
 

 

 

Referat Ældrerådet 

Ordinært møde 

Dato 26. marts 2014 

Tid 09:00 

Sted ML 0.28 

NB. Gæster: kl. 9 under pkt. 3 deltager direktør Rikke Albrektsen kl. 9.30 under 

pkt. 4 deltager Jørgen Christensen fra Ældreidrættens Samvirke kl. 10 under 

pkt. 5 deltager Sofie Olsen fra Borgerservice 

Fraværende Poul-Erik Andersen 

Stedfortræder  

Medlemmer Hanne Andersen 

Oda Kajgaard 

Ole Kanstrup Petersen 

Jytte Schaltz 

Chris Sørensen 

Poul-Erik Andersen 

Dan Eriksen 

Else Henriksen 

Dorte Tofting 
 

 

 

 
 

    



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 26. marts 2014 Side 2 af 14 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side  

 

1. Godkendelse af dagsordenen ...................................................................................................................... 4 

2. Godkendelse af referat ................................................................................................................................. 4 

3. Tilbagemelding på Ældrerådets høringssvar vedr. Udkast til Handicappolitik 2014-17............................... 4 

4. Orientering fra Ældreidrættens Samvirke ..................................................................................................... 5 

5. Ældre borgeres muligheder ved indførelse af digital post fra det offentlige ................................................. 6 

6. Høringssag: Mulige tiltag for Socialudvalgets budget 2015-18 .................................................................... 7 

7. Socialudvalgets Regnskab 2013 .................................................................................................................. 8 

8. Sundhedsudvalgets Regnskab 2013 ........................................................................................................... 9 

9. Rollen som ældrerådsrepræsentant i plejeboligernes Bruger- og pårørenderåd ........................................ 9 

10. Opfølgning vedr. workshops om fremtidens frivillige sociale arbejde .......................................................... 10 

11. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg ................................................................................................. 11 

12. Information fra formanden samt øvrige medlemmer .................................................................................... 12 

13. Information fra arbejdsgrupper og råd, hvor Ældrerådet er repræsenteret .................................................. 13 

14. Opdatering af Ældrerådets folder ................................................................................................................. 14 

15. Næste møde ................................................................................................................................................. 14 

 



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 26. marts 2014 Side 3 af 14 

 

Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

5 55749/14 Åben Bilag Fritagelse uden underskreven erklæring (2) Første 

udkast.docx 

5 55731/14 Åben Bilag Digital kommunikation med det offentlige, følgebrev og 

folder.pdf 

5 55729/14 Åben Bilag Anmodning om fritagelse fra digital post.pdf 

6 44299/14 Åben Reduktionsoversigt SOCUDVALG 2014-2018.pdf 

6 40612/14 Åben Løbende oversigt over tiltag - budget 2015-2018 

7 56149/14 Åben Socialudvalgets regnskab 2013 

8 56144/14 Åben Sundhedsudvalgets Regnskab 2013 

9 11479/14 Åben BP-råds vedtægt juli 2012 

10 17475/14 Åben Politik for frivilligt socialt arbejde - Bilag 1 - Revideret tids- og 

procesplan.pdf 

 
  



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 26. marts 2014 Side 4 af 14 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
   
 
 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra den 26. februar 2014. 

  

Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 
 
 

3. Tilbagemelding på Ældrerådets høringssvar vedr. Udkast til 

Handicappolitik 2014-17 

 

Sagsfremstilling 

Direktør Rikke Albrektsen giver et svar på Ældrerådets henvendelse vedr. at 

sammentænke Handicappolitikken med Sundhedspolitikken, herunder baggrunden 

for at man har valgt 2 politikker bl.a. som følge af forskellige målgrupper. 

  

Orientering gives på baggrund af Ældrerådets samlede konklusion vedr. Udkast til 

Handicappolitik 2014-17, fra ældrerådsmøde den 25-11-2013, der lød således: 

  

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 der ikke arbejdes med en særskilt politik for 

Handicapområdet, men at mål og visioner på Handicapområdet indarbejdes i én 

samlet Sundhedspolitik.   

Handicappolitikken skal ses i sammenhæng med de øvrige politikker på 

Sundhedsområdet, og et samlet katalog vil gøre det lettere at skabe sammenhæng 

i indsatsen, samt give overblik over de samlede mål og visioner på området. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10572 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014 

  

Rikke Albrektsen orienterede om styregruppens overvejelser i forhold til 

udarbejdelse af en politik på Handicapområdet.  

Efterfølgende havde man en dialog, om de tanker Ældrerådet har gjort sig om de 

forskellige politikker på Sundhedsområdet. Ældrerådet efterlyser politikker, der er 

enkle, uden lange ”antrit” der gennemgår de overordnede visioner og mål for 

kommunen. Ældrerådet mener det vil give mere gennemsigtighed, samtidig med at 

politikken vil blive lettere tilgængelig for den enkelte borger.  

Ældrerådet pegede endvidere på de mange snitflader mellem de enkelte politikker, 

hvor det er vigtigt med en koordinering, så man sikrer at politikkerne på 

Sundhedsområdet peger i én fælles retning. 

  

  

 

 
 
 
 
 
 

4. Orientering fra Ældreidrættens Samvirke 

 

Sagsfremstilling 

Formanden fra Ældreidrættens Samvirke Jørgen Christensen orienterer om 

foreningens aktiviteter. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014 

  

Orientering ved Jørgen Christensen. 

Ældreidrættens Samvirke har pt. 15 klubber under sig med ca. 1.500-2.000 aktive 

medlemmer. Ældreidrættens Samvirke er rådgiver og koordinator, samtidig med at 

man fordeler midler til ældreidrætten. 

  

Ældre-OL den 16. oktober 2014 

Ældreidrættens Samvirke inviterer i samarbejde med Frederikshavn Kommunes 

Sundhedsafdeling og Dansk Arbejder Idrætsforening til Ældre-OL. Arrangementet 

er for alle beboere på plejecentre, samt for ældre der modtager hjemmehjælp, og 

afholdes i Arena Nord, Frederikshavn. Prisen for arrangementet med forplejning, 

præmier mm. er 100 kr. pr. deltager. 

Der vil blive sendt program ud med oplysning om tilmelding mm.. 

  

Ældrerådet roser det flotte initiativ, og håber rigtig mange ældre får en god 

oplevelse. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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5. Ældre borgeres muligheder ved indførelse af digital post fra 

det offentlige 

 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet har henvendt sig til Borgerservice, for at få en orientering om, hvor 

langt man er nået i Frederikshavn Kommune i forhold til indførelse af obligatorisk 

digital kommunikation med det offentlige, samt hvilke muligheder der er for ældre 

borgere i plejebolig og andre svage ældre borgere, for at søge om fritagelse for 

ordningen. 

  

Orientering ved Borgerservice. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014 

  

Orientering ved Borgerservice. 

  

Fra 1. november skal alle borgere over 15 år have en digital postkasse. 

Borgerservice har allerede mange henvendelser, og mange har fået fritagelse. På 

landsplan forventer man at ca. 20 % fritages. Denne andel forventes at blive mindre  

i de kommende år. 

I forbindelse med den landsdækkende TV kampagne, har der været lidt forveksling 

mellem de oplysninger der har været for henholdsvis virksomheder og for borgere. 

  

Folderen der omhandler digital kommunikation mellem det offentlige og borgere er 

nu klar. Hovedbudskabet heri er at: 

 man kan få hjælp i Borgerservice til oprettelse af sin digitale postkasse, 
samt hvis der opstår problemer. 

 man kan give en anden læseadgang til sin digitale postkasse (f.eks. hvis 
søn/datter bor i en anden del af landet ). Dette sikrer at ”rudekuverter” 
bliver læst, og ikke ligger glemte hen. 

Borgere der ikke har søgt om fritagelse får automatisk en digital postkasse. 

Borgeren adviseres herom pr. brev i løbet af sommeren og igen til november. 

  

Borgerservice oplyser, at man forventer at få ambassadører blandt plejepersonalet, 

der har foldere med ud og kan introducere ældre borgere. 

  

  

Ældrerådet spurgte ind til retningslinjer for den digitale postkasse ved dødsfald. 

Digitaliseringsstyrelsen opfordrer til, at man giver sin ægtefælde læseadgang, så 

man ikke løber ind i at mangle adgang pga. ukendt kode. 

  

Ældrerådet efterlyser mere oplysning til borgerne om hvad ”læseadgang” mm. 

betyder. Opfordrer til at Borgerservice sætter annonce i Lokalavisen, og giver folder 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/5231 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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med ud sammen med madservice, i aktivitetscentrene, i lægehusene, 

Sundhedscentrene eller til informationsmøderne for ny 75-årige,  

  

Ældrerådet oplyser, at man i Hjørring Kommune fritager hele plejecentre. Opfordrer 

til at man undersøger denne mulighed i Frederikshavn Kommune.  

  

  

Ældrerådet takkede for orienteringen og tilkendegiver, at man gerne vil være 

ambassadører for ordningen. Det aftales af Ældrerådet ”klædes på” til opgaven. 

  

Bilag 

Bilag Fritagelse uden underskreven erklæring (2) Første udkast.docx (dok.nr.55749/14) 

Bilag Digital kommunikation med det offentlige, følgebrev og folder.pdf (dok.nr.55731/14) 

Bilag Anmodning om fritagelse fra digital post.pdf (dok.nr.55729/14) 

 
 
 
 
 
 

6. Høring: Mulige tiltag for Socialudvalgets budget 2015-18 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget behandlede på sit møde i februar 2014, de økonomiske 

forudsætninger for budgetlægningen 2015, hvor det er nødvendigt at reducere 

budgetterne med 100 mio. kr. 

Den overordnede målsætning for budgetprocessen for budget 2015 – 2018 er at 

etablere balance, således at der kan vedtages et budget, som ikke bruger af 

kassebeholdningen, men derimod indeholder en nødvendig opbygning af 

kassebeholdningen.  

Det indebærer, at nettodriftsudgifterne skal reduceres med100 mio. kr. i forhold til 

det nuværende niveau i årene 2015 - 2018. 

Reduktionerne gennemføres ved at tage udgangspunkt i driftsområdernes 

serviceniveau og i deres produktivitet. Områder med et højt serviceniveau i forhold 

til sammenlignelige kommuner kan finde reduktioner ved at sænke serviceniveauet. 

Ligesom områder med lav produktivitet kan finde reduktioner – løse samme opgave 

for færre ressourcer – ved at hæve produktiviteten. 

Økonomiudvalget besluttede at de 100 mio. kr. indregnes på følgende måde: 

1.     Rammerne for 2015 forhåndsreduceres med 3 % af serviceudgifterne,  

2.     25 mio. kr. reduceres på konkret udpegede områder inden for det 

specialiserede socialområde, visitationsbudgettet, skoleområdet, samt øvrige 

områder. Denne reduktion kan ske uden ændring af de politisk fastsatte 

serviceniveauer.  

3.     Rammerne for overslagsårene (2016 og frem)  forhåndsreduceres med 1% af 

serviceudgifterne idet der forudsættes en årlig produktivitetsstigning. 

For at sikre budgetoverholdelse i 2014, skal der tages initiativ til at der iværksættes 

tiltag/investeringer for at opnå de indregnede besparelser, og/eller initiativ til en 

generel udgiftsopbremsning.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3115 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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Administrationen har i vedhæftede bilag, udarbejdet en oversigt over indregnede 

reduktioner i 2014 og fra 2015, - Socialudvalgets andel af økonomiudvalgets 

beslutning omkring budgetlægningen for 2015 og frem. 

  

Socialudvalget vedtog i møde den 5. marts 2014, med afsæt i økonomiudvalgets 

principper om at reduktionerne i 2015 gennemføres ved at tage udgangspunkt i 

driftsområdernes serviceniveau og produktivitet, at tilkendegive de indsatsområder 

der primært skal fokuseres på, således at administrationen efterfølgende kan lave 

et oplæg til, hvorledes det vil være mest realistisk og hensigtsmæssigt at effektuere 

reduktionerne. Et foreløbigt overslag af det samlede potentiale vurderes til ca. 40 

mio kr.  

  

Principperne sendes i høring i relevante råd og MEDudvalg inden 

udvalgsbehandlingen i april. 

  

 

Indstilling 

Til høring, således at høringssvar foreligger inden Socialudvalgets møde den 2. 

april 2014. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet støtter forslagene der fremgår af ”Notat om mulige tiltag for 

Socialudvalgets budget 2015-2018” og konstaterer med tilfredshed, at der ikke vil 

ske serviceforringelser.  

  

 

Bilag 

Reduktionsoversigt SOCUDVALG 2014-2018.pdf (dok.nr.44299/14) 

Løbende oversigt over tiltag - budget 2015-2018 (dok.nr.40612/14) 

 
 
 
 
 

7. Socialudvalgets Regnskab 2013 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalgets regnskab er fremsendt til Ældrerådets orientering. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014 

Ældrerådet drøftede årsberetning samt overførselsopgørelse. 

Ældrerådet ser med bekymring på, at det inden for Ældreområdet er 

kompetenceudvikling samt Fritvalgsområdet, der har været med til at skabe 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/183 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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underskud. Det er vigtigt at disse områder har den største opmærksomhed 

fremadrettet.  

Regnskabet tages til efterretning. 

  

  

 

Bilag 

Socialudvalgets regnskab 2013 (dok.nr.56149/14) 

 
    
 
 
 

8. Sundhedsudvalgets Regnskab 2013 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalgets Regnskab 2013 fremsendes til Ældrerådets orientering. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014 

Regnskabet tages til efterretning. 

  

 

Bilag 

Sundhedsudvalgets Regnskab 2013 (dok.nr.56144/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/183 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 
 

9. 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 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/183 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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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. 

  

Supplerende sagsfremstilling 

På baggrund af Ældrerådets henvendelse til Socialudvalget, er der indkaldt til et 

dialogmøde om ”Fremtidens pårørendesamarbejde”. Formålet er at sætte fokus på 

fremtidens samarbejde mellem kommunen og bruger- og pårørenderåd. Deltagerne 

er repræsentanter fra bruger- og pårørerådene, Ældrerådet, Socialudvalget samt 

ældreområdet. Mødet afholdes 26-03-2014 kl. 16 på Strandby Aktivitetscenter. 

  

Til drøftelse. 

 

Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014 

  

Dialogmødet om ”Fremtidens pårørendesamarbejde” er flyttet til den 23. april 2014. 

Denne udsættelse er ikke hensigtsmæssig, set i forhold til, at der indkaldes til valg i 

Bruger- og pårørerådene i løbet af april måned, med afholdelse af valg i maj. Det er 

vigtigt at der tages beslutning om Bruger- og pårørerådenes fremtid inden valgene 

afvikles. Ældrerådet anbefaler derfor, at dialogmødet afvikles snarest muligt.  Der 

sendes skrivelse herom til Socialudvalget samt mødearrangør.  

  

 

Bilag 

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

 
 
 
 
 

10. Opfølgning vedr. workshops om fremtidens frivillige sociale 

arbejde 

 

Sagsfremstilling 

Repræsentanter fra Ældrerådet har deltaget i Workshops den 3., 4. og 5 marts i 

henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby, hvis formål var at skabe en vision for 

det frivillige sociale arbejde og danne grundlaget for en ”Politik for frivilligt socialt 

arbejde” i Frederikshavn Kommune. Omdrejningspunktet for dagene var at sætte 

fokus på de højdepunkter, succeser og positive elementer ved det gode arbejde 

som allerede forgår på frivilligområdet i Frederikshavn Kommune. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19518 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Socialudvalget har endvidere på sit møde den 5. marts 2014 vedtaget en revideret 

tids- og procesplan for ”politik for frivilligt socialt arbejde”. Første udkast til en 

frivillighedspolitik forventes klar marts/april 2014, med høringsfase april/maj 2014. 

  

Der samles op på indtryk fra de afholdte workshops. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014 

  

Kort orientering fra de 3 workshops. De generelle tilbagemeldinger fra møderne var 

at: 

  

 Der er for meget bureaukrati ifht. ansøgning af midler, lokaler mm. 

 Det er svært at finde frem til rådgivning – hvem kan man spørge, og hvor 

 Der mangler et overblik over, hvad der egentlig findes af frivillige 
organisationer  

 Det er svært for borgere der ønsker at være frivillig, at finde frem til en 
organisation 

 Der mangler uddannelse til de frivillige – hvad kan man, og hvad må man 
som frivillig 

 Der efterlyses samarbejde mellem de frivillige organisationer 

Ældrerådet afventer at få udkast til ”Politik for frivilligt socialt arbejde” til høring 

jævnfør tids- og procesplanen. 

  

Bilag 

Politik for frivilligt socialt arbejde - Bilag 1 - Revideret tids- og procesplan.pdf (dok.nr.17475/14) 

 
 
 
 
 

11. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling 

Sager fra de politiske dagsordner, der har interesse for Ældrerådet.  

  

  

Socialudvalget: - 

  

Sundhedsudvalget: - 

  

Teknisk udvalg: - 

  

Plan- og Miljøudvalget: - 

  

Kultur- og fritidsudvalget: - 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet: - 

  

Økonomiudvalget: - 

  

Byrådet: - 

  

Handicaprådet: - 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014 

  

Kort orientering. Det generelle træk for udvalgene er, at man pt. arbejder med 

budget. 

  

Handicaprådet har endvidere drøftet ønske om bevilling til flere lifttaxaer. 

  

  

 

 
 
 
 
 

12. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

  

Information fra formanden: 

  

 Referat fra Regionsældrerådsmøde den 19. marts 2014 

  

  

Information fra medlemmer: - 

  

  

  

Øvrige meddelelser: 

  

  

Nyt fra Danske Ældreråd: 

  

Mailservice 2/2014, der bl.a. indeholder nyt om: 

 Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 2014 i Nyborg 

 Danske Ældreråds høringssvar vedr. patientinddragelsesudvalg i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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regionerne  

 Flere kommuner skaber palliative teams (palliation betyder lindring) 

 Sundhedsprofilen giver et billede af danskernes livsstil på tværs af 
kommuner og regioner 

  

Nyhedsbrev 1/2014, der bl.a. indeholder nyt om: 

 Digitalisering af kommunikation mellem borgerne og det offentlige 

 Spørgeskemaundersøgelse blandt Handicapråd i alle landets kommuner 

 Nye former for rehabilitering og træning gør det muligt at forbedre 
livskvaliteten for de fleste ældre borgere med rehabiliteringsbehov – læs 
om oplæg fra temamøde i ”Det Nationale Institut for Kommuners og 
Regioners Analyse og Forskning” KORA. 

  

Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014 

Der var ingen yderligere information under punktet. 

  

  

 

 
 
 
 

13. 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 26. marts 2014 

Kort orientering fra afholdte møder i bruger- og pårørerådene.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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 Drachmannsvænget: Der laves nu mad i alle husene. Prøver også med at 
servere varmt mad om aftenen. Der er afholdt møde med pårørende den 
11-03-2014 med god tilslutning. 

 Rosengården: Personalet har været på kompetenceudvikling samt kursus i 
kommunikation. Ole H. Pedersen er udnævnt som centerleder pr. 01-04-
2014. 

 Område Midt: Har fået orientering af kostfaglig medarbejder om 
ernæringsscreening af områdets beboere.  

Alle råd påregner fortsat at afholde valg i maj måned, som anført i vedtægten. 

  

 

 
 

14. Opdatering af Ældrerådets folder 

 

Sagsfremstilling 

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

Gennemgang af udkast til folder. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014 

  

Ældrerådet besluttede at udsætte trykning af folder, indtil man har fået afklaret 

bruger- og pårørerådenes rolle i fremtiden, da man fortsat gerne vil have 

oplysninger om bruger- og pårørerådene med i folderen. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

15. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Næste ordinære møde er planlagt til onsdag den 30. april 2014. 

  

Revidering af erindringsliste. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 26. marts 2014 

  

Mødedato for næste ældrerådsmøde fastholdes. 

  

Erindringslisten revideres i forhold til drøftelse. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


