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1.

22-04-2021

Godkendelse af dagsorden
27.69.40.P35

21/66

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Ældrerådet skal godkende dagsordenen.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Godkendt.
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2.

22-04-2021

Orientering om formandsudtalelse vedr. kriterier for udmøntning af strategisk pulje til
idrætshaller
18.00.00.A00

21/2029

Åben sag

Sagsgang
KFU, høring, KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I budget 2021-2024 er afsat en pulje til halinvesteringer med 1 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr.
årligt i 2022 og 2023. Aftalepartierne har lagt vægt på, at der arbejdes ud fra en strategisk og
helhedsorienteret tilgang. Puljen er forankret i kultur- og fritidsudvalget.
I nærværende sag skal der tages stilling til kriterier gældende for puljen i 2021 samt
overslagsårene 2022 og 2023.
Kriterier for tildeling af strategisk anlægspulje:
Investeringer eller bygningsmæssige ændringer der tilgodeser en mere fleksibel brug


Øget tilgængelighed herunder selvbetjening



Forlængelse af sæson - udvikling af facilitetsdele, fx klubhuse, så de kan benyttes om
vinteren



Byggeri eller indretning til nye brugergrupper eller imødekommelse af nye tendenser



Tilbygning eller ombygning, hvis der kan dokumenteres et behov for dette, fx lette
tilgængelighed



Nedrivning af utidssvarende faciliteter



Delvis finansiering via ikke kommunale midler vil blive vægtet positivt i den samlede
vurdering af projektet.

Ansøgere er kommunale haller, der har anviste foreninger, selvejende eller foreningsdrevne
haller, lokaler og klubfaciliteter. Private anlæg, hvor foreninger lejer sig ind, kan ikke tildeles
støtte fra puljen.
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Projekter, hvortil der ønskes støtte fra strategisk pulje i 2021, kan indsendes løbende. Der skal
søges om minimum 0,050 mio. kr.
Fra puljen kan der administrativt anvendes op til 0,250 mio. kr. årligt, og der kan udmøntes til
projekter op til 0,05 mio. kr. til faciliteter, der ikke modtager faste driftstilskud efter samme
retningslinjer.
Der er i kriterierne lagt vægt på ordene strategisk og helhedsorienteret. Der er derfor ikke tale
om en ny renoveringspulje, men en pulje der skal udvikle eksisterende faciliteter til ændrede
brugerønsker, kommende krav og tendenser, mens der fortsat er fokus på at øge
tilgængeligheden og dermed også understøtte en bredere kreds af brugere.
Tidsplan:
Godkendelse af kriterier og proces for udmøntning i KFU

15. marts 2021

Høring hos ældre-, handicap-, fritids- og idrætsråd

17. marts - 17. april 2021

Godkendelse af kriterier og anlægsbevilling KFU

26. april 2021

Godkendelse af kriterier og anlægsbevilling ØK

11. maj 2021

Godkendelse af kriterier og anlægsbevilling KB

18. maj 2021

Ansøgninger kan behandles på KFU

21. juni 2021

(løbende ansøgningsfrist)
Ansøgning om anlægsbevilling til puljen 2022

Januar 2022

Administrationspraksis for strategisk pulje til idrætshaller er vedlagt.
Kultur- og fritidsudvalget besluttede på sit møde den 15. marts 2021, at kriterier for
udmøntning af strategisk pulje til idrætshaller sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet,
fritidsrådet og idrætsrådet. Høringsfristen er fastsat til den 17. april 2021. I kriterier for
tildeling af strategisk anlægspulje tilføjer kultur- og fritidsudvalget: ”Samarbejder, der giver
mening, hvor målet er optimering og bedre udnyttelse af anlægsressourcer”.
Da ældrerådet ikke har afholdt ordinært møde inden for høringsperioden har ældrerådets
formandskab udarbejdet en formandsudtalelse. Formandsudtalelsen er vedlagt som bilag.
3

Ældrerådet

22-04-2021

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Idræts- og fritidspolitikken, hvor der arbejdes for at udvikle tidssvarende faciliteter. Der er for
nuværende ikke en kommunal strategi for faciliteter, men det er en prioriteret opgave under
”Rum og Rammer” i ”Bevæg dig for livet” aftalen.
Økonomiske konsekvenser
Puljen er på 1 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. I puljen på 1 mio. kr. i 2021
er der afsat et anlægstilskud til finansiering af sikringsanlæg til Nørager Multihal. Dette er
dog etableret allerede i 2019 og kan derfor ikke opnå anlægstilskud.
Puljen er derfor på 1 mio. kr., og Nørager Multihal opfordres til at søge puljen i forbindelse
med nye initiativer ved hallen.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet tager formandsudtalelsen vedr. kriterier for udmøntning af
strategisk pulje til idrætshaller til efterretning.
Bilag:
1 Åben Puljemidler kultur- og fritidsudvalget - strategisk pulje til idrætshaller

33433/21

2 Åben Udtalelse fra formandskabet i ældrerådet - Kriterier for udmøntning af 48135/21
strategisk pulje til idrætshaller
Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Taget til efterretning.
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3.

22-04-2021

Evaluering af dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget
27.69.40.P35

21/66

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Ældrerådet deltog i dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget den 15. marts 2021.
Fra ældrerådet deltog Ingeborg Kyed Pedersen, Yvonne Karnøe, Ivan Hammer Sørensen,
Benthe Andersen, Knud Sejersen Nielsen og Hans Erik Nielsen.
Der var følgende dagsorden til dialogmødet:


Hvordan får vi kultur- og fritidslivet op at stå igen efter COVID-19



Lån af lokaler til ældre – hvad er reglerne? Ældrerådet har på forhånd fået tilsendt
information om regler for leje af lokaler.



COVID-19 situationen.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet evaluerer dialogmødet med kultur- og fritidsudvalget.
Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Ældrerådet evaluerede dialogmødet med kultur- og fritidsudvalget.
Ældrerådet ønsker, at der fremadrettet udarbejdes referater fra dialogmøder med kultur- og
fritidsudvalget.
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4.

22-04-2021

Status på COVID-19, kl. 9.45
27.69.40.P35

21/66

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde vil souschef for sundheds- og omsorgsområdet Anne Ahrensbach give
en kort orientering om den aktuelle status på situationen med COVID-19.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Taget til efterretning.
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5.

22-04-2021

Orientering om ombygningen på Fuglsanggården, kl. 10.00
27.69.40.P35

21/66

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde deltager velfærdssekretariatschef Marie-Louise Eskerod Ifversen og
giver en orientering om ombygningen af køkkenet på Fuglsanggården.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Taget til efterretning.
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6.

22-04-2021

Budgetopfølgning for ældrerådet 1. kvartal 2021
27.69.40.P35

21/66

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde den 11. februar 2021 blev ældrerådets budget for 2021 godkendt.
Det er tidligere besluttet at lave kvartalsvise budgetopfølgninger.
Nedenfor ses opfølgning fra 1. kvartal 2021.
Budgetposter

Beløb

Kørsel

Forbrug

Afvigelse

30.000

30.000

0

0

17.500

17.500

Valg til ældrerådet

12.000

12.000

Ældredagen

11.000

11.000

Eksterne møder, temadage mv.

11.000

Kontingent DANSKE ÆLDRERÅD*
Repræsentantskab og konference (max 5
personer)

1.250

9.750

Egne møder, fortæring

4.500

4.500

Abonnementer, kontorartikler m.v.

2.000

2.000

Repræsentation

1.000

1.000

Stop-op-dag

5.000

5.000

I alt

94.000

*Kontingent for 2021 er betalt i 2020
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Taget til efterretning.
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7.

22-04-2021

Emner til ældrerådets stop-op-dag 2021
27.69.40.P35

21/66

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Ældrerådet ønsker at afholde en stop-op-dag den 29. juni 2021 kl. 9.00-15.00. Såfremt det
ikke er muligt at mødes fysisk i juni, afholdes stop-op-dagen den 25. august 2021.
Ældrerådet har inviteret velfærdssekretariatschef Marie-Louise Eskerod Ifversen til at deltage.
På ældrerådets møde ønskes en drøftelse af emner til stop-op-dagen.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 5.000 kr. i ældrerådets budget til afholdelse af stop-op-dag.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet drøfter emner til stop-op-dagen.
Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Ældrerådet drøftede emner til stop-op-dagen.
Forslag til punkter:


Demografimodel for Norddjurs. Analyse af befolkningsudvikling for ældre – særligt
de 80+ årige. Herunder sammenhænge mellem budgetter og mængden af ældre.



Evaluering af ældrerådets arbejde i valgperioden 2017-2021. Herunder input til
information til det nye ældreråd.



Budget 2022. Herunder særlige fokuspunkter for ældrerådet.



Dialogmøder. Hvordan skal dialogmøder tilrettelægges fremadrettet? Herunder
indhold, tid, opfølgning mv.
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Punktet drøftes igen på næste møde i ældrerådet.
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8.

22-04-2021

Drøftelse af ældredagen 2021
27.69.40.P35

21/66

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
FNs Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres,
civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre
menneskers vilkår på den internationale udviklingsdagsorden. Hvert år har sit særlige tema.
Der er endnu ikke offentliggjort et tema for 2021.
På ældrerådets møde ønskes en drøftelse af ældredagen 2021.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 11.000 kr. i ældrerådets budget til afholdelse af ældredagen 2021.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet drøfter ældredagen 2021.
Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Ældrerådet udsætter punktet til mødet den 17. juni 2021.
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9.

22-04-2021

Valg til ældrerådet
27.69.40.A00

20/16950

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde den 11. februar 2021 blev Yvonne Karnøe, Benthe Andersen og Hans
Erik Nielsen udpeget til valgbestyrelsen til ældrerådsvalget.
På ældrerådets møde aftales en dato for et indledende møde i valgbestyrelsen.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er afsat 12.000 kr. til afholdelse af valg til ældrerådet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at der fastsættes en mødedato for et indledende møde i valgbestyrelsen.
Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Valgbestyrelsen mødes torsdag den 29. april 2021 kl. 13.00-15.00 på rådhuset i Grenaa.
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10.

22-04-2021

Ældrerådets årsberetning 2020
27.69.40.P35

21/66

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Formandskabet har på baggrund af input fra ældrerådets medlemmers udarbejdet et forslag til
ældrerådets årsberetning for 2020.
Forslag til årsberetning sendes til ældrerådets medlemmer inden mødet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at forslaget tilrettes og godkendes.
Bilag:
1 Åben Ældrerådets årsberetning 2020

60382/21

Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Ældrerådet rettede årsberetningen til og godkendte den.
Den tilrettede årsberetning er vedlagt som bilag.
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11.

22-04-2021

Møder siden sidst
27.69.40.P35

21/66

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Møder siden sidst
15-03-2021

Dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget (IKP, YK, IHS, BA, HEN, KSN)

23-03-2021

Webinar i Danske Ældreråd: En kommende sundhedsaftale – hvad skal den
indeholde for bedst at understøtte ældreområdet? (YK, BA, BL)

Det enkelte medlem giver en kort orientering om de møder, som de har deltaget i.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen godkendes.
Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Godkendt.
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12.

22-04-2021

Kommende møder og arrangementer
27.69.40.P35

21/66

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Kommende møder og arrangementer
03-05-2021

Fælles dialogmøde med handicaprådet og miljø- og teknikudvalget (IKP, YK,
HEN, BA, IHS, KSN)

04-05-2021

Dialogmøde med voksen- og plejeudvalget

16-06-2021

Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd (IKP, YK)

17-06-2021

Møde i beboer- og pårørenderådet på Møllehjemmet (KSN)

24-06-2021

Møde i beboer- og pårørenderådet på Farsøhthus (IHS)

19-08-2021

Møde i beboer- og pårørenderådet på Møllehjemmet (KSN)

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen godkendes.
Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Godkendt.
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13.

22-04-2021

Orientering
27.69.40.P35

21/66

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Orientering/meddelelser:


Fra formandskabet:



Fra medlemmerne:



Andre meddelelser:
o Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 16. marts 2021 ældrerådets
vedtægter.
o Nyhedsbrev fra DANSKE ÆLDRERÅD, marts 2021. Nyhedsbrevet er vedlagt
som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen godkendes.
Bilag:
1 Åben Danske Ældreråd - Nyhedsbrev - Marts 2021

54305/21

Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Ældrerådets formand orienterede om en artikel, der har været bragt i Randers Amtsavis, vedr.
udmøntning af Budget 2021, hvor formanden har udtalt sig.
Ældrerådet tog orienteringerne til efterretning.
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14.

22-04-2021

Ældrerådets arbejdsplan
27.69.40.P35

21/66

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til arbejdsplan for ældrerådet i 2021.
Arbejdsplanen for 2021 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at arbejdsplanen for 2021 godkendes.
Bilag:
1 Åben Ældrerådets arbejdsplan 2021

55990/21

Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Godkendt.
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15.

22-04-2021

Næste møde
27.69.40.P35

21/66

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Næste ordinære møde afholdes torsdag den 20. maj 2021.
Forslag til sted og punkter til dagsordenen ønskes drøftet på mødet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Punktet blev drøftet.
Ældrerådet havde følgende forslag til punkter til næste møde:


Mængden af orienteringer i lokalaviserne fra kommunen i Syddjurs Kommune kontra
Norddjurs Kommune.



Status på udmøntning af Budget 2021 ved Søs Fuglsang.
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16.

22-04-2021

Kommunikation
27.69.40.P35

21/66

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Ældrerådet har på sin stop-op-dag den 6. juni 2019 besluttet, at der ved slutningen af hvert
ældrerådsmøde skal drøftes, om der er emner, der egner sig til videre kommunikation.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 22-04-2021
Punktet blev drøftet.
På ældrerådets facebookgruppe henvises til artiklen fra Randers Amtsavis, hvor formanden
har udtalt sig om udmøntning af Budget 2021.
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22-04-2021

Godkendelse af beslutningsreferat
27.69.40.P35

21/66

Lukket sag
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Bilagsoversigt
2.

Orientering om formandsudtalelse vedr. kriterier for udmøntning af strategisk pulje til
idrætshaller
1.

Puljemidler kultur- og fritidsudvalget - strategisk pulje til idrætshaller (33433/21)

2.

Udtalelse fra formandskabet i ældrerådet - Kriterier for udmøntning af strategisk
pulje til idrætshaller (48135/21)

10.

Ældrerådets årsberetning 2020
1.

13.

Orientering
1.

14.

Ældrerådets årsberetning 2020 (60382/21)

Danske Ældreråd - Nyhedsbrev - Marts 2021 (54305/21)

Ældrerådets arbejdsplan
1.

Ældrerådets arbejdsplan 2021 (55990/21)
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