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FORORD 

Digitaliseringen er over os. Vi ser hen mod en ny tid, hvor mulighederne for velfærdsteknologi inden for plejen er 

større end nogensinde, og det er nu den teknologiske diskussion skal tages i borgerens hjem og i Ældrerådet. 

Ældrerådet deltog i november i konference om velfærdsteknologi og digitalisering. Her blev der bl.a. sat fokus på 

spørgsmål som: 

 Er digitalisering og velfærdsteknologi fremmende eller hæmmende for relationer 

mennesker imellem? 

 Hvilke etiske problemstillinger er forbundet med den teknologiske udvikling? 

 Mange ser velfærdsteknologi og digitalisering som et tveægget sværd: Et sværd, 

der rummer besparelser og lettelser – et sværd der skaber ensomhed for nogle, 

men muligheder for andre 

 

Nogle betragtninger fra foredragene: 

 Vi er ikke digitale mennesker – vi er mennesker, der bruger digitale løsninger 

 Man kan rent teknisk lave ”robotter”, der kan klare alle opgaver inden for plejen, men de kan ikke aflæse krops-

sprog og vise følelser 

 Inden man siger ja til en smart digital løsning, bør man se på de etiske problemer, det kan medføre  

 Skaber vi digital fattigdom ved de borgere, der ikke kan følge med i den digitale fremtid 

 

Ældrerådet ser som udgangspunkt positivt på den digitale udvikling, men er opmærksom på, at digitaliseringen kan få 

den konsekvens, at de ikke-digitale ældre borgere mister rettigheder, sociale relationer og oplever, at de ikke anerken-

des og har samme værdi, som de digitale borgere. Er vi i gang med et “ Digitaliseringstog”, hvor nogle ældre bliver 

efterladt på perronen?  

 

Som Ældreråd vil vi være med til at skabe rammer, hvor ingen ældre borgere ”efterlades på perronen”, uden der er 

fundet en løsning ud fra den enkeltes ønsker og behov. Samtidig vil vi arbejde på at sikre, at der ved indførelse af 

teknologiske løsninger også sættes fokus på de menneskelige omkostninger.  

 

I Ældrerådet glæder vi os til at tage hul på 2020. Tak for det positive samarbejde med forvaltning og udvalg i 2019. 

 

 

 

Hanne Andersen,  

Formand for Ældrerådet 

 

 

 

 

 

 

 



Ældrepolitiske sager til høring i 2019 

I 2019 er der afholdt 12 møder fordelt på året. 

Ældrerådet har i 2019 afgivet høringssvar i 40 sager:   

 Klippekort på plejecentrene 

 Ændring af ældrebolig til gæstebolig 

 Nye kvalitetsstandarder kommunale sygepleje 

2019 

 Status og fremtid på ordningen med faste læ-

ger på kommunens plejecentre 

 Godkendelse af tilsynspolitik for hjemmeplejen 

2020 

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2020 

 Beslutning om udbud på elektroniske låsesy-

stemer 

 Indgåelse af lejekontrakt vedrørende lokaler til 

den kommunale tandpleje 

 Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale 

for IV-behandling i kommunalt regi 

 Optimering af den kollektive trafik 

 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebe-

søg (endeligt forslag) 

 Beslutning om oprettelse af sygeplejeklinik i 

Dybvad 

 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebe-

søg  

 Udbud på hjemmepleje 

 Flytning af ydernummer på tværs af lægedæk-

ningsområder 

 Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 og ud-

pegning til politisk klynge 

 Midtvejsevaluering af RAV og beslutning af vi-

dereførelse efter projektperiodens udløb 

 Kvalitetsstandard for bevilling af GPS til bor-

gere med demens 

 Godkendelse af forsøgsprojekt med dagtilbud 

til hjemmeboende borgere med plejekrævende 

svær demens 

 Finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerne-

skadecenter Nordjylland 

 Beslutning om ændring af kosttakster på de vi-

siterede dagtilbud 

 Beslutning om ændring af kosttakster på de vi-

siterede dagtilbud 

 2. udkast til ny handicappolitik 

 Overblik over renoveringsbehov i Madservice 

 Alternativ udlejning af ældreboliger 

 Beslutningsoplæg ift. Opdatering af nøgle-

bokse 

 Etablering af Udsatteråd 

 SKI-udbud på genbrugshjælpemidler 

 SOU budgetforslag 2020 

 

 Beslutning om sygeplejedækning på Kastanie-

gården i ekstraordinære situationer 

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2019 

 Godkendelse af tilsynspolitik på fritvalgsområ-

det 2019 

 Udbud af lokaler til den kommunale tandpleje 

 NT budget 2019 – dialog med NT om justering 

af serviceniveau 

 Indledende høring i forbindelse med Praksis-

plan 2020 

 Beslutningsoplæg vedr. udbud på hjemmeple-

jen 

 Godkendelse af revideret Værdighedspolitik 

for det gode ældreliv i Frederikshavn Kom-

mune 2019 

 Høring af Sundhedsaftale 2019-2023 

 Forlængelse af udbudsproces jf. udbud på 

hjemmeplejen 

 Sammenlægning af kommunale pleje- og æl-

dreboligafdelinger under Frederikshavn Bolig-

forening 

Antallet af høringssager er steget markant i forhold til 

2018, hvor 14 sager var til udtalelse i Ældrerådet. 

 

 

    
Foto: Nyt informationsmateriale om Ældrerådet 
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MÆRKESAGER 

Ældrerådet kan rejse spørgsmål over for de politiske ud-

valg, og har taget flere problematikker op i årets løb. Det 

har bl.a. været: 

 

 

1. Brandsikring af pleje- og ældreboliger 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har gennemført en un-

dersøgelse af brandsikkerheden i samtlige kommuner 

ultimo 2018. Undersøgelsen viser i hovedtræk, at Fre-

derikshavn Kommune har styr på brandsikkerheden. I 

flere bygninger er brandsikkerheden højere, end reg-

lerne tilskriver, og i de resterende bygninger leves der 

op til de regler og love, der var gældende på bygninger-

nes opførelsestidspunkt dog med en tilføjelse af, at der 

enkelte steder har været givet dispensationer fra gæl-

dende regler af Brandmyndighederne. Undersøgelsen 

ligger op til, at man i løbet af året får afdækket de byg-

ninger, som skal have særlig opmærksomhed i forhold 

til brandsikkerheden. Det drejer sig primært om Dybvad 

Ældrecenter, Østervrå Ældrecenter, Rosengården i 

Sæby samt Ingeborgvej i Frederikshavn. 

Velvidende at de lovmæssige krav er opfyldt i boligerne, 

henstiller Ældrerådet til, at man opdaterer brandsikker-

heden i alle pleje- og ældreboliger uanset opførselstids-

punkt. 

Ældrerådet følger udviklingen på området. 

 

2. Udvikling af rehabiliteringscenter Kastanie-

gården 

Ældrerådet besøgte Kastaniegården i april og fik orien-

tering om stedet og de udfordringer man har. 

Ældrerådet ser med tilfredshed, at man i 2019 er gået i 

gang med renovering af de fysiske rammer på Kastani-

egården, bl.a. ny elevator og personalefacilliter. Ifølge 

renoveringsplanen vil indgangspartiet blive renoveret i 

2020, men Ældrerådet ser også et behov for forbedring 

af køkkenfaciliteterne. 

Ældrerådet efterlyser fortsat mere ”gennemsigtighed” i 

forhold til, hvornår man kan betegne en ydelse som 

”akutsygepleje” jævnfør Sundhedsaftalen, da det har 

betydning for, hvornår borgeren har ret til at få ydelsen 

uden der opkræves egenbetaling.  

Ældrerådet følger udviklingen på området. 

 

 

3. Tilknytning af faste læger på plejecentrene 

Ordningen med faste læger på plejecentrene er etable-

ret på baggrund af satspuljen for 2016-2019. Når nye 

beboere flytter ind på et plejehjem, er det muligt at be-

holde sin egen læge, eller vælge en praktiserende 

læge, som er fast tilknyttet det enkelte plejehjem. Ord-

ningen med fast læge skal give de ældre en bedre pleje 

og behandling og styrke samarbejde mellem det pleje-

personale der til daglig hjælper den enkelt beboer, og 

den praktiserende læge, som tilser beboerne. 

Dybvad Ældrecenter, Sæby Ældrecenter og Rosengår-

den i Sæby mangler fortsat en fast læge. 

Puljemidlerne ophører ved udgangen af 2019. 

Ældrerådet finder, at ordningen med faste læger på 

kommunens plejecentre er meget positiv og finder det 

beklageligt, at der ikke er fundet læger til Dybvad, Sæby 

Ældrecenter og Rosengården. Ældrerådet håber, at 

man vil tage problematikken op i Kommunalt Lægeligt 

Udvalg for at finde en løsning. 

Ældrerådet anbefaler Socialudvalget at fortsætte ord-

ningen. 

 

4. Kollektiv Trafik – Flextur 

Nordjyllands Trafikselskab har i samarbejde med Fre-

derikshavn Kommunes Kørselskontor gennemført en 

analyse af den kollektive trafik i foråret 2019 med hen-

blik på at optimere bybus- og lokalnettet. 

Ældrerådet har sideløbende haft dialog med Kørsels-

kontoret, om hvordan man kan gøre informationen om 

de forskellige kørselsordninger mere let tilgængelig for 

ældre borgere. Ældrerådet foreslog Kørselskontoret at: 

 informationen om kørsel forbedres på kommu-

nens hjemmeside www.frederikshavn.dk   

 der på orienteringsmøderne for nye 75-årige 

indgår information om kørselsordningerne 

 der laves ”postkort” til borgerne, med kort om-

tale af kørselsordningerne samt telefonnummer 

til Kørselskontoret. 

Ældrerådet havde følgende bemærkninger til analysen: 

Ældrerådet forventer langt mere oplysning til borgerne 

om Plus- og Flexture, da flere ældre kunne benytte 

disse løsninger. 

Ældrerådet ser med bekymring på, at der er forslag om 

store prisstigninger for Flexture uden for Frederikshavn 

by (86% af alle Flexture foretages uden for byen). Den 

http://www.frederikshavn.dk/
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ældre befolkningsgruppe, som er voksende, har brug 

for gode og billige offentlige transportmidler, og vil blive 

ramt hårdt, hvis der ændres på taksterne for Flexture.  

Efter den endelige vedtagelse i Kultur- og Fritidsudval-

get i september 2019, ser Ældrerådet med tilfredshed at 

taksten for Flextur ikke stiger i forhold til nuværende, og 

at NT har lavet ”postkort” med beskrivelse af Flextur og 

Plustur. Ældrerådet ser dog med beklagelse, at der ikke 

kan findes midler i budget 2020 til en egentlig oplys-

ningskampagne om kollektiv trafik. 

Ældrerådet følger udviklingen på området.  

 

5. Anvendelse af værdighedsmilliarden - skri-

velse til byrådet 

I august skrev Ældrerådet til Byrådet, idet 2019 er sidste 

år, hvor Værdighedsmilliarden udmøntes som pulje. For 

Frederikshavn Kommune drejer det sig om kr. 14.5 mio. 

I 2020 overgår Værdighedsmilliarden til at være en del 

af det samlede bloktilskud til Frederikshavn Kommune, 

hvor de ikke længere er øremærket. I den anledning an-

moder Ældrerådet om at: 

 Værdighedsmilliarden fortsat anvendes til en 

værdig ældrepleje 

 Ældrerådet får oplysning om initiativer, der tidli-

gere har været finansieret af midler fra Værdig-

hedsmilliarden der videreføres fra 2020, og 

hvor i kommunens budget disse initiativer er an-

ført. 

Borgmesteren svarede efterfølgende: ”Frederikshavn 

Kommune har besluttet, at midlerne fra bloktilskuddet 

tilgår Socialudvalget, og indgår i udvalgets samlede be-

villing for 2020.” 

”Værdighedsmidlerne er tilført Socialudvalget, og det 

har givet udvalget mulighed for at afbøde virkningerne 

af de generelle budgetreduktioner som har ramt alle ud-

valg.” 

”Der har været iværksat en række projekter og initiativer 

med henblik på at udvikle ældreplejen i overensstem-

melse med den godkendte Værdighedspolitik:  

 Konsolidering af serviceniveau på ældreområ-

det, 

 Kost og ernæring  

 Demensindsats - forebyggelse af udadreage-

rende adfærd og udvikling af daghjem for de-

mente 

 Midler til at styrke plejeindsatsen til ældre bor-

gere med særlige behov 

 Velfærdsteknologi, herunder Sekoia og mini-

bærbare.” 

Ældrerådet er glade for denne tilbagemelding og følger 

udviklingen på området. 

 

Foto: Ældrerådet maj 2019 

 

Kontakt til plejeboligområdet  

Ældrerådet følger rapporterne fra tilsyn i kommunens 

plejeboliger. Tilsynene omhandler: 

 

 Et årligt uanmeldt kommunalt tilsyn 

 Sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Pati-

entsikkerhed  

 Ældretilsyn, der er en 4-årig forsøgsordning, 

der udspringer af SATS-puljen for 2018-21.  

 Intern audits på plejecentrene 

 

Ældrerådet vil arbejde på at komme ud på aktivitets-

centrene i 2020 for at få input til, hvad borgerne her 

tænker, det er vigtigt Ældrerådet tager op over for de 

politiske udvalg. 

 

Kontaktpersonordningen med plejecentrene 

I ”Kontaktpersonordningen” er der tilknyttet ét ældre-

rådsmedlem til det enkelte plejecenter.  

Ordning er evalueret i 2017, hvor det blev vedtaget, at 

fastholde de halvårlige møder på plejecentrene, samt at 

udvide ordningen med ét årligt fællesmøde for samtlige 

plejecenterledere og Ældrerådet. 

På fællesmødet med plejecenterlederne den 04-03-

2019 drøftede man bl.a. 

 Tilberedning af mad i plejecenterkøkkenerne 

 Personalesammensætningen på plejecentrene 
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 Klippekort på plejecentrene 

 Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Kommunale arbejdsgrupper og udvalg 
Ældrerådet har i 2019 været repræsenteret i arbejds-

grupper vedr.: 

 Renovering af madservicekøkkenet 

 Kvalitetsstandard for madservice 

 Kvalitetsstandard for bevilling af GPS til bor-

gere med demens 

 Revidering af Værdighedspolitikken 

 Revidering af Velfærdspolitikken  

 Udbud på kompressionsstrømper 

 Ældrerådets formand har deltaget i fokusgrup-

peinterview om Ældrerådenes arbejdsbetingel-

ser, arrangeret af Danske Ældreråd 

 Følgegruppe til projekt Styrk Fællesskabet – 

opsporing af ældre ensomme og etablering af 

nye fællesskaber 

Ældrerådet er endvidere repræsenteret i kommunens 

Sundhedspanel. 

 

Øvrige møder og konferencer 

Ældrerådet, eller repræsenter herfra, har ud over den 

ordinære mødeaktivitet deltaget i følgende: 

 Formanden har orienteret Social- og Sund-

hedselever om ældrerådsarbejdet den 09-01 

og 02-10-2019   

 Temadag afholdt af Danske Ældreråd 05-03-

2019 om ”Interessevaretagelse, kommunika-

tion og kommunal budgetlægning”  

 Fælles orienteringsmøde for Ældrerådet og 

Socialudvalget vedr. Plejeboliganalyse 2018, 

den 13-03-2019   

 Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd 

den 29-04-2019  

 Ældrerådet har besøgt Kastaniegården i april 

2019 til en orientering om de udfordringer, 

man har på stedet 

 Ældrepolitisk konference den 30-04-2019 om 

”Inddragelse og samskabelse – hvordan bidra-

ger ældrerådene bedst? - arrangeret af Dan-

ske Ældreråd 

 Dialogmøde med Socialudvalget under over-

skriften ”Et godt ældreliv i Frederikshavn Kom-

mune” den 15-05-2019 

 Budgetorienteringsmøde om Socialudvalgets 

budget 30-08 og 13-11-2019 

 Temadag afholdt af Danske Ældreråd 10-10-

2019 om ”Kommunernes sundhedsfaglige op-

gaver – fremtidens boligformer for ældre og et 

godt og værdigt liv på plejehjem” 

 Formanden har deltaget i Frivillighedsdag ar-

rangeret af Ældre Sagen den 22-10-2019.  

 Ældrepolitisk konference ”Velfærdsteknologi 

og digitalisering” 26-11-2019 arrangeret af 

DANSKE ÆLDRERÅD 

 Formanden har deltaget i Ældre Sagens koor-

dinationsudvalg den 17-12-2019, for gensidig 

information  

 Forebyggende orienteringsmøder for nye 75-

årige borgere, fordelt i byerne Østervrå, Sæby, 

Frederikshavn og Skagen, hvor repræsentan-

ter for Ældrerådet orienterer om Ældrerådet 

 Møder i Regionsældrerådet, hvor kommunale 

ældreråd samarbejder om temaer, som er rele-

vante på det regionale plan 

 Formand og næstformand har deltaget i møde 

med Nordjyske Medier om synlighed 

 Formands- næstformandsmøde i Danske Æld-

reråd 

 Formand og næstformand har deltaget i møde 

med Center for Social- og Sundhedsmyndig-

hed om mulighed for ”skærmbrug” ved nogle 

af de forebyggende besøg 

 

 
         Ældrerådet sætter fokus på ældres vilkår 
 
 

Fokus- og udviklingspunkter i 2019 
Status på de ældrepolitiske områder, som Ældrerådet 

har haft særlig fokus på i 2019: 

 

1. 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? 

 

Ældrerådet fik i marts måned den gennemførte pleje-

boliganalyse i Frederikshavn Kommune til høring. Ana-

lysen lægger op til, at der gennemføres en mere uddy-

bende analyse.  

 

Ældrerådet så gerne, at analysen også havde om-

handlet tryghedsboliger og ældreboliger, og havde for-

ventet at rapporten havde afklaret problematikken 

vedr. frit valg i tryghedsboliger. Ældrerådet støtter at 

der foretages en uddybende analyse, så der bliver 

bedre oplysninger at træffe beslutninger ud fra. 

Ældrerådet følger udviklingen på området. 



 

Side 7 af 8 
 

2. Etablering af akutstuer 

Afklaring af behovet for akutstuer – herunder afklaring 

af egenbetaling og problematikken om det lægefaglige 

ansvar.  

 

I Finanslovsaftalen for 2019 blev det præciseret, at be-

grebet ”kommunal akutplads” er en del af hjemmesy-

geplejen, som er reguleret efter sundhedsloven. Præ-

ciseringen indebærer, at kost, linned, tøjvask og lig-

nende indgår som en del af det vederlagsfrie tilbud om 

hjemmesygepleje givet ved en akutfunktion, der er or-

ganiseret som en kommunal akutplads. 

 

I Frederikshavn Kommune udføres der akut sygepleje i 

borgerens hjem. Der er ingen tilbud om akutplads. Kan 

behandlingen ikke gennemføres i eget hjem, tilbydes 

der en aflastningsplads (hvor der er egenbetaling for 

kost mv) eller borgeren indlægges på hospital. 

 

Alle hjemmesygeplejersker er uddannet som akutsyge-

plejersker, hvilket Ældrerådet finder meget positivt. 

Ordningen har dog en ”bagside”, idet der ikke skelnes 

skarpt mellem almindelig hjemmesygepleje og akutsy-

gepleje. Denne gråzone kan give en økonomisk kon-

sekvens for borgeren i de tilfælde, hvor behandlingen 

ikke kan fortsætte hjemme og borgeren kommer ind på 

en aflastningsplads frem for en akutplads. 

 

Det er samtidig Ældrerådets opfattelse, at der bliver et 

stort behov for akutpladser i forbindelse med ibrugtag-

ning af det nye supersygehus i Aalborg, hvor der vil 

blive et stort flow af patienter fra sygehuset til kommu-

nerne. 

Ældrerådet følger udviklingen på området. 

 

 

 

3. Madservice 

Hvordan kan man sikre, at det kommunale madser-

vicekøkken bliver rentabelt, så ekstraudgiften til drift 

kan bliver minimeret? De tilførte ekstra midler, vil 

kunne anvendes bedre inden for ældreområdet.  

 

På baggrund af arbejdsgruppens arbejde blev der 

fremlagt 3 alternative forslag til behandling i Socialud-

valget i marts 2019, herunder at man tænker i alterna-

tive løsningsforslag.  

 

Ældrerådet anbefaler at man undersøger alternative 

muligheder, for at skabe bedre grundlag for driften 

samt forbedret madtilbud til kommunens ældre. 

Ældrerådet følger udviklingen på området. 

 

Fokus i 2020 

Der er flere store udfordringer på ældreområdet, som 

Ældrerådet finder det nødvendigt, der bliver sat ekstra 

fokus på i 2020: 

 

Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret perso-

nale 

Ældrerådets formand har i 2019 deltaget i 2 møder for 

Social- og Sundhedselever, der er ved at være færdige 

med deres uddannelse ved Frederikshavn Kommune. 

På møderne gav flere elever udtryk for, at der i langt 

de fleste tilfælde udelukkende tilbydes plejepersonalet 

deltidsstillinger. Mange unge er afhængige af at have 

en fuldtidsstilling, og er det ikke en mulighed inden for 

plejeområdet, kan det få de unge til at vælge SOSU-

uddannelsen fra. 

 

Ældrerådet appellerer til, at der indgås aftale med ple-

jepersonalet så deltidsansatte får adgang til et højere 

timetal, samtidig med at man ændrer praksis omkring 

tildeling af praktisk hjælp, så rengøring kommer til at 

foregå over middag, og man derved udnytter fuldtids-

ansættelserne optimalt. 
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Digitalisering 

Ældrerådet vil arbejde på at sikre, at der ved indførelse 

af teknologiske løsninger inden for plejeområdet også 

sættes fokus på de menneskelige omkostninger, så 

dette element altid er med i overvejelserne. 

 

 

Plejeboligområdet 

Socialudvalget besluttede i forbindelse med præsenta-

tion af Plejeboliganalyse 2018, at der skulle arbejdes 

videre med at afdække det fremtidige behov for pleje-, 

ældre- og aflastningsboliger samt med befolknings-

fremskrivning i de enkelte lokalområder i Frederiks-

havn Kommune. Arbejdsgruppen har med forskellige 

modeller fremskrevet behovet for plejeboliger frem til 

år 2045. Alle modeller viser, at der bliver et øget behov 

for plejeboliger i Frederikshavn Kommune.  

Ældrerådet vil følge de kommende drøftelser i Social-

udvalget om eventuel ændring af tryghedsboliger på 

Ingeborgvej samt udvidelse af eksisterende plejebolig-

enheder. 

 

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 

Benny Nielsen, Sæby 

Dorte Tofting, Frederikshavn 

Karl Aage Brasted, Sæby 

Ole Jensen, Frederikshavn 

Thomas Hjort, Frederikshavn 

Benny Nielsen er indtrådt i Ældrerådet i maj 2019 efter 

Finn Larsen, Frederikshavn, ønskede at udtræde. 

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 nuvæ-

rende Ældreråd er valgt for perioden 1. januar 2018 til 

31. december 2021. 

Medlemmerne af rådet arbejder ud fra egen overbevis-

ning og er uafhængige af partipolitiske, religiøse og or-

ganisatoriske interesser, og skal alene vurdere sagerne 

ud fra de ældres ønsker og behov. 

Ældrerådets formål og opgaver 

Ældrerådet er et lovbestemt folkevalgt råd, der arbejder 

for at skabe de bedst mulige vilkår for kommunens æl-

dre. Rådet skal høres i alle sager om ældres vilkår, der 

behandles i de politiske udvalg og i Byrådet.  Ældrerå-

det kan også selv tage sager op.   

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. Rå-

det kan ikke behandle personsager. 

Ælderådet er nedsat efter ”Lov om retssikkerhed og ad-

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

Rådets daglige virke tager afsæt i vedtægt og forret-

ningsorden for Ældrerådet i Frederikshavn Kommune.  

 

Dagsordner og referater er offentligt tilgængelige på 

kommunens hjemmeside www.frederikshavn.dk   

Her kan man også finde en oversigt over samtlige hø-

ringssvar fra Ældrerådet. 

  

                                    
 

I 2019 er Ældrerådet gået på Facebook, som informati-

onsplatform www.facebook.com/aeldreraadet     

 

Ældrerådet modtager sekretærbistand fra Ledelsesse-

kretariatet tlf. 98 45 86 88. 

http://www.frederikshavn.dk/
http://www.facebook.com/aeldreraadet

