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1. Præsentation af ny Myndighedschef 

 

Sagsfremstilling 

Præsentation af myndighedschef Hans Ole Steffensen samt en uformel dialog om 

det kommende samarbejde med Ældrerådet. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 

2. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen 

 – herunder gennemgang af erindringsliste over aktuelle sager. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014 

  

Dagsordenen tilføjes nyt pkt. 11.: ”Orientering vedrørende lukning af Præstbro 

Ældrecenter” 

  

Der er indkommet rettelser til pkt. 6 og 7 vedr. ”Projekt hjælp til løft”. Ændringerne 

medtages under de enkelte punkter. 

  

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 

3. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra møde i Ældrerådet den 25. august 2014. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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4. Høringssag: Politik for frivilligt socialt arbejde 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en politik for 

frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn Kommune. I denne er der lagt op til en 

højere aktivering af borgernes deltagelse og deres ressourcer i forhold til at bidrage 

til fremtidens velfærdssamfund i samarbejde med kommunen og dens ansatte.  

  

Det første udkast til politikken er nu udarbejdet og centrerer sig omkring følgende 

fem fælles pejlemærker:  

  

      - Samskabelse 

      - Relationer 

      - Fællesskab 

      - Klare rammer 

      - Synlighed 

  

Inden politikken implementeres i praksis planlægger Center for Sundhed og Ældres 

administration at afholde et fremtidsværksted for frivillige, politikere, borgere, 

kommunale medarbejdere og andre interessenter. Arrangementet vil blive afholdt 

ultimo september og skal give deltagerne mulighed for at give tilbagemeldinger på 

det første udkast til politikken, som forinden lægges offentligt tilgængeligt på 

frederikshavn.dk. 

  

Hertil sendes politikken til høring i følgende organer:  

  

      - Socialudvalget  

      - Alle øvrige fagudvalg  

      - Råd  

      - Frivillige organisationer  

      - MED  

      - Sundhedspanelet 

  

På baggrund af tilbagemeldinger fra høringsprocessen og fremtidsværkstedet vil 

Center For Sundhed og Ældre foretage tilrettelser i politikken, hvorefter den sendes 

til politisk godkendelse i følgende organer: 

  

      - Sundhedsudvalget 

      - Socialudvalget 

      - Byrådet 

  

  

  

  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19518 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: stet 

 Besl. komp:  
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller: 

1.    Politik for frivilligt socialt arbejde sendes i høring. 

   

 

Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014 

Ingen bemærkninger til forslaget. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. september 2014 

Indstillingen godkendes. 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014 

Stefan Thaarup fra Sundhed og Ældre, deltog under første del af mødet. 

  

Input fra Ældrerådet set i lyset af det afholdte ”Fremtidsværksted for frivillige”, den 

22-09-2014: 

 De frivillige efterlyser klare rammer. 

 Savner en mere konkret handleplan for, hvordan man vil styrke det frivillige 
arbejde. 

 Politikken indeholder for mange fremmedord. 

 Forslag om oprettelse af en paraplyorganisation, hvorunder alle de frivillige 
foreninger kan samles. 

 Et håb at man frem over kan skabe et større samarbejde på tværs af 
frivillige foreninger fra hele kommunen. 

 Se og lær af de tiltag der allerede eksisterer f.eks. ”Aktivt Ældreliv” fra 
Marselisborg 

 Det er vanskeligt at se, hvordan man får skabt en ”fælles vej” og 
sammenhæng i det frivillige sociale arbejde ud fra de forskellige tiltag, 
politikker og pejlemærker.  

Ældrerådets høringssvar: 

Det foreliggende udkast, til en politik for frivilligt socialt arbejde, er for løst 

formuleret. Det er Ældrerådets opfattelse, at der er brug for noget mere 

handlingsorienteret, som kan give et større ejerskab og samarbejde foreningerne 

imellem.  

Der arbejdes på flere led med det frivillige arbejde, og det er derfor vigtigt, at der 

sker en koordinering af arbejdet ud fra ”Pejlemærker”, ”Sundhedspolitik” samt 

”Politik for frivilligt socialt arbejde” – herunder at indsatsen koordineres internt i 

kommunen. 

Politikken bør skrives i et mere let forståeligt sprog. 

  

 

Bilag 

Politik for frivilligt socialt arbejde - revideret 2.pdf (dok.nr.151291/14) 
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5. Høringssag: Ekstern byggerådgivning i boligsager 

 

Sagsfremstilling 

Hjælpemiddelenheden har haft iværksat en proces med henblik på at benytte 

ekstern rådgiver i Hjælpemiddelenhedens byggesager jf. SEL § 116, samt at 

vurdere om dette skulle i et egentligt udbud på baggrund af udgiftsniveauet. Derfor 

har Hjælpemiddelenheden entreret med en lokal byggerådgiver i alle relevante 

sager vedr. SEL § 116 igennem et år for at lave denne vurdering.  

  

Ud fra de afregnede beløb til rådgiveren det seneste år overstiger det ikke 

tærskelværdien for udbud jf. Tilbudsloven på 500.000 kr. eller EU’s Udbudsdirektiv 

på 1.541.715 kr. Dermed er det umiddelbart ikke påkrævet, at opgaven skal i 

udbud, men grundlaget for vurderingen er kun 1 årsværk, hvilket er meget lidt at 

udlede noget ud fra i og med, at det kan variere betydeligt fra år til år. Dog er det 

væsentligt at bemærke, at der ikke er noget juridisk til hindrer, for at man ikke 

foretager et egentligt udbud på opgaven.  

  

Af ovenstående årsager kan man vælge at lave en indbudt licitation, hvor man 

indhenter eks. 3 tilbud og vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud af disse. 

Det vil være med til at kunne afdække markedet yderligere, samt skabe et bredere 

økonomisk beslutningsgrundlag for at træffe den rigtige vurdering.  

  

Spørgsmålet er, om opgaven har en sådan karakter at den skal i et egentligt 

udbud, idet den over flere år vil kunne generer en udgift, der overstiger de 

ovenævnte tærskelværdier i henhold til Tilbudsloven og EU’s Udbudsdirektiv. Det 

vil på denne måde kunne blive afklaret på det bredeste mulige grundlag. 

Derfor vil en indbudt licitationsproces give bedre mening for øjeblikket end en mere 

administrativ omkostningstung udbudsproces på opgaven. 

  

Vedlagt som bilag til sagen er materialet, der påtænkes udleveret i forbindelse med 

den indbudte licitation. I forbindelse med dette er der et konkret spørgsmål omkring 

bod, som administrationen ønsker, at Socialudvalget tager stilling til. Spørgsmålet 

er om der skal være mulighed for ordregiver i at give dagsbøder til byggerådgiver, 

såfremt de indgåede aftaler ikke overholdes af byggerådgiver? Der er desuden 

vedlagt et særskilt bilag vedr. bod, som kan indarbejdes i udbudsmaterialet, 

såfremt Socialudvalget ønsker, at dette skal være en del heraf. 

  

Hvis Socialudvalget træffer beslutning om at det skal være muligt at afgive 

dagsbøder, så indarbejdes dette efterfølgende i materialet.  

  

  

Dilemma  

Ovenstående udbud skal dog ses i lyset af, at Hjælpemiddelområdet som helhed er 

i gang med en evalueringsproces, hvorfor et udbud på bygherrerådgivning med 

kontraktperiode på 4 år kan konflikte med ny-tænkning af området. Derfor er der en 

mulighed i at lade den nuværende leverandør af rådgivning fortsætte 1 år mere, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10715 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 
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hvorefter man eventuelt kan lade opgaven gå i udbud med nærværende 

udbudsmateriale. 

   

Oplæg til politisk drøftelse og beslutning 

Der lægges således op til politisk beslutning af om man 1) skal lade 

byggerådgivning gå i udbud på nuværende tidspunkt, og 1a) om bod skal være en 

del af dette udbud, eller 2) om man skal lade området videreføre praksis i 1 år mere 

med nuværende eksterne rådgiver, hvorefter området eventuel kan gå i udbud med 

nærværende udbudsmateriale. 

  

Det skal yderligere bemærkes at sagen er sendt til hørring ved Ældreråd og 

Handicapråd.  

   

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til beslutning, om Frederikshavn 

Kommune:  

  

1)     Skal lade byggerådgivning i forbindelse med SEL § 116 gå i indbudt 

licitation med en kontraktperiode på 2 år 

  

1a) træffer beslutning om bod skal være en del af udbudsmaterialet. 

  

Eller 

2)     Skal lade området videreføre praksis i 1 år mere med nuværende 

eksterne rådgiver, hvorefter området eventuel kan gå i udbud med 

nærværende udbudsmateriale. 

  

Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014 

Orientering ved myndighedschef Hans Ole Steffensen. 

  

Socialudvalget har besluttet, at der skal ”ses nærmere” på hjælpemiddelområdet 

herunder hjælpemiddeldepotets fysiske rammer og placering. Man vil endvidere 

undersøge muligheden for samarbejde med andre kommuner på 

hjælpemiddelområdet. 

  

Punktet om ”Ekstern byggerådgivning i boligsager” er taget af Socialudvalgets 

dagsorden indtil området er blevet gennemanalyseret. 

  

Ældrerådet skal derfor ikke afgive høringssvar. 

  

Bilag 

Udbudsskrivelse (dok.nr.77321/13) 

Bilag 4 - Tro og loveerklæring.docx (dok.nr.77330/13) 

Bilag 1 Tidsplan (dok.nr.77408/13) 

Bilag 2 Kravspecifikation.docx (dok.nr.77326/13) 

Bilag 3 - Kontraktudkast  (dok.nr.77328/13) 

Beskrivelse af Bod (dok.nr.161731/14) 
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6. Høringssag Projekt Hjælp til Løft - indsats omkring forflytninger hos Center 

for Sundhed og Ældre 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

Frederikshavn Kommunes udfordring omkring at levere mere for mindre kan imødekommes ved hjælp af 

indførelse af velfærdsteknologi. Kommunernes Landsforening (KL) har for kommunerne lagt en strategi 

for digital velfærd
[1]

, hvor et af fokusområderne er indførelse af velfærdsteknologi i forhold til pleje og 

omsorg. Frederikshavn Kommune kan med fordel igangsætte projekter, som følger denne strategi. Et af 

disse projekter er Hjælp Til Løft. Projektet handler om at anvende moderne forflytningsteknologi (fx lifte 

monteret på skinner i loftet, elektroniske bade-bækkenstole mv.) og omlægge arbejdsgange, så 

forflytning af borgere med fysiske funktionsnedsættelser på plejecentre, Levebo etc. foretages af én 

medarbejder i stedet for to medarbejdere eller alternativt foretages mere effektivt af to medarbejdere. 

  

Forudsætninger 

Forudsætninger for at nå målet med at foretage så mange forflytninger så effektivt som muligt er, at det 

nødvendige udstyr er opsat og tilgængelig. Men opsætning af udstyr kan ikke stå alene. Det er vigtigt at 

medarbejderne bliver oplært i hvordan de bedst muligt udnytter udstyrets potentiale. Med andre ord nye 

forflytningsmetoder skal indføres, så man ikke gør som man plejer, og derved ikke frigiver tid. Samtidig er 

det også vigtigt at have et fokus på, at andre værdier end effektivitet i arbejdsgangen også har betydning. 

Det handler overordnet om en ny tankegang og tilgang. Helt konkret handler det om ændring af rutiner for 

medarbejdere, ledelsesmæssig opbakning og omstrukturering af opgaveløsningen samt en 

helhedsorienteret forståelse for indsatsens betydning for Frederikshavn Kommune i forhold til øget 

produktivitet og kvalitet – at levere mere for mindre.  

Med ovenstående in mente er det derfor vigtigt, at der også fokuseres på andet end indkøb af loftlifte. Det 

handler om at se på forflytningssituationer hele vejen rundt og hermed på forflytningsteknologier generelt. 

Derudover er oplæringen og tankegangen omkring brugen af velfærdsteknologier også vigtig for at opnå 

ikke blot en kvalitetsmæssig gevinst, men også en effektiviseringsgevinst. Dette betyder, at der i 

indsatsen ud over brug af midler til loftlifte også er vigtigt, at der anvendes midler til andre 

forflytningsteknologier og til kompetenceudvikling. 

  
[1]

http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/digitalvelfaerd/Digitaliseringsreform-pa-

velfardsomraderne/ 

  

Økonomi 

Økonomi til indkøb af forflytningsteknologier (loftlifte, elektroniske bade-bækkenstole etc.) og 

kompetenceudvikling finansieres i 2014 og 2015 ved hjælp af anlægsmidler øremærket til loftlifte og ved 

hjælp af midler fra Digitaliseringspuljen.  

Det skal bemærkes, at der påtænkes at gå i udbud og få lavet indkøbsaftaler på elektroniske bade-

bækkenstole og evt. andre relevante forflytningsteknologier, således at udgifter til disse reduceres.  

  

  

  

  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1188

8 

 Forvaltning: CS

Æ 

 Sbh: haeh 

 Besl. komp: SOU 

http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/digitalvelfaerd/Digitaliseringsreform-pa-velfardsomraderne/
http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/digitalvelfaerd/Digitaliseringsreform-pa-velfardsomraderne/
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Center for Sundhed og Ældre – Inde (Plejecentre, Levebo etc.) 

  
År 

4. kvartal 

2014 2015 

   Antal loftlifte, der skal indkøbes - konvertering gulvlift til loftlift 26 

 Antal loftlifte, der skal indkøbes til aflastningsboliger (Ankermedet) 3 

 Antal loftlifte, der skal indkøbes - niveau ud fra trad. bevilling 

 

44 

   Udgifter til loftlifte     

Udgift til indkøb og opsætning af loftlifte -475.000 -528.000 

Udgift til opgradering af loftlifte på Kastaniegården -165.000 

 Reduktion i udgifter til traditionel bevilling af loftlifte og gulvlifte 

 

+403.000 

Samlede udgifter til indkøb og opsætning af loftlifte -640.000 -125.000 

      

Samlede udgifter     

Udgifter til loftlifte -640.000 -125.000 

Udgifter til kompetenceudvikling - 36 forflytningsvejledere  -150.000 -50.000 

Udgifter til andre forflytningsteknologier -310.000 -1.000.000 

Udgifter til kompetenceudvikling – ledelsesforløb (32 ledere) 

 

-300.000 

Samlede udgifter -1.100.000 -1.475.000 

      

      

Budget 2014 2015 

Samlede udgifter -1.100.000 -1.475.000 

Midler øremærket til loftlifte fra SOU +948.000 +465.000 

Midler fra Digitaliseringspuljen +152.000 +1.010.000 

Sum  0 0 

  

Høring 

Projektet er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. 

 

Indstilling 

Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at 

1. Socialudvalget godkender at anlægsmidler øremærket til loftlifte anvendes til projektet, og at 

Digitaliseringspuljen finansierer de resterende udgifter i projektet. 

2. Anlægsmidler øremærket til loftlifte til 948.000 kr. og midler fra Digitaliseringspuljen svarende til 

152.000 kr. frigives til projektet i 2014. 

 
Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014 
  

Ældrerådet har den 22-09-2014 modtaget følgende ændringer til dagsordenspunktet, som skal indgå i 

sagens behandling: 
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”I tabellen ved Midler øremærket til loftlifte fra SOU er beløbet 465.000kr ændret til 411.000kr. Ændringen 

har blot betydning for fordelingen af midler fra de to puljer (Midler øremærket til loftlifte og midler fra 

digitaliseringspuljen). 

  

Følgende er slettet fra punktet under indstillinger: 

2. Anlægsmidler øremærket til loftlifte til 948.000 kr. og midler fra Digitaliseringspuljen 

svarende til 152.000 kr. frigives til projektet i 2014.” 

  

Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet støtter direktørens indstilling. 

 

 
 
 
 

7. Høringssag Projekt Hjælp til løft - indsats omkring forflytninger hos Center 

for Handicap og Psykiatri 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

Frederikshavn Kommunes udfordring omkring at levere mere for mindre kan imødekommes ved hjælp af 

indførelse af velfærdsteknologi. Kommunernes Landsforening (KL) har for kommunerne lagt en strategi 

for digital velfærd
[1]

, hvor et af fokusområderne er indførelse af velfærdsteknologi i forhold til pleje og 

omsorg. Frederikshavn Kommune kan med fordel igangsætte projekter, som følger denne strategi. Et af 

disse projekter er Hjælp Til Løft. Projektet handler om at anvende moderne forflytningsteknologi (fx lifte 

monteret på skinner i loftet, elektroniske bade-bækkenstole mv.) og omlægge arbejdsgange, så 

forflytning af borgere med fysiske funktionsnedsættelser på botilbud etc. foretages af én medarbejder i 

stedet for to medarbejdere eller alternativt foretages mere effektivt af to medarbejdere.  

  

Forudsætninger 

Forudsætninger for at nå målet med at foretage så mange forflytninger så effektivt som muligt er, at det 

nødvendige udstyr er opsat og tilgængelig. Men opsætning af udstyr kan ikke stå alene. Det er vigtigt at 

medarbejderne bliver oplært i hvordan de bedst muligt udnytter udstyrets potentiale. Med andre ord nye 

forflytningsmetoder skal indføres, så man ikke gør som man plejer, og derved ikke frigiver tid. Samtidig er 

det også vigtigt at have et fokus på, at andre værdier end effektivitet i arbejdsgangen også har betydning. 

Det handler overordnet om en ny tankegang og tilgang. Helt konkret handler det om ændring af rutiner for 

medarbejdere, ledelsesmæssig opbakning og omstrukturering af opgaveløsningen samt en 

helhedsorienteret forståelse for indsatsens betydning for Frederikshavn Kommune i forhold til øget 

produktivitet og kvalitet – at levere mere for mindre.  

Med ovenstående in mente er det derfor vigtigt, at der også fokuseres på andet end indkøb af loftlifte. Det 

handler om at se på forflytningssituationer hele vejen rundt og hermed på forflytningsteknologier generelt. 

Derudover er oplæringen og tankegangen omkring brugen af velfærdsteknologier også vigtig for at opnå 

ikke blot en kvalitetsmæssig gevinst, men også en effektiviseringsgevinst. Dette betyder, at der i 

indsatsen ud over brug af midler til loftlifte også er vigtigt, at der anvendes midler til andre 

forflytningsteknologier og til kompetenceudvikling. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1188

8 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: haeh 

 Besl. komp: SOU 
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[1]
http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/digitalvelfaerd/Digitaliseringsreform-pa-

velfardsomraderne/ 

  

Økonomi 

Økonomi til indkøb af forflytningsteknologier (loftlifte, elektroniske bade-bækkenstole etc.) og 

kompetenceudvikling finansieres i 2014 og 2015 ved hjælp af midler fra Digitaliseringspuljen.  

  

Det skal bemærkes, at der påtænkes at gå i udbud og få lavet indkøbsaftaler på elektroniske bade-

bækkenstole og evt. andre relevante forflytningsteknologier, således at udgifter til disse reduceres.  

  

   

  

Center for Handicap og Psykiatri – Botilbud etc. 

  
År 

4. kvartal 

2014 2015 

   Antal loftlifte, der skal indkøbes - konvertering gulvlift til loftlift 12 

 Antal loftlifte, der skal indkøbes - niveau ud fra trad. bevilling 
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   Udgifter til loftlifte     

Udgift til indkøb og opsætning af loftlifte -165.000 -84.000 

Reduktion i udgifter til traditionel bevilling af loftlifte og gulvlifte 

 

+59.000 

Samlede udgifter til indkøb og opsætning af loftlifte -165.000 -25.000 

      

Samlede udgifter     

Udgifter til loftlifte -165.000 -25.000 

Udgifter til kompetenceudvikling - 18 forflytningsvejledere  -75.000 -25.000 

Udgifter til andre forflytningsteknologier -160.000 -200.000 

Udgifter til kompetenceudvikling – ledelsesforløb (18 ledere) 

 

-180.000 

Samlede udgifter -400.000 -430.000 

      

      

Budget 2014 2015 

Samlede udgifter -400.000 -430.000 

Midler fra Digitaliseringspuljen +400.000 +430.000 

Sum  0 0 

  

Høring 

Projektet er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. 

 

Indstilling 

Social og sundhedsdirektøren indstiller, at 

1. Socialudvalget godkender, at anlægsmidler fra Digitaliseringspuljen financierer projektet. 

2. Midler fra Digitaliseringspuljen svarende til 400.000 kr. frigives til projektet i 2014 

 
 

http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/digitalvelfaerd/Digitaliseringsreform-pa-velfardsomraderne/
http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/digitalvelfaerd/Digitaliseringsreform-pa-velfardsomraderne/
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Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014 
  

Ældrerådet har den 22-09-2014 modtaget følgende ændringer til dagsordenspunktet, som skal indgå i 

sagens behandling: 

  

”Følgende er slettet fra punktet under indstillinger: 

2. Midler fra Digitaliseringspuljen svarende til 400.000 kr. frigives til projektet i 2014” 

  

Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet støtter direktørens indstilling. 

  

  

 

 
 
 
 

8. 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: - 

  

  

  

 

 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014 

  

Sager fra Sundhedsudvalget  

Sundhedsudvalget fik på sit møde den 09-09-2014 orientering om 

øjenlægesituationen i Vendsyssel. 

Sundhedsudvalget følger udviklingen tæt. 

  

Sager fra Byrådet 

 Ældrerådet er sammen med andre brugergrupper inviteret til 
orienteringsmøde om det vedtagne Budget den 09-10-2014. 

 Forslag til lokalplan vedr. ny trafikterminal mm. ved Skippergade, 
Frederikshavn.  

 Forslag til Spildevandsplan 2012 - 2016 for Frederikshavn Kommune 

 Affaldstakster 2015 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr. 

   

 
 
 
 

9. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

  

Information fra formanden:  

  

”Knæk koden – om kommunal økonomi” 

Opfølgning på Temadag i Åbybro den 22-09-2014, 

Dialogmøde vedr. ældre- og plejeboliger i Frederikshavn Kommune  

Ældrerådet har modtaget en invitation til et fælles dialogmøde mellem 

Socialudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet vedr. ældre- og plejeboliger i 

Frederikshavn Kommune den 29-09-2014 kl. 15-17.30 i lokale 0,23, Frederikshavn 

Rådhus.  

  

Nedlæggelse af bruger- og pårørenderåd ved kommunens plejecentre 

Socialudvalget har den 03-09-2014 besluttet at nedlægge de nuværende bruger- 

og pårørenderåd. Der er i stedet udarbejdet fælles pejlemærker for pårørende- og 

frivilligsamarbejdet på plejecentrene i Frederikshavn Kommune, der skal køre som 

et forsøg i 1 år. Herefter fortages justeringer efter afholdelse af dialogmøde 

mellembrugere, pårørende, frivillige, Ældrerådet og plejecenterledere. 

  

Fremtidsværksted vedr. politik for frivilligt socialt arbejde 

Arrangementet afholdes den 22-09-2014 kl. 19-21 på Rådhuscentret, 

Frederikshavn. Her vil der blive orienteret om den nye frivillighedspolitik, og 

interesserede borgere vil få mulighed for at give feedback og konkrete forslag til 

politikken, med det mål at skabe de bedste rammer for fremtidens frivillige sociale 

arbejde. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Spørgeskemaundersøgelse fra Danske Ældreråd og ÆldreForum om digital 

kommunikation mellem kommune og ældre borgere 

Danske Ældreråd og ÆldreForum har drøftet spørgsmål som ”Kan ældre borgere 

finde, hvad de søger på kommunens hjemmeside?” og ”Er hjemmesiden 

overskuelig og let at finde rundt på?”. Drøftelsen er nu mundet ud i en 

undersøgelse ved hjælp af landets 98 Ældreråd. Ældrerådene svarer på spørgsmål 

om kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere. Med undersøgelsen 

ønsker man at få sat spørgsmålet på den nationale dagsorden, med henblik på at 

forbedre den digitale kommunikation med borgerne.   

  

  

  

Information fra medlemmer: 

  

 Opfølgning på formandsmøde i Åbybro den 27-08-2014 

  

   

  

Øvrige meddelelser: 

  

  

Nyhedsbrev 3, september 2014 fra Danske Ældreråd, indeholder bl.a. artikler 

om: 

  

Aftale om fremtidens hjemmehjælp 

Hjemmehjælpen skal følge med tiden og udviklingen i borgernes behov. Det er 

udgangspunktet for den aftale om fremtidens hjemmehjælp, som regeringen i juni 

indgik med flere partier. Med aftalen skabes klarere lovgivningsmæssige rammer 

for hjælp til selvhjælp på ældreområdet. Formålet er at sikre, at hjælp til selvhjælp 

gør en positiv forskel for den enkelte ældre og skaber reelle forbedringer i den 

ældres hverdag. 

Aftalen slår fast, at hjemmehjælp også fremover vil være en kerneydelse på 

ældreområdet. Hjælp til selvhjælp ikke giver mening for alle. De ældre, der er så 

svage, at de har brug for massiv pleje og støtte, skal opleve større tryghed og mere 

værdighed i plejen. Hjælpen skal fremover være mere koordineret og 

sammenhængende. Samtidig skal det være forudsigeligt for den ældre, hvem der 

kommer og hvornår. 

Mange af de svageste ældre borgere kæmper med ensomhed og social isolation, 

hvilket spiller ind på både deres helbred og livslyst. Regeringen har afsat 38 mio. 

kr. til en styrket indsats mod ensomhed. 

  

  

 

  

  

  



 
 

 

Ældrerådet - Referat - 23. september 2014 Side 16 af 18 

 

Mailservice 8, september 2014, fra Danske Ældreråd, indeholder bl.a. artikel 

om: 

  

Faste læger på plejecentre giver beboerne bedre behandling 

Beboerne får bedre pleje og behandling, og samarbejdet mellem plejepersonale og 

læger bliver nemmere, når praktiserende læger bliver fast tilknyttet plejecentre. Det 

viser en ny evaluering, som SFI i dag offentliggør. Evalueringen af et forsøgsprojekt 

på syv plejehjem har været så gode, at regeringen vil udbrede ordningen med faste 

læger til alle plejehjem. 

  

Et ”sygehus i hjemmet” kan være alternativ til indlæggelse 

Erfaringer fra England tyder på, at en kortvarig pleje- og behandlingsindsats i eget 

hjem i flere tilfælde kan være et godt alternativ til indlæggelse på sygehuse og 

plejehjem. 

  

Ældre mennesker tager i stigende grad ny kommunikationsteknologi til sig 

Den moderne kommunikationsteknologi er med til at give ældre et bedre liv og får 

dem til at føle sig yngre. En ny undersøgelse, som Ericsson Consumerlab har fået 

foretaget i USA, viser, at teknologien har bygget bro over generationskløften, og at 

den især bliver brugt til at kommunikere med børn og børnebørn. Samtidig er der 

dog ved at opstå en ny kløft mellem de ældre, der bruger smartphones, tablets og 

andre digitale dimser, og dem, der ikke gør. Den gruppe, der har taget den digitale 

teknologi til sig, har en højere livskvalitet, og er bedre i stand til at følge med i, hvad 

der foregår i samfundet. 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014 

  

”Ældrepolitikken er vigtig” 

Under denne overskrift har folketingsmedlem Astrid Krag sendt henvendelse til 

ældrerådene. 

  

Ældrepuljen – øget takst til de svageste beboere i plejeboliger 

Drachmannsvænget i Skagen har pt. én ”kategori 3” borger, hvortil der ydes ekstra 

takst. 

  

Ældrepuljen – forebyggelse af ensomhed 

Status efter afholdelse af de første møder for nye 65-årige:  

Der er kun mødt ca. 10 % op af de inviterede borgere.  

Ældrerådet beklager, at projektet ikke har fået den start som man havde håbet på. 

En af årsagerne kan være at invitationen ikke appellerer til den nye aldersgruppe. 

Samtidig kan et mødetidspunkt indenfor normal arbejdstid også være 

uhensigtsmæssig. 

Ældrerådet gør opmærksom på at der fortsat er mulighed for at ændre/tilrette 

projekter indenfor ældrepuljen. 
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10. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Næste ordinære møde er planlagt til mandag den 27. oktober 2014. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014 

  

Punkter til kommende møde: 

  

 Orientering om visitering til Rehabilitering – Længst muligt i eget liv 

Ældrerådet ønsker en gennemgang af, hvorledes visiteringen af borgere foregår til 

henholdsvis rehabilitering og ”almindelig” hjemmehjælp. Hvem er det der vurderer i 

de enkelte situationer, og hvordan vurdere man? 

Der tages kontakt til Myndighedsafdelingen samt ”Længst muligt i eget liv” for 

aftale. 

  

 Status på projekter under Ældrepuljen 

Hvor langt er man kommet med de 6 projekter. 

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 

11. Orientering vedrørende lukning af Præstbro Ældrecenter 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget har i forbindelse med budget 2015 besluttet at nedlægge Præstbro 

Ældrecenter. Boligerne på Præstbro Ældrecenter er kommunalt ejede ældreboliger. 

Det betyder, at kommunen kan træffe beslutning om at nedlægge boligerne uden at 

indhente udtalelse fra Landsbyggefonden eller tilladelse fra ministeriet. Ved 

nedlæggelse af boligerne skal kommunen indfri de støtteberettigede lån, der er 

optaget i boligerne. Herefter kan kommunen anvende boligerne til andre formål 

og/eller sælge ejendommen. På nuværende tidspunkt er restgælden i ejendommen 

knap 600.000 kr.  

  

Præstbro Ældrecenter har i løbet af de seneste år oplevet en faldende 

efterspørgsel på de i alt 9 boliger på centret, og på tidspunktet for beslutning om at 

nedlægge Præstbro Ældrecenter var der blot 5 beboere på centret.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2211 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: SOU/ØU 
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Processen med at nedlægge boligerne er forløbet planmæssigt og i en god tone, 

hvor der er taget hånd om hver enkelt beboers individuelle ønsker til en ny 

plejebolig. Plejeboligtilbuddet i Præstbro skulle være nedlagt senest den 31. 

december 2014, men allerede ultimo juli 2014 var den sidste beboer fraflyttet 

Præstbro Ældrecenter. 

  

Ved lukning af Præstbro Ældrecenter bliver Frederikshavn Kommunes 

plejeboligkapacitet mindre, idet der fremover er 7 plejeboliger færre i kommunens 

plejeboligudbud. Det har været muligt at begrænse kapaciteten, fordi Præstbro 

Ældrecenter igennem længere tid ikke har været fuldt optaget, og fordi ældrecentre 

andre steder i kommunen heller ikke har udnyttet kapaciteten fuldt ud. Lukning af 

Præstbro Ældrecenter medfører derfor en årlig besparelse for socialområdet på ca. 

3 mio. kr. 

  

Salg af Præstbro Ældrecenter 

Ovennævnte betyder at Præstbro Ældrecenter pr. 30. september 2014 er 

overdraget til Ejendomscentret i Frederikshavn Kommune. Ejendomscentret 

varetager herefter den fremadrettede drift af ejendommen, som snarest udbydes til 

salg. 

 

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at 

1. Socialudvalget tager orientering vedrørende lukning af Præstbro 

Ældrecenter til efterretning 

2. Socialudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at ejendommen 

overdrages til Ejendomscenteret. Restgælden forudsættes indfriet af 

salgsprovenuet. 

 
Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014 
Ældrerådet tager orienteringssagen til efterretning. 

  

 

 


