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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 30. april 2014 

  

Børge Hansen fra økonomicentret deltager under pkt. 3. 

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra den 26. marts 2014. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 30. april 2014 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 
 

3. Høringssag: Oplæg til besparelser på Socialudvalgets 

budgetramme 2014 

 

Sagsfremstilling 

Status på budget 2014: 

I det vedtagne budget 2014 for Frederikshavn Kommune henstår endnu ikke 

udmøntede besparelser på tværgående centrale konti. Økonomiudvalget har på sit 

møde i februar 2014, godkendt principperne for fordelingen af disse. 

De væsentligste besparelser der stod på centrale konti, og hvortil Socialudvalget 

ligeledes skal bidrage, vedrører ”Mere tid til kerneydelsen” og 

”Afbureaukratiseringspuljen” 

  

I Socialudvalgets nuværende budgetramme for 2014 henstår endvidere endnu ikke 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3115 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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udmøntede reduktioner med afsæt i forventet rationale på øget digitalisering og 

styrket borgerrettet sagsbehandling.  

  

Status på budgetforslag 2015: 

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.  

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. 

  

Administrationen vil på mødet gennemgå det vedlagte bilag med henblik på 

afklaring af hvilke initiativer samt indsatsområder der skal sikre effektuering af de 

indregnede besparelser.  

  

På mødet vil der endvidere blive udleveret en oversigt over udviklingen på de 

enkelte indsatsområder fra regnskab 2012 frem til budget 2014 samt et notat der 

redegør for fordele og ulemper ved indførelse af en ”3 takst model” på plejeboliger, 

baseret på plejetyngde. 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller 

  

1.     At udvalget, på baggrund af den administrative fremlæggelse, tager en 

generel drøftelse af hvorledes budgetoverholdelse kan sikres i 2014, samt 

  

2.     At udvalget, med afsæt i økonomiudvalgets principper om at reduktionerne i 

2015 gennemføres ved at tage udgangspunkt i driftsområdernes serviceniveau 

og produktivitet, tilkendegiver hvilke 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. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 5. marts 2014 

Et enigt udvalg godkender principperne i det udleverede notat om mulige tiltag for 

Socialudvalgets budget 2015-18. 

På det grundlag udarbejder administrationen til næste møde konkrete 

besparelsesforslag med et skøn over det estimerede besparelsespotentiale. 

  

Principperne sendes i høring i relevante råd og MEDudvalg inden 

udvalgsbehandlingen i april. 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted – i stedet mødte Carsten Sørensen  

  

  

 

Beslutning CenterMED Handicap og Psykiatri den 20. marts 2014 

Ulla Verner gennemgik de 5 punkter på besluttede tiltag til besparelser for 

Socialudvalgets budget 2015-2018. 

  

De 4 punkter omhandler Sundhed og Ældre – medens pkt. 3 er rettet imod § 85 på 

Handicap og Psykiatriområdet. Der skal fokuseres på rehabilitering og øget 

produktivitet, ligesom ydelsen som udgangspunkt skal være midlertidig og dermed 

afsluttes eller nedsættes.  

  

Der hentes inspiration i Aalborg Kommune. 

  

Medarbejderrepræsentanterne i CenterMED for Handicap og Psykiatri ønskede at 

udtrykke deres betænkning i et høringssvar til Socialudvalget. 

Høringssvaret udsendes med referatet. 

  

  

 

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 
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ske serviceforringelser.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for social- og sundhed indstiller: 

1. at udvalget drøfter de indkomne høringssvar 
2. at udvalget beslutter konkrete reduktionskrav, som efterfølgende sendes i 

Ældreråd, Handicapråd og relevante MED-udvalg.  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 2. april 2014 

Ad 1) høringssvarene drøftet. 

Ad 2)  Socialudvalgets oplæg til konkrete besparelser sendes til høring i 

Handicapråd, Ældreråd og i relevante MED-udvalg med følgende bemærkninger: 

    At administrationen foretager en beregning på, hvad de økonomiske 

konsekvenser er, såfremt de ledige bolig på Rosengården tages i anvendelse 

til aflastning eller lignende. 

    At der på handicap- og psykiatriområdet arbejdes med udgangspunkt i øget 

selvhjulpethed 

    At udvalget beder administrationen om at undersøge tidssvarende 

fremtidsløsninger for Ålbæk plejeboliger. 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted, i stedet mødte Carsten Sørensen 

 

Beslutning CenterMED Handicap og Psykiatri den 22. april 2014 

Socialudvalgets udmelding om en besparelse på 5,2 mill. kr. på Center for 

Handicap og Psykiatri’s område i 2015 blev drøftet og taget til efterretning.  

  

Medarbejderrepræsentanterne enedes om ikke at lave nyt høringssvar, idet der 

ikke, ud over beløbet, var væsentligt nyt i forhold til sidste høringssvar. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 30. april 2014 

Børge Hansen fra økonomicentret gennemgik Effektuering af reduktioner budget 

2014-2018. 

  

Ældrerådet høringssvar: 

I lighed med tidligere har Ældrerådet bemærket at oplægget til besparelser ikke vil 

medføre serviceforringelser for de ældre.  Ældrerådet opfordrer til at man 

genovervejer ledelsesstrukturen på ældreområdet, så man bibeholde flest mulige 

varme hænder. 

  

Bilag 

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

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

Høringssvar SOU 2015 til 2018 - Caspershus - Høringssvar til SOU budget 2015 til 

2018.pdf (dok.nr.52285/14) 
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Høringssvar MED - sundhed og ældre: Notat om mulige tiltag for SOU budget 2015-2018 - 52324-

14_v1_Høringssvar Notat om mulige tiltag for SOU budget 2015-2018.pdf (dok.nr.56881/14) 

Hørringssvar medarb.siden MED-handicap og psyk. - vedr notat om mulige tiltag for socialudvalgets 

budget 2015-2018 - SPRI66314032412270.pdf (dok.nr.56876/14) 

Høringssvar Handicaprådet- (dok.nr.62107/14) 

Effektuering budget 2014 og 2015.PPTX (dok.nr.63440/14) 

 
 
 
 

4. Bruger-/pårørenderåd på ældreområdet - revision af 

vedtægter 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge de gældende vedtægter for bruger- og pårørenderåd ved pleje- og 

ældreboliger i Frederikshavn Kommune, så afholdes der valg til disse i maj 2014.  

  

Som kommunens Ældreråd har gjort Socialudvalget opmærksom på, så er der 

behov for at det overvejes om der er behov for tilretning af de gældende vedtægter 

eller om der skal udarbejdes nye rammer for det fremtidige arbejde. 

  

På baggrund af de tilbagemeldinger som fremkom på et dialogmøde med 

repræsentanter fra kommunens bruger-/pårørenderåd, Ældrerådet og 

Socialudvalget, så fremstår der et behov for at revurdere fremtidens 

pårørendesamarbejde.  

  

Herfor forslår administrationen, at § 6 i de gældende vedtægter, om at der skal 

afholdes valg i maj måned, suspenderes for de bruger-/pårørenderåd, hvor der 

endnu ikke er indkaldt til valg. For de råd der allerede har igangsat valgprocessen 

og indkaldt til valg gennemføres valgene – men imidlertid med en præcisering af, at 

rådene fungerer i deres nuværende form frem til 1. september 2014.  

  

Administration foreslår herudover, at der igangsættes arbejde med, at få udarbejdet 

fælles pejlemærker/rammer for de fremtidige råd – som vil i større omfang end før 

indtænke de frivillige og lokale ildsjæle i de respektive pleje- og ældrecentres 

arbejde. Her vil der ligeledes forsøges, at sikre højere grad mulighed for lokal 

tilpasning af rådenes organisering, alt efter lokale behov og ønsker. Det første 

udkast til de fælles pejlemærker/rammer forventes forelagt Socialudvalget d. 4. juni 

2014. 

  

  

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller:  

1. At § 6 i de gældende vedtægter, om at der skal afholdes valg i maj måned, 
suspenderes for de bruger-/pårørenderåd, hvor der endnu ikke er indkaldt 
til valg. 

2. At de råd der allerede har igangsat valgprocessen og indkaldt til valg 
gennemfører valgene – imidlertid med en præcisering af, at disse råd 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2018 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: SOU 
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fungerer i deres nuværende form frem til 1. september 2014. 
3. At administrationen udarbejder et udkast til fælles pejlemærker/rammer for 

de fremtidige råd på ældreområdet. 

Beslutning Ældrerådet den 30. april 2014 

Ældrerådet drøftede sagen.  

  

ÆR høringssvar: 

Ældrerådets opfattelse er fortsat, at der politisk bør træffes en endelig afgørelse 

omkring Bruger- og pårørerådenes rolle i fremtiden, og at det haster med en sådan 

afgørelse.   

  

  

 

 
 
 
 
 

5. Kvalitetsundersøgelse - døgndækkende telefon på 

hjemmehjælpsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har en række kommunale og private leverandører af 

hjemmehjælp. For at sikre at leverandørerne lever op til den indgåede kontrakt, 

fører kommunen flere typer tilsyn, som beskrevet i ”Tilsynspolitik for ydelser leveret 

i hjemmet efter Servicelovens § 83”.  

  

Som en del af det aktive tilsyn har Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

foretaget stikprøveopkald for at kontrollere om de enkelte leverandører af 

hjemmepleje opfylder kontrakten ved at have et døgndækkende telefonnummer, 

som besvares indenfor 5 ringninger.  

Desuden har myndighed undersøgt om leverandøren nævnte firmaets navn, eget 

navn og om der blev talt klart og tydeligt. Dette er ikke kontraktbundet, men en god 

service overfor borgeren. 

Undersøgelsen foretages 1 gang årligt og her præsenteres både undersøgelsen fra 

2013 og 2014. Resultaterne af stikprøveopkaldene findes som bilag 1 og 2. 

  

2013 

I 2013 levede alle leverandører op til Leverandørkontrakten for 2013 § 5, stk. 4, ved 

at de besvarede telefonen hurtigt og indenfor 5 ring. 

  

Alle leverandører talte klart og tydeligt og 4 ud af 7 præsenterede sig med firma- og 

personnavn. Dog præsenterede det kommunale Område Midt og Syd og det 

private MG Hjemmepleje sig ikke med firmanavn. Dette er ikke en 

kontraktmisligholdelse, men vigtigt for at borgeren ikke skal være i tvivl om hvem 

der besvarer telefonen. Disse leverandører har haft høringsperiode. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/4812 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: disn 

 Besl. komp: SOU 
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MG Hjemmepleje og det kommunale Område Midt har ikke kommenteret 

undersøgelsen. Område Syd har afgivet følgende høringssvar: 

  

”I januar 2013 blev vores daglige ressourcer på Sæby Ældrecenter reduceret med 

20-25 %. I den forbindelse var vi nødt at se på, hvilke opgaver vi kunne ”udlicitere” 

til andre. Vi fik en aftale med Beredskabsafdelingen om, at de passer vores 

døgntelefon i tidsrummet, hvor vores sekretær ikke er på arbejde. Når kommunens 

vagtcentral besvarer opkald er det ikke muligt for Beredskabsafdelingen at se om 

det er noget der vedr. hjemmeplejen, forsyningen eller det beredskabsmæssige, 

derfor svares der med: ”Det er vagten!”.” 

  

2014 

I 2014 besvarede 6 ud af 7 leverandører den døgndækkende telefon hurtigt og 

indenfor 5 ring og levede dermed op til Leverandørkontrakten for 2014 § 8, stk. 18. 

Én besvarede ikke telefonen. 

De 6 der svarede, talte klart og tydeligt og 4 præsenterede sig med firma- og 

personnavn. 

  

ABC Service præsenterede sig ikke med firmanavn og Aktiv Hverdag 

præsenterede sig ikke med personnavn. Men begge leverandører talte så klart og 

tydeligt, at der ikke var tvivl om hvem der besvarede telefonen. 

  

Hos Område Syd blev telefonen besvaret af en forud indtalt besked der lød: 

”Velkommen til Beredskabet”, hvorefter en person svarede med navn. Dette var 

klart og tydeligt og der var ikke tvivl om hvem der besvarede telefonen. 

  

MG Hjemmepleje svarede ikke telefonen, den ringede 7 gange hvorefter den gik på 

telefonsvarer. Myndighed har udbedt sig redegørelse i forhold til dette.  

  

MG Hjemmepleje har afgivet en skriftlig redegørelse, der forklarer at der var sket 

en menneskelig fejl, hvor telefonen var blevet sat på lydløs. Derudover har de lavet 

en handlingsplan med procedure der sikrer at lignende ikke sker fremadrettet. Se 

bilag. 

  

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet. 

   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for social- og sundhedsmyndighed indstiller at orientering 

tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 30. april 2014 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og går ud fra at man i en periode 

følger op med ekstra stikprøvekontrol hos leverandør, hvor telefonen var sat på 

lydløs. 
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Bilag 

MG redegørelse døgndækkende telefon (dok.nr.71151/14) 

Kvalitetsundersøgelse 2013 (dok.nr.71146/14) 

Kvalitetsundersøgelse 2014 (dok.nr.71148/14) 

 
 
 
 
 

6. Anvendelse af de afsatte midler til forebyggende 

hjemmebesøg ved borgere fra 65 år 

 

Sagsfremstilling 

  

Fra Ældrepuljen er der afsat 1 mio. kr. til forebyggelse af ensomhed/isolation. 

  

Formålet med indsatsen er at få identificeret de ensomme og isolerede ældre 

gennem uddannelse og supervision til medarbejderne. Indsatsen skal bringe 

frivillige, pårørende og medarbejdere sammen i at støtte op om, og motivere 

målgruppen til, deltagelse i forebyggende og aktiverende tilbud i kommunen, 

kommunale som fritidstilbud, under hensyntagen til individuelle ønsker om sociale 

aktiviteter.           

  

Med afsæt i Hjemmehjælpskommissionens rapport fra januar 2014, ønskes en 

drøftelse af anvendelsen af de afsatte midler til forebyggende hjemmebesøg ved 

borgere fra 65 år. 

  

Oplæg ved Birgitte Kvist, områdeleder for Sundhed og Sygepleje 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 30. april 2014 

Birgitte Kvist fremlagde et forslag om, at man anvender midlerne til at gå ind og 

lave forebyggende besøg langt tidligere end nu, f.eks. ved borgere fra 65 år, for at 

”finde” de borgere der er i risikogruppen for at ”gå i stå” og blive ensomme. Der skal 

laves et bindeled til frivilligt netværk, så ældre ensomme borgere ”trækkes ud” af 

hjemmene. De forbyggende informationsmøder til de nye 75-årige vil fortsætte 

uændret. 

  

Sundhedspersonalets opgave bliver at være formidlere til de tilbud og muligheder, 

der allerede findes rigtig mange af i kommunen også i de frivillige klubber og 

foreninger. 

  

Midlerne påtænkes brugt til ansættelse af 2 opsøgende medarbejdere, der skal 

varetage opgaven med den udvide målgruppe, samt skabe kontakt til -, og 

synliggøre, de muligheder der ligger i det frivillige netværk. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/6628 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Bemærkninger fra Ældrerådet til den foreslåede indsats: 

  

- Ifølge oplysninger fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af psykosocial 

ensomhed hos ældre, er problemerne størst i gruppen af ældre mænd, da de ofte 

har svært ved at etablere netværk.  

  

- Man bør også have opmærksomheden rettet mod enkemænd og -kvinder efter 

demente, da de har ”skippet” deres netværk. 

  

- Måske skulle man allerede gøre en indsats fra det fyldte 60 år, når mange forlader 

arbejdsmarkedet.   

  

- Det sværeste er at finde frem til de ældre borgere, der har behovet. Man kunne 

måske lave et samarbejde med de kostfaglige konsulenter, chauffører der bringer 

mad ud, private leverandører, praktiserende læger, boligforeningskontorer, 

viceværter, hjemmehjælpere, menigheder i kirkerne osv. så de melde tilbage, når 

de opserverer ældre, der har behov for kontakt. 

  

- Én ting er borgere med fysiske handicap, som har svært ved at komme ud, noget 

andet er borgere med psykiske problemer – hvem skal sikre at der gøres noget for 

denne gruppe borgere? 

  

- Det er fortsat et tabu at være ensom. Pas på, at det ikke kommer til at se ud som 

om man ”angiver” sin nabo, som man ”tror”, er ensom.   

  

- Tiltagene man sætter i gang, bør være ”fødselshjælp” til noget der i fremtiden kan 

være blivende, også når denne million er brugt.  

  

- Der er behov for en base med viden om lokale frivillige tiltag. hvor plejepersonale 

kan henvende sig, når de observere borgere der har brug for støtte. 

   

- Ældrerådet efterlyser etablering af et ”spisested” i Skagen og Sæby, hvor ældre 

uformeldt kan spise og hygge sig, i stil med Rådhuscentret i Frederikshavn.  

  

- Ældrerådet ser hellere at midlerne bruges til ”fødselshjælp”, til oprettelse af 

cafeer, aktivitetssteder mm frem for udelukkende ansættelse af egentligt 

forebyggende personale. 

Samtidig finder Ældrerådet det meget vigtigt, at man sikrer, at en eventuel 

nyansættelse af personale tilknyttet ordningen, ikke går ind og dækker det 

nuværende opsøgende arbejde, hvor der er varslet besparelser.  

  

  

Birgitte Kvist laver et endeligt forslag til projektet ud fra drøftelsen i Ældrerådet. 

  

  

Vedr. anvendelse af Kostfaglige medarbejdere: 

Ældrerådet ønsker at få en orientering af en af en kostfaglig medarbejder, ifht. 
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hvordan det går ude i ”marken”, hvordan foregår en screening osv.. Der aftales 

nærmere vedr. tid og sted. 

  

 

Bilag 

Hjemmehjælpskommisionen jan 2014.pdf (dok.nr.69304/14) 

 
 
 
 

7. 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: - 

  

Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet: - 

  

Økonomiudvalget: - 

  

Byrådet: - 

  

Handicaprådet: - 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 30. april 2014 

  

Bemærkninger vedr. sager i Sundhedsudvalget 

Ældrerådet appellerer til, at der i sagsfremstillingen ved ”forbehandling” af 

spareforslag i Sundhedsudvalget, der berører ældres forhold, tydeligt fremgår, at 

sagen sendes til høring i Ældrerådet inden en endelig vedtagelse. 

  

Bemærkninger vedr. sager i Byrådet 

Der er nu truffet beslutning om salg af boligerne på Skovbrynet i Skagen. Det er 

Ældrerådets opfattelse at de 5 berørte beboere er tilfredse med flytningen. 

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

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

 

Sagsfremstilling 

  

  

Information fra formanden:  

  

 Henvendelse fra firma vedr. tilbud om fremstilling af ældrerådsfolder 

  

  

  

Information fra medlemmer: - 

  

  

  

Øvrige meddelelser: 

  

Nyt fra Danske Ældreråd: 

  

Mailservice 3/2014, der bl.a. indeholder nyt om: 

  

 Ny kortlægning af ældre patienter i regioner og kommuner. Analyse 
udarbejdet af KORA viser at kun 20 % af de ældre er så svækkede, at de 
har brug for kommunal hjemmepleje. Af dem har 4 ud af 5 også kontakt 
med sygehusvæsenet. Analysen sætter spot på den lille gruppe patienter, 
som kommuner og regioner samarbejder om. 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 30. april 2014 

  

Vedr. fremstilling af ældrerådsfolder 

Det modtagne tilbud har ingen interesse.  

  

Dialogmøde med Sundhedsudvalget 

Ældrerådet og Handicaprådet er inviteret til et fælles dialogmøde med 

Sundhedsudvalget den 3. juni. 

  

Venteliste til plejeboliger 

Ældrerådet anmoder Myndighedsafdelingen om en ny revideret venteliste til 

næstkommende møde. 

  

Opdatering af Ydelses- og Kvalitetskatalog 

Ældrerådet henleder opmærksomheden på at ydelsen ”Rehabilitering”, samt 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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ydelsen ”Mad i Leve- Bomiljø” fortsat ikke er indarbejdet i Ydelses- og 

Kvalitetskataloget. Kataloget bør revideres snarest muligt, idet kataloget skal 

beskrive kvaliteten af samtlige ydelser, samt beskrive klagemuligheder mv..  Der 

sendes brev herom til Socialudvalgsformanden. 

  

Mad til beboere i Leve- bomiljø 

Ældrerådet ønsker en orientering om, hvordan man i Leve- Bomiljøerne 

administrerer de midler der er afsat i ”madbudgettet”, herunder: 

 Sættes de indbetalte midler til kost ind på en særskilt ”madkonto” 

 Hvad gør man med et eventuelt overskud – eller underskud 

 Når der ingen kvalitetsstandard er for ”Mad i Leve- Bomiljø”, hvordan sikrer 
man da korrekt portionsstørrelse mm.. 

 Der sendes brev herom til Socialudvalgsformanden. 

  

  

 

 
 
 
 
 

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 30. april 2014 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 30. april 2014 Side 16 af 16 

 

Der var ingen meddelelser under punktet. 

  

 

 
 
 
 
 

10. Opfølgning vedr. ældrepolitisk konference 

 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet har deltage i ældrepolitisk konference i Nyborg den 29-04-2014 under 

temaet ”Det gode liv som gammel – Hvad skal der til?”. Fra oplæg til konferencen 

lyder: ”Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Lands- og Kommunalpolitikere, 

ledere og ansatte i kommunerne, ældreorganisationer, ældreråd og frivillige 

organisationer bedyrer alle, at de arbejder for, at den enkelte kan få et godt liv som 

gammel. Alle er enige om målet, men måske ikke om midlet, eller om hvordan det 

gode liv ser ud set gennem ældre menneskers briller.” 

  

Opfølgning på input fra konferencen  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 30. april 2014 

Punktet udsættes. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 

11. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Næste ordinære møde er planlagt til mandag den 2. juni 2014. 

  

Revidering af erindringsliste. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 


