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FORORD 

 

Et år er gået, og i det nyvalgte Ældreråd har vi fået skabt et fælles fundament for det videre arbejde, med viden om, 

hvad der sker på ældreområdet i Frederikshavn Kommune, og på landsplan. 

 

Vi har mødt stor velvilje fra forvaltningen, både i forhold til at få svar på stillede spørgsmål, lige som der har været 

arrangeret informationsmøder mellem Ældrerådet og plejecenterlederne, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, og 

Ældrerådet er blevet taget godt imod på besøg på plejecentrene. Denne grundlæggende viden er nødvendig, når Æld-

rerådet indgår i dialog med det politiske niveau om udviklingen på ældreområdet. 

 

Et af de tunge spørgsmål i 2018 har været, hvordan man kan komme ud af dilemmaet med store udgifter til tom-

gangshusleje på de utidssvarende ældreboliger. Boligerne lever på ingen måde op til de ældres ønsker og krav, og 

kan derfor ikke udlejes. Som Ældrerådet ser det, er der behov for en langtidsplanlægning for anvendelse af de kom-

munale ældreboliger – altså, at det politiske niveau tager stilling til, hvad man vil på området, lige som der er behov for 

en afdækning af, hvilke ældreboligtyper der er behov for i de kommende år. Hvilken vej er det man vil gå?  

Ældrerådet vil meget gerne komme med input og indgå i dialogen om fremtidens ældreboliger i Frederikshavn Kom-

mune. 

 

På ældreområdet i Frederikshavn Kommune, er man efter Ældrerådets opfattelse ”godt med” i forhold til udviklingen 

inden for velfærdsteknologi og telemedicin. Ældrerådet støtter udviklingen og ser frem til en øget udvikling på området 

i forbindelse med, at regionssygehuset tages i brug i 2020. Her kan man i øget grad forvente korte indlæggelser, og 

hurtig hjemsendelse, med efterfølgende digitale videokonsultationer og andre digitale løsninger i hjemmet.  

Det er vigtigt, at vi er forberedte på denne udvikling. 

 

I 2018 har der generelt i samfundet været megen opmærksomhed rettet på borgere med demenssygdom, og Ældre-

rådet vil gerne rose de mange initiativer i Frederikshavn Kommune, med bl.a. hurtig udredning af demenssygdom og 

nye aktivitetstilbud til yngre demente.  

Som formand for Ældrerådet, vil jeg gerne at vi i 2019 også får rettet fokus mod ældre med almindelig aldring. Hvad er 

der af muligheder, hvis almindelige ”raske” ældre ønsker at flytte til en bolig, hvor de kan blive boende, også når de får 

brug for hjælp? I dag er ca. 1/3 af Frederikshavn Kommunes borgere over 60 år, og tendensen viser, at denne andel 

vil øges de kommende år. Det er derfor vigtigt, at vi er på forkant med tanker om, hvilke muligheder man vil/kan tilby-

de almindelige ældre, der er så heldige at blive ældre i Frederikshavn Kommune. 

Denne debat glæder Ældrerådet sig til at indgå i med borgere og det politiske niveau. 

 

Tak for samarbejdet i 2018. Godt nytår! 

 

 

 

Hanne Andersen,  

Formand for Ældrerådet 
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Ældrepolitiske sager til høring i 2018 

I 2018 er der afholdt 10 møder fordelt på året. For at 

sikre et naturligt flow af høringssvar fra Ældrerådet til 

Socialudvalget, er ældrerådsmødet som hovedregel 

placeret i ugen før udvalgsmødet. 

Ældrerådet har i 2018 afgivet høringssvar i 14 sager:   

 Justering af serviceniveau for ledsagerordning 

 Puljemidler til ældreområdet - anvendelse 

 Godkendelse af politik for værdig ældrepleje 

 Nye aktivitets- og træningscentre for borgere 

med en demenssygdom 

 Omsorgstandplejens tilbud til svage ældre 

 Sundhedsudvalgets budgetramme 2019-2022 

 Socialudvalgets budgetramme 2019-2022 

 Beslutningsoplæg vedr. ny kontrakt på frit-

valgsområdet i 2020 

 Beslutning om implementering af Sekoia på 

Ankermedet og Kastaniegården 

 Udbud eller forlængelse af nuværende samar-

bejde vedr. tilsyn i plejeboliger og dagtilbud 

 Sammenlægning af pleje- og ældreboligafde-

linger 

 Godkendelse af tidsplan for undersøgelsen af 

Madservice 

 Strategi for genoptræningsområdet 

 Oplæg til praksisplan for speciallægepraksis-

området i Region Nordjylland 

 

MÆRKESAGER 

Ældrerådet kan rejse spørgsmål over for de politiske 

udvalg, og har taget flere problematikker op i årets løb. 

Det har bl.a. været: 

 

1. Ældre med anden etnisk baggrund i hjem-

meplejen og på plejecentre 

Ældrerådet har via Center for Sundhed og Pleje un-

dersøgt forhold for ældre med anden etnisk baggrund i 

hjemmeplejen og på plejecentre, herunder eventuelle 

sproglige vanskeligheder, pleje og madvalg. 

Undersøgelsen viser, at der fortsat kun er få borgere 

med anden etnisk baggrund, der modtager hjælp. Per-

sonalet benytter sig her af pårørende og tolk. Man 

forsøger at opfylde ønsker til mad, og personalet ar-

bejder løbende på, at løse de sproglige udfordringer. 

 

2. Udlån af hverdagshjælpemidler på bibliote-

ket 

Hjælpemiddelenheden og biblioteket har siden juni 

2017 kørt et projekt, hvor ældre borgere har mulighed 

for at låne mindre hjælpemidler på Frederikshavn Bib-

liotek, på samme måde, som ved lån af bibliotekets 

øvrige materiale. Ordningen er evalueret i marts 2018. 

Her opfordrer Ældrerådet til, at man udvider ordningen 

til også at omfatte Skagen- og Sæby Bibliotek, så æl-

dre borgere i hele kommunen får lettere adgang til 

ordningen.  

 

 

 

3. Brandsikring af pleje- og ældreboliger 

På baggrund af brandepisoder i andre kommuner, har 

Ældrerådet i april 2018 spurgt direktør, om man i Fre-

derikshavn Kommune er nået ”hele vejen rundt” med 

sikring af alle pleje- ældreboliger. 

Af svar fremgår det, at der er ABA-anlæg (automatisk 

brandalarmeringsanlæg) i alle boliger, hvor det er lov-

pligtigt. Der kan opleves forskellige niveauer af brand-

sikring i boligerne, da kravene er forskellige alt efter, 

hvornår de er opført. Både etablering af anlæg og ef-

terfølgende drift skal finansieres af beboerne gennem 

huslejen, Anlæggene kan derfor kun etableres, hvis 

boligforeningen og dens beboere indvilliger i det.  

Ældrerådet følger udviklingen på området. 
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4. Udvikling af rehabiliteringscenter Kastani-

egården 

Ældrerådet har løbende været i dialog med direktør og 

udvalgsformand vedr. udvikling af Kastaniegården, der 

varetager en lang række komplekse opgaver, og sam-

tidig har en stor ”gennemstrømning” af borgere. Em-

nerne har bl.a. været: 

 Renovering af Kastaniegården så stedet bliver 

tidssvarende. 

 Mulighed for bygning af nyt Rehabiliterings-

center evt. i et offentligt/privat partnerskab. 

 Kan/skal der oprettes faste akutpladser? 

 Tilknytning af fast læge. Da Kastaniegården 

ikke er et plejecenter er der ingen lovkrav om 

fast læge på stedet. Efter Ældrerådets opfat-

telse vil behovet for en læge stige, i takt med 

det øgede antal plejekrævende borgere, ved 

smertelindring samt i akutfunktionen. 

 Hvordan kan man bedst muligt tage hensyn til 

alle borgere på stedet, herunder støjgener, 

både for borgere med demenssygdom, borge-

re med somatisk sygdom, der er på trænings-

ophold, og borgere der ligger for døden 

 Betaling for mad og inkontinenshjælpemidler 

ved terminalpleje (på Hospice er opholdet gra-

tis)  

 Ledsagelse af borgere med demenssygdom til 

undersøgelse på sygehus. 

Ældrerådet vil fortsat følge udviklingen af Kastani-

egården. 

 

5. Indkøbsordning for hjemmehjælpsmodta-

gere 

Ældrerådet har fået en orientering fra Social- og Sund-

hedsmyndighed samt plejegrupperne om, hvordan 

indkøbsordningen i praksis fungerer, og hvilke dilem-

maer plejepersonalet oplever. 

Konklusionen er, at indkøbsordningen er tidskrævende 

for hjemmeplejegrupperne. Man forsøger løbende at 

optimere ordningen, men det er vanskeligt da flere 

dagligvarebutikker springer fra pga. de skærpede reg-

ler for udbringning af fødevarer. Udgiften for hjemme-

plejegruppen til ordningen, er større end det beløb 

man får tildelt for ydelsen.  

Ældrerådet følger udviklingen på området. 

6. Nedslidning af busser på plejecentrene 

Ældrerådet har konstateret, at flere af pleje- og aktivi-

tetscentrenes beboerbusser er nedslidte, og centrene 

har særdeles vanskeligt ved at skaffe midler til en ud-

skiftning via indsamlinger, loppemarked osv.  

Busserne er af stor betydning for beboernes mulighed 

for at komme ”ud af huset”, og Ældrerådet har i marts 

2018 foreslået udvalgsformanden, at udgiften til an-

skaffelse, vedligeholdelse, forsikring mv. i fremtiden 

afholdes centralt i kommunen. Tilbagemeldingen herpå 

var, at der pt. ikke vil blive afsat særskilte midler til 

finansiering af busserne.  

Ældrerådet følger udviklingen på området. 

 

 

7. Økonomi i Leve- / Bo køkkener  

På byrådsmødet den 03-10-2018 blev der fremlagt 

Kostregnskab for Leve- / Bo 2017, der viste et samlet 

underskud på 2,9 mio. kr. (med moms). Ældrerådet ser 

med stor bekymring på dette underskud, idet under-

skuddet dækkes ind med midler fra den øvrige drift, og 

dermed, indirekte, går ud over den pleje der leveres. 

Ældrerådet har derfor taget kontakt til Socialudvalget 

med en opfordring til, at der gives køkkener i Leve- / 

Bo et årligt ekstraordinært tilskud til at dække under-

skuddet, på lige fod med det ekstraordinære tilskud, 

der gives til at dække Centralkøkkenets underskud. 

Ældrerådet følger udviklingen på området. 

 

8. Finanslovs- og satspuljebevillinger 

Ældrerådet har i 2018 haft et særligt fokus på, hvordan 

man kan følge de forskellige ”puljemidler” på ældreom-

rådet. Hvilke puljer er ansøgt, hvilke midler er bevilget, 

hvordan anvendes midlerne, og hvordan sikrer man, at 
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midlerne fastholdes inden for ældreområdet, når mid-

lerne overgår fra at blive udloddet som puljemidler til 

bloktilskud. I juni måned sendte Ældrerådet en skrivel-

se til DANSKE ÆLDRERÅD, med en opfordring til 

organisationen om at udvikle et redskab, som ældre-

rådene kan anvende, til at følge den enkelte kommu-

nes puljemidler. 

Samtidig har Ældrerådet haft stort udbytte af temadag i 

DANSKE ÆLDRERÅDS regi om ”Aktuelle ældrepoliti-

ske initiativer og økonomi anno 2018 og 2019” – gen-

nemgang af kommuneøkonomi, Finanslovsbevillinger 

og Satspuljeaftaler mv., afholdt den 03-10-2018.  

 

9. Forskelsbehandling af døende 

Ælderådets formand er blevet interviewet af Nordjyske 

om forhold for døende på henholdsvis Hospice Vend-

syssel og Kastaniegården i Frederikshavn. På Hospice 

Vendsyssel er mad og medicin gratis, og der er tilknyt-

te læge til stedet. I modsætning hertil skal borgeren 

selv betale på Kastaniegården, og er der brug for en 

læge må lægevagten tilkaldes. Dilemmaet blev drøftet 

i artiklen den 26. december 2017, hvor også Socialud-

valgets formand udtalte sig.  

Problematikken er efterfølgende taget op med Social-

udvalget på dialogmøde den 16-05-2018, og ved drøf-

telse med udvalgsformanden på ældrerådsmøde den 

25-03-2018. Ældrerådet følger udviklingen på området. 

 

10. Akutstuer 

I finanslovsaftalen for 2016 blev der afsat midler til en 

national handlingsplan for den ældre medicinske pati-

ent. Her indgår styrkelse af den kommunale akutfunk-

tion, som et indsatsområde. For at opfylde kravet til 

akutfunktionen, har flere kommuner oprettet såkaldte 

Akutstuer på plejecentrene, hvor den ældre kan blive 

”indlagt”.   

Pressen har i andre kommuner sat fokus på, at den 

ældre bliver mødt med krav om, at betale for indlæg-

gelse på en kommunal akutstue, i modsætning til en 

sygehusindlæggelse, der er gratis. 

I Frederikshavn Kommune er der ikke oprettet Akut-

stuer. Her udføres akutsygeplejen i eget hjem, idet alle 

hjemmesygeplejersker i Frederikshavn Kommune er 

udannet akutsygeplejersker.  

Der er flere uafklarede spørgsmål, hvis der skal etable-

res akutstuer: 

 Det lægelige ansvar – egen læge kører kun 15 

km fra borgerens hjem. 

 Hvem skal betale for akutstuen? Der er ikke 

fulgt penge med lovgivningen om akutstuer.  

Ældrerådet har ønsket undersøgt, om der er behov for 

oprettelse af akutstuer i Frederikshavn Kommune, og 

har efterspurgt en status på akutsygeplejens erfaring. 

Problematikken er forelagt direktør og udvalgsfor-

mand. 

Ældrerådet har afholdt møde med akutsygeplejen den 

26-06-2018. Deres erfaring er, at de fleste borgere 

helst vil blive hjemme, hvis de kan få den akutte syge-

plejeydelse her, når der skabes tryghed omkring bor-

geren. I løbet af det første ½ år med akutsygepleje, 

har der ikke været behov for en egentlig akutstue. 

Ældrerådet følger udviklingen på området. 

 

 

Kontakt til plejeboligområdet  

Ældrerådet følger rapporterne fra tilsyn i kommunens 

plejeboliger.  Tilsynene omhandler, dels et årligt uan-

meldt kommunalt tilsyn, og dels risikobaserede tilsyn 

fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

Kontaktpersonordningen med plejecentrene 

Efter nedlæggelse af bruger- og pårørenderådene ved 

kommunens plejeboliger i 2014, blev der etableret et 

nyt samarbejde mellem plejecentrene og Ældrerådet, 

en såkaldt ”Kontaktpersonordning”, hvor der er tilknyt-

tet ét ældrerådsmedlem til det enkelte plejecenter.  

Denne ordning er evalueret i oktober 2017, hvor det 

blev vedtaget, at fastholde de halvårlige møder på 

plejecentrene, samt at udvide ordningen med ét årligt 

fællesmøde for samtlige plejecenterledere og Ældre-

rådet. 

For at sikre de nyvalgte ældrerådsmedlemmer den 

bedst mulige indsigt i området, har Ældrerådet taget 

initiativ til, at der blev afholdt fællesmøde den 26. 

marts 2018, hvor man fik ”hilst på hinanden” og drøfte-

de emner for de første møder i Kontaktpersonordnin-

gen.  
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Kommunale arbejdsgrupper og udvalg 

Ældrerådet har i 2018 været repræsenteret i: 

 Følgegruppen vedrørende Klippekortordningen 

på plejecentre 

 Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af udbuds-

materiale til ortopædfodtøj. 

 Arbejdsgruppe vedr. tilretning af kvalitetsstan-

dard for Madservice. 

 Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af kvalitets-

standard for anskaffelse og brug af GPS til 

borgere med demenssygdom. 

 Arbejdsgruppe vedr. konkurrenceudsættelse af 

den kommunale tandpleje. 

Ældrerådet er endvidere repræsenteret i kommunens 

Sundhedspanel. 

 

 

Øvrige møder og konferencer 

Ældrerådet, eller repræsenter herfra, har ud over den 

ordinære mødeaktivitet deltaget i følgende: 

 Inspirations- og oplevelsesdag, arrangeret af 

Kultur- og fritidsudvalget den 12-02-2018, med 

indlæg om ældrerådsarbejdet. 

 Temadag om ”Retsgrundlag og arbejdsopga-

ver for Ældreråd” den 01-03-2018, arrangeret 

af DANSKE ÆLDRERÅD. 

 Møde for formænd- og næstformænd i Ældre-

rådene den 12-04-2018, arrangeret af DAN-

SKE ÆLDRERÅD. 

 DANSKE ÆLDRERÅD´s repræsentantskabs-

møde den 07-05-2018.  

 Ældrepolitisk konference: ”Har vi et værdigt 

samfund at blive ældre i” den 08-05-2018, ar-

rangeret af DANSKE ÆLDRERÅD 

 Dialogmøde med Sundhedsudvalget 14-05-

2018. 

 Dialogmøde med Socialudvalget 16-05-2018 

 Åbning af det tværkommunale projekt RAV 

(Rådgivnings- & Aktivitetscenter Vendsyssel) – 

for mennesker med let demens og deres pårø-

rende, den 25-05-2018 på Ingeborghus. 

 Møde med hjemmesygeplejen/akutsygeplejen 

den 26-06-2018, med orientering om hjemme-

sygeplejens opbygning og opgaver. 

 Dialogmøde mellem de nordjyske ældreråd og 

ældreminister Thyra Frank, den 16-08-2018 i 

Aalborg. Emne for mødet var ”Værdighed i 

ældreplejen”.  

 Ældresagens koordinationsudvalg den 22-08-

2018, for gensidig information. 

 Forebyggende orienteringsmøder for nye 75-

årige borgere, i alt 6 møder fordelt i byerne 

Østervrå, Sæby, Frederikshavn og Skagen, 

hvor repræsentanter for Ældrerådet orienterer 

om Ældrerådet og dets opgaver. 

 Ældrerådet har besøgt Sæby Ældrecenter den 

27-08-2018 med orientering om deres projekt 

”Sekoia”, hvor der er opsat kommunikations-

skærme i hver enkelte beboers lejlighed.  

 Temadag om ”Puljemidler på ældreområdet, 

Kvalitetsstandarder mm.” den 19-09-2018, ar-

rangeret af DANSKE ÆLDRERÅD. 

 Møde med gruppeledere i hjemmeplejen den 

24-09-2018 med orientering om hjemmeple-

jens opbygning og plejepersonalets opgaver. 

 Ældrerådet har besøgt pleje- og demensboli-

gerne på Ankermedet, Lindevej, Drach-

mannsvænget og Sct. Laurentiivej i Skagen 

den 05-11-2018. 

 Ældrepolitisk konference ”Det nære og sam-

menhængende sundhedsvæsen – hvad er ud-

fordringerne” den 15-11-2018, arrangeret af 

DANSKE ÆLDRERÅD. 

 Møder i Regionsældrerådet, hvor kommunale 

ældreråd samarbejder om temaer, som er re-

levante på det regionale plan. 

 

 

        Ældrerådet formidler ældre borgeres 
                 synspunkter til politikerne 
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Fokus- og udviklingspunkter i 2018 
Status på de ældrepolitiske områder, som Ældrerådet 

har haft særlig fokus på i 2018: 

 Mangel på praktiserende læger i Frederiks-

havn Kommune. 

 Ensomhed blandt ældre 

 Fremtidens ældreboliger – herunder velfærds-

teknologi 

 

 

Ad. Mangel på praktiserende læger 

Ældrerådet følger området og presser på, hvor det er 

muligt, med henblik på at få flere praktiserende læger 

til Frederikshavn Kommune. 

 

 

Ad. Ensomhed blandt ældre 

Ældrerådet er opmærksom på, at ensomhed kan være 

lige så skadelig for et menneske som en række syg-

domme. Ældrerådet vil fortsat holde fokus på, at en-

somhed blandt ældre synliggøres, og at initiativer til at 

modvirke ensomhed blandt ældre udbygges.  

Fokus på ensomhed vil både være rettet mod ældre i 

eget hjem, men også blandt ældre i pleje- og ældrebo-

liger.  

Det er Ældrerådets opfattelse, at større fokus på om-

rådet har betydet, at ensomhed blandt ældre er afta-

gende. 

 

 

Ad. Fremtidens ældreboliger 

Ældrerådet finder det væsentligt, at plejeboliger er 

fleksibelt indrettet og understøtter sociale aktiviteter, 

samt har en husleje, der kan betales af alle ældre. 

Ældrerådet støtter, at man anvender velfærdsteknolo-

giske løsninger til at sikre demente mulighed for at 

kunne bevæge sig i det fri, og anbefaler at man forsat 

undersøger og afprøver nye velfærdsteknologiske 

muligheder.  

 

Ældrerådet har ved flere lejligheder gjort kommunen 

opmærksom på, at der er behov for en analyse af æl-

dres behov for en anden type ældreboliger. Der er 

endnu ikke kommet en afklaring. Ældrerådet mener, at 

den store udgift til tomgangshusleje, kunne anvendes 

bedre inden for ældreområdet.  

 

 

 
         Ældrerådet sætter fokus på ældres vilkår 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus i 2019 
Der er flere store udfordringer på ældreområdet, som 

Ældrerådet finder det nødvendigt, der bliver sat ekstra 

fokus på i 2019: 

 

 Ældreboligområdet  
Hvordan vil man opfylde de fremtidige krav til boliger 

for ældre, og hvordan undgår man de store udgifter til 

tomgangshusleje på de utidssvarende ældreboliger, 

der ikke længere kan udlejes? 

 

 Etablering af akutstuer 
Afklaring af behovet for akutstuer – herunder afklaring 

af egenbetaling og problematikken om det lægefaglige 

ansvar. 

 

 Madservice 
Hvordan kan man sikre, at det kommunale madser-

vicekøkken bliver rentabelt, så ekstraudgiften til drift 

kan bliver minimeret? De tilførte ekstra midler, vil kun-

ne anvendes bedre inden for ældreområdet.  

 

Måske er tiden inde til, at madservicekøkkenet leverer 

forberedt mad til Leve-/ bo husene, som derved kan 

bruge mindre tid på madlavningen?  

Kun ganske få af beboerne kan hjælpe til, når der la-

ves mad i Leve-/ bo husene. Kommer den forberedte 

mad fra madservicekøkkenet, og bliver endelig færdig-

tilberedt i Leve-/ bo husene, vil man fortsat bibeholde 

duften af mad og lyden af gryder i Leve-/bo.  Det er en 

udvikling som Ældrerådet kan anbefale. 

 

En anden løsningsmulighed kunne måske være, at 

levere varmt mad. Der er efter Ældrerådet opfattelse 

stor efterspørgsel efter dette. 
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Ældrerådets sammensætning 

Ældrerådet består af 9 medlemmerne, der er valgt ved 

direkte valg: 

Hanne Andersen, Skagen (formand) 

Chris Sørensen, Frederikshavn (næstformand) 

Alice Eriksen, Frederikshavn 

Anne-Marie Schøn, Sæby 

Dorte Tofting, Frederikshavn 

Finn Larsen, Frederikshavn 

Karl Aage Brasted, Sæby 

Ole Jensen, Frederikshavn 

Thomas Hjort, Ålbæk 

 

Der afholdes valg til Ældrerådet hvert 4. år i takt med 

byrådsvalget. Alle personer, der har fast bopæl i kom-

munen og er fyldt 60 år på valgdagen, kan stemme og 

stille op, som kandidater til Ældrerådsvalget. Det nu-

værende Ældreråd er valgt for perioden 1. januar 2018 

til 31. december 2021. 

Medlemmerne af rådet er uafhængige af partipolitiske, 

religiøse og organisatoriske interesser, og skal alene 

vurdere sagerne ud fra de ældres ønsker og behov. 

Der er udpeget stedfortrædere, blandt de kandidater 

der ikke har opnået valg. De valgte stedfortrædere er 

ikke personlige stedfortrædere. 

 

 

Ældrerådets formål og opgaver 

Ældrerådet er et lovbestemt folkevalgt råd, der skal 

høres i alle sager om ældres vilkår, der behandles i de 

politiske udvalg og i Byrådet.  

Ældrerådet beskæftiger sig ikke alene med spørgsmål, 

der angår de ”svage” ældre, men med alle spørgsmål 

der har betydning for personer på 60 år og derover. 

Rådet kan udelukkende behandle generelle sager. 

Ælderådet er nedsat efter ”Lov om retssikkerhed og 

administration på det sociale område”, §§ 30-32. 

  

Rådets daglige virke tager afsæt i vedtægt og forret-

ningsorden for Ældrerådet i Frederikshavn Kommune. 

Ældrerådet arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår 

for kommunens ældre. Det sker blandt andet ved at 

Ældrerådet: 

 Formidler ældre borgeres synspunkter til politi-

kerne 

 Samarbejder med de politiske udvalg. 

 Rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål 

 

Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre, 

men kan også selv tage sager op. Spørgsmålene kan 

være af overordnet karakter eller gælde forhold af 

betydning for ældres hverdag. Det kan blandt andet 

dreje sig om:  

 Sundhed og pleje 

 Trafik- og boligforhold 

 Miljø 

 Kultur 

 

Dagsordner og referater er offentligt tilgængelige på 

kommunens hjemmeside www.frederikshavn.dk   

 

Ældrerådets medlemmer kan kontaktes via Outlook, 

hvor de er oprettet med ”kommune” mailadresser. 

 

Ældrerådet modtager sekretærbistand fra Ledelsesse-

kretariatet, Gitte Kock Rævdal, tlf. 98 45 86 88. 
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