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1 (Åben) Godkendelse af dagsordenen
Sags ID: EMN-2022-00110
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen – herunder gennemgang af erindringsliste over aktuelle
emner.

Indstilling
At dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Bilag

.
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2 (Åben) Godkendelse af referat
Sags ID: EMN-2022-00110
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 28-02-2022.

Indstilling
At referatet godkendes.

Beslutninger:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Bilag

.
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3 (Åben) Godkendelse af tilsynspolitik for hjemmepleje 2022
Sags ID: EMN-2021-04586
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsområdet
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget blev d. 31. januar 2022 præsenteret for et udkast til en
tilsynspolitik for 2022. Udvalget bad administrationen om at udarbejde et nyt forslag, og
sagen behandler derfor igen på dette møde.
Jævnfør §151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en
tilsynspolitik for tilbud efter §83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører.
Det vil sige hjemmepleje i form af personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice til
borgere i eget hjem.
Formålet med tilsynspolitikken
Tilsynspolitikken skal medvirke til at sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp, og til at
hjælpen stemmer overens med borgerens aktuelle behov. Generelt er det en del af
formålet med kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtigelse at sikre, at opgaverne udføres i
overensstemmelse med de afgørelser, der er truffet og at afgørelserne stemmer overens
med de politisk fastsatte standarder. Med tilsynspolitikken skal det sikres, at der tages
aktivt politisk stilling til resultaterne af tilsynene, og hvordan der føres tilsyn i
hjemmeplejen og følges op på hjælpen til borgerne.
Tilsynspolitikkens lovpligtige indhold
Jævnfør vejledning til Serviceloven skal tilsynspolitikken indeholde klare retningslinjer og
faste procedurer for hvordan der:
1.
2.
3.
4.

føres tilsyn med leverandørerne og med hjælpens udførelse
følges op på tilsynsresultaterne
følges op på, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov
løbende sker en tilbagemelding fra leverandørerne

Vedhæftede udkast til tilsynspolitik er bygget op omkring disse fire formål.
Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at udvalget godkender tilsynspolitik for
2022.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet 2022-2025
Dato: 28-03-2022

Indstillingen tiltrædes uden andre bemærkninger, end at Handicaprådet bifalder
forenklingen.
Afbud fra Rikke Hermansen, Gurli Nielsen og Dorthe Smidt, for Dorthe mødte Rikke
Løgtved Bruus.

Beslutninger:
Ældrerådet finder at tilsynspolitikken er let overskuelig og har ingen yderligere
bemærkninger til politikken.

Bilag
1. Bilag - udkast til tilsynspolitik for 2022 (DokumentID: 6623930 - EMN-2021-04586)
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4 (Åben) Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende
hjemmebesøg 2022
Sags ID: MOD-2022-00009
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsområdet
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Mindst én gang om året skal kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg
godkendes.
Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om formålet
med og indholdet i et forebyggende hjemmebesøg. Derudover skal den indeholde en
beskrivelse af, hvordan kommunalbestyrelsen tilrettelægger de forebyggende
hjemmebesøg
Kvalitetsstandarden skal ligeledes beskrive, hvordan forpligtigelsen til at tilbyde
forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i
særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne opfyldes, og hvilke
særlige risikogrupper tilbuddet målrettes efter.
Administrationen har gennemgået den nuværende kvalitetsstandard og finder ikke grund
til at ændre i denne.
Forslag til kvalitetsstandard for 2022 er vedlagt som bilag.
Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at udvalget godkender
kvalitetsstandarden for 2022 for forebyggende hjemmebesøg.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet 2022-2025
Dato: 28-03-2022

Indstillingen tiltrædes uden bemærkninger.
Afbud fra Rikke Hermansen, Gurli Nielsen og Dorthe Smidt, for Dorthe mødte Rikke
Løgtved Bruus.
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Beslutninger:
Ældrerådet mener, at der ved ægtefælles død bør tages kontakt til den efterladte
enke/enkemand, inden for et kortere tidsrum end de anførte 6 uger. Ældrerådet har
ingen yderligere bemærkninger til kvalitetsstandarden for de forebyggende
hjemmebesøg.

Bilag
1. Bilag Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2022 (DokumentID: 6627856 - EMN-2021-04217)
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5 (Åben) Anmodning om opstart af renoveringsproces på Skagen
Aktivitetscenter
Sags ID: EMN-2022-00775
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence
SSU/ÆR

Sagsfremstilling
Igennem de seneste år er aktivitetscentre i Sæby og Frederikshavn blevet renoveret senest Rådhuscentret. Nu resterer kun renovering af Skagen Aktivitetscenter.
Center for Sundhed og Pleje ønsker derfor at igangsætte en renovering i samarbejde
med Ejendomscentret og Frederikshavn Boligforening, som ejer bygningerne.
Renoveringsudgiften estimeres til 600.000 kr. ex moms.
Finansieringen sker via 220.000 kr. fra Frederikshavn Boligforenings afsatte midler til
renovering af disse bygninger og de restende ca. 380.000 kr. fra Social- og
Sundhedsudvalgets anlægsbudget i 2022.
Ældrerådet samt CenterMED for Sundhed og Pleje orienteres også om sagen.

Indstilling
Center for Sundhed og Pleje indstiller, at udvalget:
1. Godkender den anførte finansiering
2. Godkender at arbejdet med renoveringen af Skagen Aktivitetscenter
igangsættes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025
Dato: 07-03-2022

Godkendt.
Udvalg: CenterMED Sundhed og Pleje
Dato: 25-03-2022

CenterMED er informeret via ovenstående sagsfremstilling.

Beslutninger:
Ældrerådet tager sagen til efterretning.
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Bilag

.
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6 (Åben) Orientering om kommunalt tilsyn på plejecentre 2021
Sags ID: EMN-2021-00020
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsområdet
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Jævnfør Serviceloven § 151, stk. 2 skal kommunen hvert år foretage mindst ét uanmeldt
tilsyn på kommunens plejecentre.
For at få et uvildigt tilsyn har Frederikshavn Kommune overdraget denne opgave til BDO.
I 2021 har BDO på vegne af Frederikshavn Kommune foretaget tilsyn på kommunens 13
ældre- og plejecentre samt på pleje- og rehabiliteringscentret Kastaniegårdens
midlertidige pladser
I denne fremstilling orienteres udvalget om hovedkonklusionerne i årsrapporten for
tilsynene.
Tilsynenes formål
Formålet med tilsynet er at kontrollere, at de kommunale opgaver bliver varetaget korrekt
i henhold til gældende lovgivning. Tilsynene skal desuden have fokus på:


Kontrollere om der på det enkelte tilbud praktiseres en udviklende og relevant
ydelse afpasset målgruppen som sådan samt den enkelte borgers ønsker og
muligheder.



Kontrollere at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og
administrative retningslinjer efterleves.



Understøtte en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten af tilbuddet.



Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både medarbejdere og
ledelse.

Tilsynene skal være med til at sikre, at personlig pleje og praktisk hjælp i plejecentrene
overholder de politisk fastsatte målsætninger og beslutninger. Samtidig gives der i
tilsynsrapporterne anbefalinger, som sikrer læringselementet i tilsynene.
Center for Social- og Sundhedsområdet udvælger hvert år et eller flere særlige
fokusområder for tilsynene. I 2021 var temaet; Kommunikation og adfærd.
Tilsynenes metode
BDO har generelt og konkret vurderet forholdende, indsatsen og metoderne i det enkelte
tilbud. Der er fulgt op på forslag, anbefalinger og handlingsplaner fra tidligere tilsyn.
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Metodisk er der blevet arbejdet ud fra tre datakilder, henholdsvis gennemgang af
dokumentation, observation og interviews med ledelse, medarbejdere og borgere.
Tilsynene er foretaget som uanmeldte tilsyn.
Tilsynsrapporter
BDO udarbejder en tilsynsrapport på baggrund af hvert tilsynsbesøg. Rapporterne er
bygget op omkring vurdering af følgende emner:


Dokumentation



Pleje, omsorg og praktisk støtte



Hverdagsliv



Kompetencer og udvikling



Fysiske rammer



Årets tema: Kommunikation og adfærd

Såfremt tilsynsbesøget viser, at der er behov for yderligere tilsyn, vil dette også fremgå af
rapporten. På baggrund af de enkelte tilsynsrapporter udarbejdes årsrapporten.
Årsrapportens konklusioner
Det er tilsynets overordnede vurdering, at centrene i Frederikshavn Kommune lever op til
kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau på området.
For dokumentationsområdet ses en stor spredning i kvaliteten. Tilsynet bemærker dog, at
langt de fleste centre opfylder indikatorerne for temaet i middel eller høj grad. Der ses
mangler på en række områder i dokumentationen, og dertil finder tilsynet i tre tilfælde, at
reglerne for behandling af personfølsomme data ikke overholdes.
Borgerne er generelt meget tilfredse med den hjælp, de modtager til personlig pleje,
omsorg og praktisk hjælp på centrene, og borgerne er ligeledes tilfredse med
medarbejdernes indsats. Centrene arbejder med at skabe kontinuitet i plejen, og pleje og
praktisk hjælp leveres efter en god faglig standard. På ni centre finder tilsynet, at der på
forskellige måde er behov for en indsats relateret til plejen.
Hverdagslivet er borgerne ligeledes generelt tilfredse med. Enkelte borgere udtrykker, at
de savner mere aktivitet, liv og samvær i hverdagen. Borgerne udtrykker tilfredshed med
maden og måltiderne.
Medarbejdernes kompetencer svarer overordnet til målgruppens behov. Nogle centre har
udfordringer i forhold til kompetencer på demensområdet, mens andre har forskellige
organisatoriske problemstillinger.
Borgerne er tilfredse med de fysiske rammer på centrene, og tilsynet bemærker, at der
flere steder er arbejdet med at forbedre rammerne.
Tilsynet vurderer, at borgerne er tilfredse med medarbejdernes kommunikation og
adfærd, samt at der både hos ledere og medarbejdere er fagligt fokus på
medarbejdernes professionelle tilgang til borgerne.
Oversigt over alle BDOs anbefalinger i forbindelse med tilsynene i 2021 findes i
årsrapporten, som er vedlagt denne sagsfremstilling. Hvis nogen har ønske om at se
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tilsynsrapporterne for de enkelte plejecentre, kan der rettes henvendelse til Center for
Social- og Sundhedsområdet.
Kommentering fra Center for Sundhed og Pleje
Sagen har været fremsendt til Center for Sundhed og Pleje, i forhold til årsrapporten
generelt samt kommentar til at hhv. Østervrå Ældrecenter og Rosengården er faldet i
kvalitetsscore i forhold til scoren i 2020.
Center for Sundhed og Pleje (CSP) tager tilsynets anbefalinger til efterretning og læring.
De enkelte plejeboligenheder har taget hånd om rapportens indhold, når denne er
fremsendt.
Vi konstaterer at Rosengården og Østervrå ældrecenter er faldet i kvalitetsscore, hvorfor
vi har et særligt fokus på indsatser disse steder.
Den 14. marts 2022, implementerede CSP nyt omsorgssystem kaldet Cura. I forbindelse
med denne implementering, bliver der sat fokus på den nationale dokumentationsmetode
FSIII, som gerne skulle imødekomme de bemærkninger i rapporten der relaterer sig til
dokumentation.
CSP har ansøgt og fået bevilliget projektmidler for en 1. årig periode fra 2022, til at sætte
fokus på mere hjemlighed og flere stjernestunder for beboerne i samarbejde med
plejepersonalet. Dette skal ske ved at udvide samarbejde med civilsamfundet, frivillige
aktører, interne samarbejdspartnere i kommunen og pårørende, som kan bidrage med
flere aktiviteter på tværs.
De enkle steder, hvor der mangler et kompetenceløft på demensområdet tages kontakt til
Team Demens for at sikre det rette kompetenceløft, samt punktet drøftes på et samlet
møde med deltagelse af alle TRIO grupper (Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og leder)
for at sikre den rette proces for evt. igangsættelse af et kompetenceforløb.
Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet.

Indstilling
Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at udvalget tager orienteringen til
efterretning.

Beslutninger:
Ældrerådet finder det positivt at flere plejecentre er i en god udvikling, men ser dog med
bekymring på den nedadgående tendens i årsrapportens konklusioner fra nogle af
plejecentrene.
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Bilag
1. Årsrapport 2021- Plejecentre - Frederikshavn Kommune - Endelig pr. 14.03.2022 (DokumentID: 6627840 EMN-2021-00020)
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7 (Åben) Orientering vedr. handleplan for rekruttering i Center for
Sundhed og Pleje
Sags ID: EMN-2021-03785
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Resumé
På baggrund af den politiske strategi om rekruttering og fastholdelse har Center for
Sundhed og Pleje kørt en proces hen mod en rekrutteringsstrategiplan. Der er nu
arbejdet en handleplan.
I processen har TRIO’erne (betående af lederne, arbejdsmiljørepræsentanter og
tillidsrepræsentanter), LokalMED’ene og CenterMED været involveret samt kommet med
input til indhold i handleplanen.
Handleplan for rekruttering
Handleplanen tager udgangspunkt i den overordnede rekrutteringsstrategi fra den
politiske styregruppe for rekruttering og fastholdelse, som har valgt følgende
pejlemærker:
1. Øget synlighed og tilgængelighed til SOSU-faget
2. Livslang læring
3. Det gode arbejdsliv
Formålet med handleplanen er at sætte retning for at imødekomme Center for Sundhed
og Plejes udfordring med rekruttering og fastholdelse i sundhedspersonalet på
nuværende tidspunkt og i fremtiden (se bilag 1 – handleplan for rekruttering i Center for
Sundhed og Pleje). For hvert år vil der udvælges særlige fokuspunkter fra handleplanen,
som Center for Sundhed og Pleje skal arbejde med.
Handleplanen for rekruttering blev igangsat i Center for Sundhed og Pleje i december
2021.
Britt Sloth Bengtsen deltager i punktet.
Indeværende sagsfremstilling m. bilag vil blive sendt til orientering i Sundhed og Plejes
CenterMED samt Ældrerådet og Handicaprådet, hvor Britt Sloth Bengtsen og Henriette
Grønbek Lundis deltager og præsenterer punktet.

Indstilling
Center for Sundhed og Pleje indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025
Dato: 07-03-2022

Godkendt.
Udvalg: Handicaprådet 2022-2025
Dato: 28-03-2022

Godkendt.
Afbud fra Rikke Hermansen, Gurli Nielsen og Dorthe Smidt, for Dorthe mødte Rikke
Løgtved Bruus.

Beslutninger:
Ældrerådet takkede for en god orientering og spurgte bl.a. ind til følgende:







Integration af ansatte med anden etnisk baggrund
Mulighed for erhvervspraktik i plejen for folkeskoleelever
Kontakt til erhvervsvejlederne i folkeskolerne
Mulighed for at bruge udefrakommende mentorer for lederne i plejen
Støtte til nyansatte ledere samt ledere der flyttes rundt
Hvordan påtænker man, at ”de gode historier” skal komme ud til borgerne

Bilag
1. Handleplan for rekruttering i Center for Sundhed og Pleje (DokumentID: 6578740 - EMN-2021-03785)
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8 (Åben) Orientering om borgernes oplevelse ved overgang til nyt
elektronisk omsorgssystem - CURA
Sags ID: EMN-2022-00920
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence
SSU / ÆR / HR

Sagsfremstilling
Baggrund
Der er igennem lang tid arbejdet på, at fagcentre inden for Social- og Sundhedsudvalgets
område skal overgå til nyt elektronisk omsorgssystem, CURA.
Konverteringen står nu for døren, og følgende fagcentre overgår den 14. marts 2022:


Center for Sundhed og Pleje (CSP)



Center for Handicap og Psykiatri (CHP)



Center for Social og Sundhedsområdet (CSSO)

Social- og Sundhedsudvalget orienteres her om den forventede borgeroplevelse ved
overgangen.
Borgerens oplevelse
I forbindelsen med overgangen til nyt system vil der være stor opmærksomhed på at
sikre, at det sker så smidigt som muligt. Borgeren vil naturligvis opleve at få den samme
hjælp, men der vil de første dage kunne forekomme tekniske udfordringer og måske
lettere forsinkelser på ydelser i hjemmepleje og bostøtte. Borgerne informeres forlods om
dette kan ske.
Dokumentation i CURA sker delvist i et samarbejde mellem medarbejder og borger,
hvilket som noget nyt giver borgeren indflydelse på dokumentation i egen journal. Det
foregår ved, at medarbejderen har en tablet med ind i borgers lejlighed på plejecentret
eller botilbuddet eller med ud på hjemmepleje- eller bostøttebesøg. Tabletten giver
medarbejderen mulighed for at tilgå borgers journal sammen med borgeren.
Sikkerhedsniveauet ift. GDPR (Databeskyttelsesforordningen) vil være som i dag.
Bedre kvalitet i dokumentationen
Samtidig med overgangen til CURA højnes kvaliteten af dokumentationspraksis generelt,
bl.a. ved implementering af dokumentationsmetoden Fællessprog III. Det vil give en mere
ensartet dokumentationspraksis på tværs af kommunen.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling
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Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social og
Sundhedsområdet indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025
Dato: 07-03-2022

Godkendt.
Udvalg: Handicaprådet 2022-2025
Dato: 28-03-2022

Godkendt.
Afbud fra Rikke Hermansen, Gurli Nielsen og Dorthe Smidt, for Dorthe mødte Rikke
Løgtved Bruus.

Beslutninger:
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Bilag

.
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9 (Åben) Synliggørelse af Ældrerådet i lokalsamfundet
Sags ID: EMN-2021-05491
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling
På baggrund af forslag fra ældrerådsmedlem drøftes det, hvorvidt Ældrerådet skal
forsøge at indgå et samarbejde med kommunens biblioteker. Tanken er, at
repræsentanter fra Ældrerådet er i biblioteksområdet på faste annoncerede tidspunkter,
for at få en snak med nogle af de ældre brugere af biblioteket, om ældres forhold i
kommunen.
Af ”Vejledning om ældreråd” fremgår bl.a. følgende om kontakten mellem Ældrerådet og
deres »Bagland«:
Da ældrerådet skal varetage alle ældres interesser og synspunkter og tale
på de ældres vegne, er det af stor betydning, at rådet etablerer og
opretholder en tæt kontakt til de ældre i kommunen. Hvorledes kontakten
opretholdes, er op til det enkelte Ældreråd. En god forbindelse til
baglandet kan inspirere Ældrerådet og medvirke til, at dialogen mellem
rådet og kommunalbestyrelsen bliver bred og nuanceret.
Orientering ved ældrerådsmedlem Kaj Mathiassen.

Indstilling
Til drøftelse.

Beslutninger:
Det besluttes at planlægge et arrangement i forbindelse med den internationale ældredag
den 1. oktober i Sæby, Skagen, Ø-Vrå og Frederikshavn.
Der tages møde med leder af bibliotekerne.

Bilag

.
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10 (Åben) Orientering fra møde i kontaktpersonordningen mellem
Ældrerådet og kommunens plejecentre
Sags ID: EMN-2022-00104
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling
Orientering fra afholdte møder på de enkelte plejecentre.

Indstilling
-

Beslutninger:
Udvalgte spot fra møderne i marts måned:
Drachmannsvænget:
Talt om uddannelse af personalet vedr. demens, samt dilemmaer i grænsen mellem
magtanvendelse og omsorgssvigt.
Har tanker omkring anvendelse af garage til aktivitet for nogle af beboerne.
Lindevej:
Arbejder på at skabe fællesskab mellem beboerne i de 3 huse i forbindelse med
fødselsdage og andre arrangementer.
Har 3 mandlige ansatte og 25 kvinder. Har fået ansat ernæringsassistent samt en kok.
Personalet spiser med beboerne for at skabe hjemlighed.
Invitere beboerne fra ældreboligerne der ligger overfor til at komme og spise med.
Er begyndt at lave nyhedsbrev der ligges ind på alle stuer.
Er i gang med afprøvning af ”Fællesskabsråd”.
Abildvej
Mødet er udsat til april.
Ålbæk
Mødet er udsat
Bangsbo:
Afholdte aktiviteter via ”Stimuli puljen”
Vedr. selvvalgt arbejdstid – der er både positive og negative tilbagemeldinger fra
personalet.
Erfaring med brug af afløsere.
Vil gerne have flere frivillige til at hjælpe ved aktiviteter.
Ansættelse af ”brobyggere” for at udvide aktiviteter for beboerne.
Kaspershus:
Har været igennem en renovering med bl.a. nye køkkener og gulve.
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Er i gang med at indføre Cura
Beboerne er blevet dårligere, og det gør det sværere at lave aktiviteter, som alle kan
have glæde af.
Har fortsat deres beboerråd. Ældrerådsrepræsentant er inviteret til at deltage på
møderne.

Bilag

.
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11 (Åben) Aktuelle emner fra de politiske udvalgsdagsordner
Sags ID: EMN-2022-00104
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling
Ældrerådet følger de politiske dagsordner og tager emner op, der har interesse for
Ældrerådet.
Politiske udvalg:


Social- og Sundhedsudvalget



Teknisk udvalg



Plan- og Miljøudvalget



Kultur- og fritidsudvalget



Arbejdsmarkedsudvalget



Økonomiudvalget



Byrådet

Samt nyt fra:


Handicaprådet / Tilgængelighedsudvalget



Integrationsrådet



Sundhedspanelet

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Økonomiudvalget er i fuld gang med budgetlægningen for de kommende år.
Ældrerådet følger processen specielt med hensyn til Social- og Sundhedsudvalgets
område.

Bilag

.
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12 (Åben) Information fra formanden samt øvrige meddelelser
Sags ID: EMN-2022-00121
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling
Information fra formanden:
-

Øvrige meddelelser:
-

Nyt fra Danske Ældreråd:
-

Indstilling
-

Beslutninger:
Ingen meddelelser under punktet.

Bilag

.
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13 (Åben) Næste møde
Sags ID: EMN-2022-00110
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling
Næste ordinære møde er planlagt til mandag den 25. april 2022.

Indstilling
-

Beslutninger:
Mødedato fastholdes.

Bilag

.
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