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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Beslutning Ældrerådet den 11. august 2014 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra den 26. juni 2014. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 11. august 2014 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 
 

3. Høringssag: Ændret håndtering - udlån af mikrobølgeovne 

ift. madservice 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har haft praksis for at udlåne mikroovne til borgere, der er 

visiteret til madserviceordning, når/hvis hjemmehjælperen skal varme maden. Dog 

forholder det sig således i dag, at prisen på en mikrobølgeovn er faldet så meget at 

denne ordning bør revurderes. Det er nærliggende at sammenligne en mikroovn 

med en støvsuger, dvs. et alment forbrugsgode der anvendes som arbejdsredskab 

af hjælperne. Kommunen kan derfor på tilsvarende vis som fx støvsugere og 

gulvmopper kræve, at borgeren selv skal være i besiddelse af en mikroovn, hvis 

borgeren skal have hjælp til at varme maden. 

  

  

Lovgivningen giver mulighed for, at en række produkter, som eks. mikrobølgeovne, 

der udlånes af Frederikshavn Kommune, kan betragtes som forbrugsgoder.  Et 

forbrugsgode er et produkt, der produceres til den almene befolkning, og som kan 

købes i almindelig handel. Nogle borgere har dog behov for sådanne produkter, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3634 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 
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fordi de har en funktionsnedsættelse. Når produkter betragtes som forbrugsgoder, 

frem for eks. et hjælpemiddel, skal borgeren selv betale hele udgiften, hvis 

produktet koster under 500 kr. Hvis det koster mere, kan borgeren få 50 % i tilskud 

fra kommunen. 

  

  

Det er i denne kategori som mikrobølgeovne har bevæget sig til at være hen 

overtid, hvorfor det foreslås at ordningen afskaffes og gøres til et forbrugsgode, 

hvortil der opnås en estimeret besparelse på 31.015 kr. pr. år. 

  

  

Besparelsen er inklusiv prisen på selve produktet, udbringning, afhentning og 

udskiftning. En væsentlig del af udgiften ved udlånet af mikrobølgeovne går ikke til 

indkøbet, men til den praktiske håndtering af ordningen herunder evt. rengøring af 

ovne til genudlån. 

  

  

Ændringen vil udelukkende vedrøre nye ansøgninger og udskiftninger. 

  

  

En beslutning om at lade mikrobølgeovne for fremtiden være et forbrugsgode vil i 

øvrigt være i god tråd med Socialudvalgets beslutning pr. 4.6.2014, hvor der blev 

taget beslutning om at lade flere hjælpemidler overgå fra hjælpemiddel til 

forbrugsgode.  

  

Det skal bemærkes at sagen er sendt til høring ved Ældreråd såvel som 

Handicapråd i Frederikshavn Kommune 

   

  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til Socialudvalgets beslutning at 

mikrobølgeovne for fremtiden anerkendes som et forbrugsgode fremfor at de 

udlånes gennem Frederikshavn Kommune. 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 11. august 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet er enige i det fremsendte forslag i lighed med den tidligere vedtagne 

ændring af mindre hjælpemidlers status fra hjælpemiddel til forbrugsgode. 
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4. Høringssag: Budget 2015(opdateret) - andel af 25 mio. 

besparelse 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Socialudvalgets tidligere og afsluttede behandling af 

budgetforudsætningerne for 2015, har økonomiudvalget på sit møde d. 18. juni 

revurderet beregningsgrundlaget for fordelingen af den indregnede besparelse på 

25 mio. kr. (for hele kommunen). 

  

Socialudvalgets andel er herefter endeligt fastsat til 10,7 mio. i 2015, stigende til 

12,7 mio. i 2016 og fremadrettet. 

  

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i 

samarbejde med Økonomicentret, udarbejdet et administrativt oplæg til at 

effektuere disse besparelser. 

Oplægget tager i lighed med tidligere afsæt i den overordnede vision og strategi. 

  

Visionen: 

- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive 

selvhjulpne, dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. 

  

Strategien 

- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i 

forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift. 

  

Det administrative oplæg vil blive fremsendt inden udvalgsmødet d. 2. juli. 

  

Oplægget vil efter udvalgets møde blive videresendt som et høringsoplæg til de 

respektive fora. 

  

Høringssvarende og oplægget vil herefter indgå i udvalgets ordinære møde i 

august og til endelig beslutning. 

 

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at 

1. udvalget drøfter det administrative oplæg, og beslutter hvilke forslag der 

fremsendes til høring. 

2. udvalget på baggrund af de indkomne høringssvar, træffer endelig 

beslutning om udmøntning af besparelsen på Augustmødet (20-08-14) 

 
Beslutning Socialudvalget den 2. juli 2014 
Indstillingen tiltrædes, idet samtlige 9 forslag sendes i høring i ÆR, HR og 

relevante MED-fora. 

  

Fraværende: Helle Madsen og Karl Falden. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/11754 

 Forvaltning: CSS 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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Beslutning Ældrerådet den 11. august 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet har ingen bemærkninger til de fremlagte forslag, og kan med glæde 

konstatere, at Socialudvalgets andel af besparelsen er blevet reduceret i forhold til 

tidligere. 

  

 

Beslutning CenterMED Handicap og Psykiatri den 13. august 2014 

Oplægget til besparelse på 2 mio. på Center for Handicap og Psykiatri’s område 

blev drøftet. 

  

Der var ikke ønske om at udfærdige høringssvar, men der blev udtrykt en generel 

bekymring for den økonomiske situation i kommunen. 

  

 

Bilag 

PowerPoint - omstilling del 2 - Socialudvalget.ppt (dok.nr.123663/14) 

Socialudvalgets oplæg besparelser 11,5 mio.pdf (dok.nr.123694/14) 

 
 
 
 
 
 

5. Høring af udkast til Den politiske Sundhedsaftale 2015 - 

2018 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale 

mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af 

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for 

regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er 

ikke en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med 

udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen. 

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for 

samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Formålet med 

sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de 

patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, 

og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner.  

Der har det sidste halve år været tæt dialog mellem regionen og kommunerne om 

de politiske målsætninger. Der har været afholdt møde i KKR’s Sundhedspolitiske 

Dialogforum og Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har afholdt 

dialogmøde i de 4 kommunale klynger. 

På baggrund heraf fremsender Sundhedskoordinationsudvalget høringsudkast til 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/18319 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mskr 

 Besl. komp: BUU/SOU/SUU/AMU 
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Den politiske sundhedsaftale med henblik på at få bemærkninger til, hvordan 

aftalen kan understøtte den politiske vision om at: ”Et stærkt fælles 

sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere 

sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.” 

Den politiske sundhedsaftale er bygget op omkring fire overordnede pejlemærker: 

  

1.    Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet  

2.    Den sociale ulighed skal reduceres  

3.    En lærende og respektfuld samarbejdskultur  

4.    Sundhedstilbud på nye måder  

  

Inden for hvert pejlemærke er der formuleret en række konkrete målsætninger, 

som skal fungere som et redskab til at sikre en løbende opfølgning og justering af 

indsatsen. Sundhedskoordinationsudvalget opfordrer i den forbindelse 

høringsparterne til at have særlig fokus på afsnittene ”Det vil vi opnå” og ”Vi har 

også aftalt”, og gerne fremsætte bud, der kan kvalificere dem yderligere. 

  

Som led i sundhedsaftalen udarbejdes en administrativ aftale, der konkretiserer 

den politiske aftale. Den samlede Sundhedsaftale 2015-2018 forelægges 

Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet ultimo 2014, hvorefter den fremsendes til 

godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar 2015. 

  

Den Politiske Sundhedsaftale sendes på nuværende tidspunkt til høring i 

Ældrerådet, Handicaprådet, Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Børne- og 

Ungdomsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget 

  

   

  

 

Indstilling 

Direktøren for Social- og Sundhedsområdet, direktøren for Børne- og Ungeområdet 

og direktøren for Arbejdsmarkedsområdet indstiller:  

·         At udkastet til Den politiske Sundhedsaftale drøftes 

·         At input fra den kommunale koordineringsgruppe for Sundhedsaftalerne 

godkendes som høringssvar fra Frederikshavn Kommune. 

·         At administrationen gives kompetence til at koordinere fagudvalgenes svar og 

fremsende samlet høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 11. august 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

  

Ældrerådet finder den Politiske Sundhedsaftale 2015-2018 godt beskrevet og 

gennemarbejdet. 

  

Ældrerådet mener, at der i den Politiske Sundhedsaftale bør indarbejdes afsnit 
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med fokus på de nordjyske kommuner, der har vanskeligt ved at tiltrække læger, 

det være sig praktiserende læger, øjenlæger, hudlæger osv.. Det er her yderst 

vigtigt, at kommunerne gør et stykke arbejde for at tiltrække de manglende læger 

via Regionen.  

Ældrerådet har konstateret, at der i forbindelse med lukning af øjenlægepraksis i 

Frederikshavn var 2 ansøgere, men disse fik afslag fra Regionen. Her efterlyser 

Ældrerådet en større fleksibilitet i forhold til tildeling af ydernummer, eller en 

revidering/omlægning af hele ydernummerordningen. 

  

 

Bilag 

Udkast - Den Politiske Sundhedsaftale 2015 - 2018.pdf (dok.nr.122924/14) 

Input til de nordjyske kommuner høringssvar - Den politiske sundhedsaftale.docx (dok.nr.122954/14) 

 
 
 
 
 

6. Orienteringssag: Opfølgning vedr. kvalitetsundersøgelse – 

døgndækkende telefon på hjemmehjælpsområdet. 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af socialudvalgets beslutning d. 7. maj 2014, som er vedhæftet som 

bilag til denne sag, har Center for Social- og Sundhedsmyndighed foretaget den 

nødvendige kontrolopringning til MG Hjemmepleje. 

  

Kontrolopringningen blev foretaget d. 12.06 2014 og telefonen blev besvaret efter 2 

ring. 

Opkaldet blev besvaret med firmanavn og pågældendes navn, hvilket er 

tilfredsstillende. 

  

Således har MG Hjemmepleje levet op til den handlingsplan, som de har fremsendt 

jf. dagsordenspunkt fra Socialudvalgsmøde d. 07.05.2014. 

  

Sagen sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd i Frederikshavn Kommune 

  

  

 

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.  

  

  

 

 

 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/4812 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 
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Beslutning Ældrerådet den 11. august 2014 

  

Ældrerådet tager kvalitetsundersøgelsen til efterretning. 

  

Vedr. aftale med Beredskabet om telefonvagtordning: 

Ældrerådet har erfaret, at det kan give anledning til forvirring ved borgere, når 

Beredskabet besvarer telefonopkald til hjemmeplejen, udelukkende med ordet 

”Beredskabet”. Ældrerådet mener, at det må være muligt at svare telefonen med 

f.eks. ”vagttelefon for hjemmeplejen Bangsbo”. 

  

 

Bilag 

Kvalitetsundersøgelse - døgndækkende telefon på hjemmehjælpsområdet (dok.nr.78514/14) 

 
 
 
 
 
 

7. Velfærdsteknologi - Hvordan udvikler vi Frederikshavn 

Kommune med hjælp fra velfærdsteknologi? 

 

Sagsfremstilling 

Velfærdsteknologi – Hvordan kan vi udvikle Frederikshavn Kommune med 

hjælp fra velfærdsteknologi? 

  

Forbedret kvalitet i servicen, styrket arbejdsmiljø og en sundere økonomi. Tre 

områder, hvor velfærdsteknologi har værdi. Velfærdsteknologi handler i høj grad 

om at hjælpe borgerne med at være selvhjulpne. Det handler om den måde, vi i 

Frederikshavn Kommune leverer service på. Hvordan vi organiserer vores arbejde, 

så borgerne kan få den hjælp, de har behov for. Det handler også om at bruge 

vores ressourcer på den bedst mulige måde, så vi bruger velfærdsteknologien, hvor 

den giver værdi. Velfærdsteknologien giver nye muligheder for, at vi kan levere den 

samme service på en mere smart og skånsom måde. Hvordan sikrer vi, at 

Frederikshavn Kommune får udnyttet det potentiale, der ligger i 

velfærdsteknologien?  

  

Ud fra en status på hvor Frederikshavn Kommune befinder sig på det 

velfærdsteknologiske felt, og hvor vi er på vej hen, vil ovenstående være nogle af 

de vinkler, som bliver fremlagt og lagt op til debat. Formålet med dette er at få input 

til en revidering af principperne for indførelse af velfærdsteknologi, som 

Socialudvalget og Sundhedsudvalget godkendte august 2012. 

  

Projektleder Hanne Engholm, Center for it, digitalisering og velfærdsteknologi, 

deltager under punktet.  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/11888 

 Forvaltning: Center for it, 

digitalisering og velfærdsteknologi 

 Sbh: haeh 

 Besl. komp:  
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Indstilling 

Direktøren for Sundhed & Ældre, Handicap & Psykiatri, Social- og 

Sundhedsmyndighed samt it, digitalisering og velfærdsteknologi indstiller: 

 At Ældrerådet og Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og 
drøfter emnet mhp. input til revidering af eksisterende principper for 
indførelsen af velfærdsteknologi.  

  

Beslutning Ældrerådet den 26. juni 2014 

  

Orientering ved Hanne Engholm. 

  

Eksempler på velfærdsteknologi: 

·         Vaske- tørretoilet (frihed, tryghed, selvhjulpenhed, besparelse) 

·         Loftlifte 

·         Påmindelse om medicingivning 

·         Robotstøvsugeren (i Fr-havn har man positive tilbagemeldinger fra bl.a. 

rengøringspersonale der bliver aflastet) 

·         Videokontakt (træning via skærm, videokontakt med børn/børnebørn, anden social 

kontakt) 

·         Virtuel træning (vedligeholdelsestræning via skærm i eget hjem, med mulighed for 

respons fra terapeut) 

  

KL´s strategi for digital velfærd (KL=Kommunernes Landsforening) 

Strategien sætter retning for afprøvning og brug af teknologi i det 

offentlige indenfor social- sundheds og undervisningsområdet. Her 

peges der på: 

·         Hjælp til løft  

·         Vaske- tørretoiletter 

·         Spiserobotter  

·         Bedre brug af hjælpemidler  

·         Telemedicin  

·         Telesår  

  

Yderligere tiltag i Frederikshavn Kommune: 

·         Samtidens plejecenter: Sæby Ældrecenter, hvor man bl.a. laver forsøg med 

sortering af vasketøj til beboerne. 

·         Digitaliseringsværksted: Medarbejdere indgår i forløb i små grupper, hvor man 

arbejder med forskellige udfordringer, f.eks. bærbare PC’ere med ud i plejen eller I-

pads hos borgere der får påmindelse om forskellige daglige gøremål. 

  

Overvejelser man bør gøre ved indførelse af den nye teknologi 

·         Rehabilitering set i sammenhæng med velfærdsteknologi 

·         Fordele/ulemper ved selvhjulpenhed ved brug af teknologi, kontra personlig hjælp 

·         Måden at levere service på 

  



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 11. august 2014 Side 12 af 17 

 

  

Bemærkninger fra Ældrerådet: 

·         ÆR har erfaret at andre kommuner har fået midler gennem ældrepuljen til forsøg 

med Vaske-tørretoilet. ÆR anbefaler at man også tænker dette ind i Fr-havn 

Kommune ved eventuelle kommende ansøgninger. 

·         ÆR anbefaler at man følger med i, hvad andre kommuner har af erfaringer med 

afprøvning af velfærdsteknologi.  

·         Vigtigt at det er frivilligt for borgeren at deltage i afprøvning. 

·         Vigtigt at der ikke er nogen udgift for den ældre borger i forbindelse med 

afprøvning  

  

Punktet sættes på til drøftelse i august for udarbejdelse af input til Socialudvalget. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling til Ældrerådsmøde den 11. august 2014 

  

Punktet genoptages fra mødet den 26. juni 2014. 

Ældrerådet udarbejder input til Socialudvalget. 

 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 11. august 2014 

  

Ældrerådets input til Socialudvalget/Sundhedsudvalget: 

 ÆR har erfaret at andre kommuner har fået midler gennem ældrepuljen til 
forsøg med Vaske-tørretoilet. ÆR anbefaler, at man også tænker dette ind 
i Fr-havn Kommune ved eventuelle kommende ansøgninger. 

 ÆR anbefaler, at man følger med i, hvad andre kommuner har af erfaringer 
med afprøvning af velfærdsteknologi. 

 Det er vigtigt, at det er frivilligt for borgeren at deltage i afprøvning. 

 Det er vigtigt, at der ikke er nogen udgift for den ældre borger i forbindelse 
med afprøvning. 

 Det er vigtigt, at alle parter indgår i et positivt samarbejde omkring 
indførelse af velfærdsteknologien. 

  

Bilag 

Principper_for_velfærdsteknologi (dok.nr.52772/12) 
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8. Projekt Forebyggelse af isolation 

 

Sagsfremstilling 

På ældrerådsmødet den 02-06-2014 behandlede Ældrerådet punkt vedr. 

Udmøntning af Ældrepuljen – Forebyggelse af isolation. På baggrund heraf foreslår 

ældrerådsmedlem, at Ældrerådet tager en uformel drøftelse af konkrete input til et 

”idékatalog” for tiltag vedr. ældre ensomme. 

  

Beslutning Ældrerådet den 26. juni 2014 

  

Ældrerådet drøftede problematikken.  

Efter oplysning fra Sundhedsafdelingen er der hen over efteråret planlagt 10 

informationsmøder for de nye 65-årige borgere. Ældrerådet er bekymret for om 

man når ud til målgruppen for projektet (forebyggelse af isolation) med denne 

”metode”, hvor Ældrerådet også tænker på ensomme ældre i gruppen af 66-74 

årige.  

  

Ældrerådet ser frem til at høre mere om planerne for informationsmøderne, og vil 

gerne indgå i en dialog med Sundhedsafdelingen om mødeindholdet. 

 

 

  

Supplerende sagsfremstilling til ældrerådsmøde den 11. august 2014 

  

Ældrerådet har fra Sundhedscentret modtaget datoer for informationsmøderne med 

de nye 65+ årige:  

  

15/9   kl. 13 – 15.30 Rådhuscentret FRHV. 

16/9   kl. 13 – 15.30 Aktiv i Ålbæk SK 

17/9   kl. 10 – 12.30 Manegen Sæby Kulturhus 

22/9   kl. 13 – 15.30 Rådhuscentret FRHV. 

29/9   kl. 13 – 15.30 Rådhuscentret FRHV 

08/10 kl. 10 – 12.30 Manegen Sæby Kulturhus 

13/10 kl. 13 – 15.30 Rådhuscentret FRHV 

20/10 kl. 10 – 12.30 Skagen Kulturhus 

20/10 kl. 13 – 15.30 Skagen Kulturhus 

31/10 kl. 10 – 12.30 Øster Vrå Kulturhus  

  

Ældrerådsformanden vil endvidere orientere om status på projektet. 

 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 11. august 2014 

  

Der er ca. 900 borgere, der i 2014 fylder 65 år, og som indkaldes til 

informationsmøde. Ud over de nævnte datoer fra Sundhedscentret, afholdes der et 
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yderligere møde i henholdsvis Sæby og Østervrå. Datoerne herfor udmeldes 

snares. 

  

Vedr. informationsmødet den 22. september på Rådhuscentret. Ældrerådet er 

forhindret i at deltage denne dag på grund af Temadag for Ældreråd i Åbybro. 

  

Ældrerådet afventer nærmere program for informationsmøderne. 

  

 

 
 
 
 
 

9. 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 11. august 2014 

Der var ingen meddelelser under punktet.  
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10. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

  

Information fra formanden: 

  

Ansøgning om tilskud til løft af ældreområdet 

Ansøgningsfristen for tilskud til løft af ældreområdet er den 26. september kl. 12. 

  

Borgerservice´s tiltag i forbindelse med Digital Post 

Center for Bibliotek og Borgerservice har sendt en skriftlig orientering til Ældrerådet 

om tiltag i forbindelse med indførelse af Digital Post. I forhold til ældre borgere har 

man bl.a.: 

 Etableret samarbejde med plejecentre og hjemmeplejen, og har besøgt de 
centre der har ønsket det 

 Der er uddelt fritagelsesblanketter på plejecentrene samt skrivelse om 
mulighederne til de pårørende 

 I nogle områder er der husstandsomdelt foldere med info om Digital Post 

 Man tager ud i dagligvarebutikker for at hjælpe borgere med oprettelser 
eller fritagelse 

 Der afholdes IT-kurser på Bibliotekerne vedr. Digital Post 

 Der udsendes underretningsbreve i uge 33 og 38 til borgere der endnu ikke 
er tilmeldt eller har søgt om fritagelse for Digital Post 

 Har opstillet stand om Digital Post i mange sammenhænge hen over 
sommeren 

  

  

Information fra medlemmer: - 

  

  

Øvrige meddelelser: - 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 11. august 2014 

  

Møde med Ældresagen 

Ældrerådets formand er inviteret til møde med koordinationsudvalget for 

Ældresagen i Skagen, Sæby og Frederikshavn den 20. august kl. 9.30 vedr. 

udbygning af samarbejde mellem Ældresagen og Ældrerådet. 

  

Dialogmøder med Socialudvalget og Sundhedsudvalget i efteråret 2014 

Det undersøges hvornår der afholdes dialogmøde med henholdsvis Socialudvalget 

og Sundhedsudvalget til bl.a. drøftelse af forslag til ansøgning til ”Løft af 

ældreområdet”. 

  

Temadag for Ældreråd om økonomi og budget 

Danske Ældreråd afholder temadag i Åbybro den 22. september 2014. Der 
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tilmeldes 7 deltagere. 

  

Ældrerådets budget 

Chris Sørensen gennemgik Ældrerådets budget. Der var ingen bemærkninger 

hertil. 

  

Digital Post 

Ældrerådet roser de mange initiativer som Borgerservice har iværksat for at 

udbrede informationen om digital post. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

11. 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 11. august 2014 

  

Status fra arbejdsgruppen vedr. Bruger- og pårørerådenes fremtid 

Ældrerådets formand samt næstformand har deltaget i det forudgående arbejde, og 
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har gennemset det første udkast til et ”fremtidsperspektiv”, hvor man ser den frivillig 

indsats i plejeboligerne går ind og erstatter de tidligere bruger- og pårørenderåd. 

Forslaget sendes til behandling i Socialudvalget, hvorefter det sendes til høring. 

Ældrerådsformanden tager kontakt til formanden for Socialudvalget med spørgsmål 

fra Ældrerådet, herunder hvordan man vil sikre koordineringen af aktiviteter på det 

enkelte plejecenter, samt hvordan man ser sammenhæng med den nuværende 

frivillige indsats under aktivitetslederne på plejecentrene. 

  

  

Status vedr. bruger- og pårørenderåd 

Der er møde i BP-rådet på Drachmannsvænget i Skagen, den 11. september. 

Øvrige BP-råd afventer beslutning fra Socialudvalget vedr. BP-rådenes fremtid. 

 

 
 
 
 
 

12. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Næste ordinære møde er planlagt til mandag den 25. august 2014. 

  

Der er afbud fra Hanne Andersen. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 11. august 2014 

  

Der reserveres mødedato den 8. september 2014 til et ekstraordinært møde. 
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