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Ældrerådets halvårsinformation for 2. halvår 2017
Halvåret startede med tre Opstilingsmøder til Ældrerådet og andre forberedelser til
Ældrerådsvalget. Der var 23 kandidater der meldte sig til de 15 pladser. Det digitale valg foregik
i perioden 10. okt. til 31. okt. med det resultat, at der blev indvalgt 5 nye medlemmer i det nye
Ældreråd, der træder i funktion fra årsskiftet.
Boligmagasinet ”Gentænk plejehjem”
Ældrerådet blev præsenteret for et nyt boligmagasin, som skulle gøre det rart at flytte ind i en
plejebolig på et vilkårligt plejehjem i Aarhus Kommune. Det blev fulgt op af en udstilling i
Rådhushallen.
Demensbyggeriet på Abildgården
Her har Ældrerådet til dette storslåede byggeri ved gentagne lejligheder fortalt, at boligerne er
for små. Der skal være 2 regulære rum med plads til besøg af familie og pårørende.
Tilsyn
Ældrerådets Tilsynsudvalg var meget bekymret for udviklingen efter den nye lov, der fjernede
embedslægens tilsynsopgaver, især med hensyn til medicin. Regeringen delte denne
bekymring og via satspuljemidlerne er der blevet genskabt et tilsyn og en større tryghed i
fremtiden.
Budget 2018
Sammen med det politiske udvalg blev Ældrerådet informeret om Sundhed og Omsorgs ønsker
til det nye budget 2018. Ældrerådet fremsendte herefter sine egne ønsker til budgettet:
• Flere varme hænder i aften og nattetimerne
• Styrk tilsynet
• Flere oplevelsesmedarbejdere
• Flere korttidspladser
• Styrk Center for Livskvalitet
• Styrk demensområdet, også med hensyn til de pårørende
• Fortsat opprioritering af maden
Set fra Ældrerådets side handler det hele om god pleje og omsorg samt fællesskab og samvær
med sine omgivelser, venner og familie.
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Kvalitetsstandarder
Ældrerådet udfærdigede et høringssvar med flere anbefalinger og ændringsforslag, som i nogen
udstrækning blev imødekommet i den nye version for 2018.
Tilfredshedsundersøgelserne
Ældrerådet har haft stort fokus på at stille de rette spørgsmål. Naturligvis kan vi være tilfreds
med de forbedrede besvarelser fra plejehjemmene. – Men der bør strammes kraftigt op hos
hjemmeboende der har behov for hjælp. Om de negative resultater har med registreringssystemet Cura at gøre alene, er ikke sikkert. Derfor ser vi med glæde at Rådmanden nu retter
øjnene mod bedre hjemmepleje og hjemmehjælp.
Generationernes Hus
Den endelige anlægsbevilling er nu på plads. Dette tværmagistratslige projekt har været længe
undervejs, og det er Ældrerådets håb og ønske, at det bliver et fremadrettet resultat.
Byudvikling, infrastruktur og fremkommelighed
Disse var hovedtemaerne da Ældrerådet havde besøg af Rådmanden for Teknik og Miljø.
Senere på et møde med Handicaprådet blev vi også informeret om, at Aarhus kommune har
lagt billet ind på at blive ”Tilgængelighedsby i 2019”. Det er et spændende projekt, som
Ældrerådet håber, at Aarhus Kommune kan leve op til.
Ældrerådets Udvalg og Repræsentationer
Efter at medlemmet Karen Margrethe Fevre stoppede i Ældrerådet, blev Bjarne Pedersen
indkaldt det sidste halve år. I den sammenhæng blev vore udvalg og repræsentationer justeret.
Frivilligåret 2018
Ældrerådet har fået en orientering om de aktiviteter, der påtænkes i ”Frivilligåret 2018”. Fra
centralt hold bør der gøres mere for frivillige. Ældrerådet ønsker at målrette indsatsen overfor
frivillige, bl.a. ved at påskønne de frivilliges indsats noget mere. Ældrerådet var medarrangør
ved festligholdelsen af FN’s Internationale Ældredag den 1. okt. 2017.
Frikommuneforsøg
Ældrerådet er blevet orienteret om de forskellige ”Frikommuneforsøg” som Aarhus er involveret
i. I første omgang er det ”Tilkøbsydelser” det drejer sig om. Senere bliver det ”Vederlagsfri
fysioterapi”, ”Kommunale plejehjemstilsyn og ”Fælles infrastruktur”, det handler om. Ældrerådet
ser positivt på disse forsøg men også med en vis skepsis.
Nytænkning af sundhedsvæsnet og pårørende området
Ældrerådet blev orienteret om den ændrede organisation og struktur i Folkesundhed og hvilke
opgaver de enkelte ledere tager sig af. Der var ønske om et særskilt oplæg vedr.
genindlæggelser og overgange mellem hospital og kommune med inddragelse af akut-team og
korttidspladser.
Møder med Rådmanden
Vi holder med mellemrum møder med Rådmanden, hvor vi senest har drøftet
”Forstandermodellen” og en evaluering af denne.
Fællesmøde med Handicaprådet
Der er afholdt et møde på Lokalcenter Møllestien med drøftelse af ”Budgetforslag til MSO og
MSB vedr. budget 2018-2020” og andre fælles opgaver.
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Ældrerådet er i perioden bedt om at indgive 5 høringssvar:
• Høringssvar til Boligplan 2017
• Høringssvar til Kvalitetsstandard 2018
• Høringssvar til Anlægsbevilling vedr. Generationernes Hus
• Høringssvar vedr. Sports og fritidspolitikken
• Høringssvar til Frikommuneforsøg vedr. Tilkøbsydelser
Der er i perioden afsendt 6 udtalelser og anbefalinger
• Til Rådmand og forvaltning: Husk de ældre ved budgetlægningen
• Til Aarhus Byråd: Gode råd vedr. Aarhus Kommunes budgetlægning
• Til Rådmand og forvaltning: Ældrerådets udtalelse vedr. udbud af hjemmeplejen
• Til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Ældrerådets anbefalinger til ”Sammen
om et bedre liv 2018”
• Til Rådmand og forvaltning: Ældrerådets bemærkninger til Serviceniveau 2018
• Til Rådmand og forvaltning: Ældrerådets udtalelse vedr. forslag om styrket hjælp til tilbud
om økonomisk vejledning af ældre
I forbindelse med Ældrerådsvalget er der udsendt i nærheden af 10 opråb, udtalelser og
pressemeddelelser omhandlende: ”Husk og stem til Ældrerådsvalget”
Ældrerådet har også i perioden fået inspiration gennem knap 400 invitationer og diverse
udsendelser om ældrerelevante informationer fra bl.a. dknyt.dk og avisudklip og nyt fra Danske
Ældreråd og Regionsældrerådet, 7. by møder og desuden fra møder med Brugerrådene og
deres formandsskab og diverse repræsentationer.
Danske Ældreråd har afholdt
• Temadag om ”Et sundt liv som ældre”.
Regionsældrerådet har afholdt
• Temamøde om ”Region Midtjyllands rolle i det tværsektorielle samarbejde om den ældre
medicinske patient” og ”Akutfunktionerne i kommunerne, når kompleks sygepleje skal
løses i kommunen” med henblik på ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i
hjemmeplejen”.
• Temamøde om ”Hvordan virker akut-teamet i Silkeborg” samt anbefalinger til et nyt
Regionsældreråd 2018-2021 m.m.
7-by samarbejdet
Her har vi udvekslet synspunkter om vigtige opgaver og drøftet mulige og inspirerende
løsningsforslag.
Med venlig hilsen,
Jan Radzewicz
Formand

Eigil Ege
Næstformand

Carl Aksel Kragh Sørensen
Sekretær
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