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Ældrerådets halvårsinformation for 2. halvår 2016 
 
Ældrerådet har revideret sin Vedtægt og Forretningsorden. Vigtigst var det at ændre valg 
af formand, næstformand og sekretær fra hvert år til hvert andet år. Dernæst skulle 
udvalgsstrukturen og mødestrukturen i Ældrerådet have et eftersyn. Disse tilpasninger lå 
klar til godkendelse ved årets afslutning og blev efterfølgende vedtaget i januar 2017. 
 
Møde med Handicaprådet 
Budgetforslaget 2017 blev gennemgået for Ældrerådet af økonomicheferne i MSB og 
MSO. Overgange mellem MSB og MSO blev berørt, fordi denne problematik ikke har 
fundet sit økonomiske leje endnu. Desuden var der indlæg om ”Plejehjem i Aarhus – 
hverdagsliv og livskvalitet”. Sanghæftet og den nye CD, som Oplevelsesmedarbejderne 
havde lavet, er et godt tiltag. Der blev stillet spørgsmål vedr. ”Gelændersagen”, der 
handler om nedtagning af gelændere i vore plejehjem. Dette var der delte meninger om.  
 
Aarhus som Frivillighovedstad 2018 
Ældrerådet ser frem til denne store opgave, som varetages af MSO i samarbejde med 
frivilligorganisationerne. 
 
Demenshandleplan ”Sammen om demens” 
Ældrerådet fik præsenteret intentionerne om ”Aarhus Kommunes Demenshandleplan”. Vi 
fik beskrevet organiseringen og planlægningsfasen, hvor MSO i fremtidige dialogmøder 
med relevante aktører vil udforme en handleplan. - Inspireret af denne plan har Ældrerådet 
og Ældresagen afholdt fælles møde om ”Aarhus vil være en demensvenlig by” med vægt 
på fremtidens demensboliger. 
 
Regnskab 2016 og Budget 2017-2019 
Ældrerådet er løbende orienteret om Regnskab og budgetopfølgning for 2016. Vi har 
bemærket, at kommunen får bøder, hvis ikke der er akut kapacitet nok til at hjemtage 
borgerne fra regionens sygehuse - Vi blev orienteret om, at Budget 2017-2019 ikke 
kommer til høring. Vi skal selv tage initiativer og kommentere partiernes ønsker og som 
Ældreråd eller enkeltborgere indsende ændringsforslag.  
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Klippekortordningen 
Ældrerådet er løbende orienteret om udviklingen af ”Klippekortordningen”. Det oplyses, 
at de ældre, der er omfattet af ordningen, får hvad de beder om, men mange bruger ikke 
ordningen. - Ældrerådet følger udviklingen. 
 
Valg til Ældrerådet 2017 
Allerede den 6. sept. 2016 nedsatte Ældrerådet et Valgudvalg bestående af 2 fra 
forvaltningen og 6 ældrerådsmedlemmer. I løbet af efteråret var der møde. Ældrerådet 
ønsker fremmødevalg på samme dato, som der er valg til byrådet og regionsrådet. Dette 
forhold drøftes internt i forvaltningen sammen med Borgerservice. - Aarhus Byråd har 
ansvar for afvikling af Ældrerådsvalget. 
 
Slip kræfterne fri 
MSO har et ønske om, at der skal være større engagement i Brugerråd og andre 
borgernære råd samt gerne forskellighed hen over kommunen. Således er forskellige 
decentrale løsninger til diskussion, og ligeledes er spørgsmålet også, om pengene skal 
slippes fri? Den forskellige struktur i brugerdemokratiet er både bekymrende og 
befordrende. Fra Ældrerådets side rejser spørgsmålene sig om: Hvordan bliver 
tilsynsrapporterne tilgængelige i lokalområderne? – Hvilke kompetencer ligger hvor? – 
Hvordan får vi flere kræfter? 
 
Ældrerådets nye brochure  
I marts 2016 blev det bestemt, at lave en ny brochure for Ældrerådet. Den nye brochure er 
ligesom brochuren, der blev lavet 2014, reklamefinansieret. Den er fra Ældrerådets side 
endeligt udfærdiget i efteråret 2016, og den bliver distribueret i februar 2017. 
 
Generationernes Hus 
Ældrerådet fik en orientering om projektet ”Generationernes Hus” på Aarhus Ø. Projektet 
forventes at stå færdigt i 2019. Det er et spændende projekt, hvor konkurrencen om 
opførelsen er afgjort i november 2016. 
 
Telefontilgængelighed i MSO 
Ældrerådet er meget opmærksomt på, at telefonadgangen til MSO og dets afdelinger ikke 
er optimal. Vi er løbende orienteret om processen ”Én indgang til MSO”. Systemet træder 
gradvist i kraft fra vinteren 2016-17. - Ældrerådet ønsker længere åbningstid om 
eftermiddagen.  
 
Forstandermodellen 
Alle plejehjem skal have en plejehjemsforstander, bl.a. så plejehjemmene bliver gjort mere 
hjemlige. - Ældrerådet har naturligt nok haft mange spørgsmål til bl.a. områdernes 
fremtidige organisation og forstandernes kompetencer. Ældrerådet følger ændringerne på 
tæt hold.  
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DokkX 
Ældrerådet fik en orientering og en gennemgang af velfærdsteknologiaktiviteterne på 
DokkX. Der var stor spørgelyst til de forskelligartede hjælpemidler og deres mulige 
anvendelse på plejehjem eller i hjemmeplejen. 
 
Tilsynspolitik 
Ældrerådet er blevet orienteret om de ændringer, der er sket efter ”Styrelsen for 
Patientsikkerhed” har taget over, efter at ”Embedslægens tilsyn” er ophørt. Det store 
problem er kontrollen med medicinering. I Aarhus har vi fået en ”Kvalitetsorganisation”, 
der er til stor gavn for Tilsynschefen. – Ældrerådet følger nøje med i udviklingen på 
området. 
 
IT fejl og CURA 
I det gamle IT system er der sket visse fejl så enkelte borgere ikke har fået mad og medicin 
til tiden. Dette problem løses manuelt indtil det nye IT system CURA er implementeret i 
slutningen af marts 2017. 
 
Ældrerådet er i perioden bedt om at indgive 2 høringssvar 

• Høringssvar vedr. ”Kulturpolitik 2017 – 2020”. 
• Høringssvar vedr. Byrådsindstilling om ”Serviceniveauet for Sundhed og Omsorg 

2017”. 
 
Der er afsendt 

• Brev til Aarhus Byråd og Forvaltningen vedr. ”Ældrerådets halvårsinformation for 
1. halvår 2016”. 

• Brev til Aarhus Byråd og Forvaltningen vedr. ”Budget 2017”. 
• Forslag til Aarhus Byråd og Forvaltningen vedr. ”Serviceniveauet for Sundhed og 

Omsorg 2017”. 
• Udtalelse til Rådmand og Forvaltning vedr. ”Forstandermodellen”. 
• Udtalelse til Rådmand og Forvaltning vedr. ”Tilsynspolitik for hjemmeplejen”. 

 
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 formandskab, samt med Rådmanden. 
 
Danske Ældreråd har afholdt  

• Formands og næstformandsmøde og fået inspiration til det fremtidige arbejde.  
• Temamøde om ”Valg til ældre- og seniorråd”. 
• Konference om ”Tilgængelighed og ulighed blandt ældre”. 
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Regionsældrerådet har afholdt  
• Temamøde om ”Når patienten skal hjem fra hospitalet” og ”Telemedicin”. 
• Stormøde om ”Samspillet mellem region og kommuner” og ”Hvordan får vi 

indflydelse”. 
 
7-by samarbejdet har afholdt møde om fælles initiativer og frikommunetiltag og forsøg. 
 
Fællesmøde med Sundheds og Omsorgsudvalget 
Der er afholdt et møde på Lokalcenter Abildgården med rundvisning og drøftelse af 
”Tilfredshedsundersøgelser”.  
 
Med venlig hilsen, 
 
Jan Radzewicz Poul Ellekrog Carl Aksel Kragh Sørensen 
Formand  Næstformand Sekretær 
 

http://www.aeldreraadaarhus.dk/
mailto:aeldreraadet@post.tele.dk

