca. 3 uger før besøget. Medarbejderne har 

ved tilsynet oplyst at de først har fået besked på tilsynet samme dag, som tilsynet 

skal finder sted. Dette finder Ældrerådet aldeles uacceptabelt, da meningen med et 

anmeldt tilsyn netop er, at medarbejdere og ledelse kan nå at forberede sig.  

Ældrerådet finder det samtidigt beklageligt, at man stadig ikke har fået 

medarbejderne involveret i forandringsprocessen, der er i gang på stedet. Dette 

giver urimelige arbejdsvilkår for personalet og negative konsekvenser for beboerne 

til følge. 

Ældrerådet har en forventning om, at der nu tages hånd om de langvarige 

problemer, der har været på stedet, så der kan blive skabt acceptable forhold for 

stedets beboere. 

  

 

Bilag 

Drachmannsvænget - endelig rapport - 051213 Drachmannsvænget, ekstra rekvireret anmeldt 

tilsyn.pdf (dok.nr.2068/14) 

 
 
 
 
 
 

4. Orientering om Embedslægetilsyn i plejeboligerne Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Embedslægeinstitutionen har den 25. november 2013 gennemført en opfølgning på 

sit tilsyn den 15. juli 2013 i plejeboligerne Ålbæk, samt aflagt tilsyn i plejeboligerne 

Lindevej Skagen den 15. november 2013. Rapporterne sendes til orientering i 

Ældrerådet. 

   

  

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2014 

  

Vedr. opfølgende tilsyn i plejeboligerne Ålbæk  

Ældrerådet ser med tilfredshed på resultatet af det opfølgende besøg og vil gerne 

rose indsatsen på stedet. Ældrerådet ser frem til, at den positive udvikling 

fortsætter. 

  

Vedr. tilsyn i plejeboligerne Lindevej, Skagen 

Ældrerådet ser med bekymring på de mange fejl og mangler der fremgår af 

rapporten. ÆR forventer derfor, at der også på dette center udarbejdes en 

handleplan, så der tages hånd om de mange problemområder på stedet. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Bilag 

Opfølgende tilsyn på Ældre Aalbæk 25-11-2013 (dok.nr.18058/14) 

Endelig rapportering vedr. tilsyn på Ældre Lindevej - 

Ældre_Lindevej_tilsynsrapport_5_2211_188_1.pdf (dok.nr.16973/14) 

 
 
 
 
 
 
 

5. Opfølgning vedr. Ældrerådets budget 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om Ældrerådets budget v. Chris Sørensen. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2014 

  

Gennemgang af forbrug i 2013 samt budget for 2014. 

  

Det tages op på et kommende ældrerådsmøde om eventuel afholdelse af en 

temadag for kommunens 60+ borgere i 2014, om f.eks. fremtidsperspektiv som 

ældre i Frederikshavn Kommune. 

  

Bilag 

Ældrerådets budget ultimo 2013 (dok.nr.18190/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 
 
 

6. Opdatering af Ældrerådets folder  

 

Sagsfremstilling 

Opdatering af Ældrerådets folder ”Ældrerådet – sætter fokus på ældres vilkår”. Der 

er mulighed for at komme med ændringsforslag samt redaktionelle ændringer. 

Fotografering til folder kl. 11.30. 

  

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2014 

Folderen redigeres ud fra input på mødet. Der forventes at være udkast klar til 

mødet i februar. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

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

 

Sagsfremstilling 

Sager fra de politiske dagsordner der har interesse for Ældrerådet: 

  

Socialudvalget:  

  

Vedr. Ældrerådets brev til Socialudvalget den 17-12-2012 om madproduktion i 

plejeboligerne på Drachmannsvænget, Skagen 

Der er kommet en kvittering for modtagelse af brevet. Socialudvalget behandler 

brevet på sit næstkommende møde den 5. februar 2014. 

   

Sundhedsudvalget: - 

  

Teknisk udvalg: - 

  

Plan- og Miljøudvalget: - 

  

Kultur- og fritidsudvalget: - 

  

Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet: - 

  

Økonomiudvalget: - 

  

Byrådet: - 

  

Handicaprådet: - 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2014 

  

Tilbagemelding fra de enkelte udvalgs dagsordner og referater.  

  

Tilbagemelding på Ældrerådets høringssvar vedr. Handicappolitikken 

Ældrerådet har den 23-01-2014 modtaget et svar fra fokusgruppen for 

Handicappolitikken. Der er imidlertid ingen tilbagemelding i forhold til Ældrerådets 

samlede konklusion og forslag om, at man, i stedet for at arbejde med en særskilt 

politik for Handicapområdet, indarbejder mål og visioner på Handicapområdet i et 

samlet katalog på Sundhedsområdet. En stor del af indholdet i det forelagte udkast 

til en Handicappolitik er overordnede politikker og visioner, som allerede er 

vedtaget og fremgår af andet materiale. Ældrerådet foreslår derfor, at 

Handicappolitikken sættes ind i en sammenhæng med de øvrige politikker på 

Sundhedsområdet, der vil gøre det lettere at skabe sammenhæng i indsatsen, samt 

give overblik over de samlede mål og visioner på området. 

  

Svaret fra fokusgruppen tages til efterretning. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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8. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

  

Information fra formanden: - 

  

  

  

  

Information fra medlemmer: - 

  

  

  

Øvrige meddelelser:  

  

Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd samt Ældrepolitisk konference 

den 28.-29. april i Nyborg 

Der er udsendt indkaldelse til repræsentantskabsmødet, samt konferencen under 

titlen: Det gode liv som gammel – hvad skal der til? Drøftelse af Ældrerådets 

deltagelse. 

  

  

  

Nyhedsbrev 4 fra Danske Ældreråd, december 2013: 

  

Ældre med anden etnisk baggrund – viden og inspiration til indsats 

Ældreforum har udgivet ny publikation der viser at antallet af ældre i Danmark fra 

ikke-vestlige lande, der er fyldt 60 år, er på 28.000. Tallet ventes at stige til 82.000 i 

2013. Der er imidlertid begrænset viden om deres vilkår i det danske samfund – og 

om kommunernes indsatser og tilbud. Publikationen indeholder konkret viden og 

inspiration til kommuner og organisationer. Find publikationen på 

http://shop.aeldreforum.dk/collections/pleje-omsorg/products/etniske-minoriteter 

  

Finanslov: Ældreråd skal holde vågent øje med kommunerne 

Danske Ældreråd skriver i sin artikel: ”Efter vedtagelse af forliget har Økonomi- og 

Indenrigsministeriet meldt puljen på 1 mia. kr. til ældreområdet ud. Ministeriet 

skriver i en pressemeddelelse, at formålet med puljen er, at kommunerne får 

mulighed for bredt at løfte kvaliteten af ældreplejen, så der eksempelvis bliver skabt 

bedre praktisk hjælp og personlig pleje, bedre forhold for mennesker på plejehjem 

og en bedre rehabiliterings- og genoptræningsindsats”. ”Ældrerådene spiller en 

central rolle i at sikre, at den afsatte milliard på finansloven til ældreområdet bliver 

brugt efter hensigten”. 

Den enkelte kommune skal selv søge puljen, senest den 14. februar 2014. 

  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

http://shop.aeldreforum.dk/collections/pleje-omsorg/products/etniske-minoriteter
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Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2014 

  

Orientering fra formanden: 

  

Ældrekommissionens anbefalinger 

Formanden henviser til folderen ”Ældrekommissionens anbefalinger – fremtidens 

hjemmehjælp/ældres ressourcer”, hvor bl.a. frivillighed i forbindelse med 

rehabilitering omtales.  

Borgerens mulighed for at sige ”nej tak” til tilbuddet om rehabilitering skal fremgå af 

kvalitetsstandarden. Tags op på et kommende ældrerådsmøde. 

  

Ældrekommissionens anbefalinger udsendes til Ældrerådet.  

  

  

  

Orientering fra medlemmer: 

  

Problemer med at holde varmen i plejecentre 

Ældrerådet har fået 2 henvendelser om manglende varme i plejecentre, hvor 

beboere har problemer med at holde varmen. 

Sæby Ældrecenter – henvendelse om at beboere må sidde med tæpper i nogle 

afdelinger for at holde varmen. Der tages kontakt til gruppeleder på centret. 

Bofællesskaberne på Gl. Skagensvej - Ældrerådet har erfaret at der er problemer 

med varmen i de nye bofællesskaber, hvor der også er borgere over 60. Der tages 

kontakt til centerchefen på området. 

  

  

  

  

  

  

 

 
  



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 29. januar 2014 Side 10 af 10 

 

9. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældrerådet er 

repræsenteret 

 

Sagsfremstilling 

Under punktet orienteres om nyt fra: 

   

Sundhedspanelet: - 

   

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 

- Caspershus, Frederikshavn 

  

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2014 

Der var ingen meddelelser under punktet. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 

10. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Næste ordinære møde er planlagt til onsdag den 26. februar 2014. 

  

Revidering af erindringsliste. Omdeles som bilag på mødet. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2014 

  

Mødedato fastholdes. 

Erindringslisten revideres i forhold til drøftelse på mødet. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


