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Ældrerådets halvårsinformation for 1. halvår 2017
Ældrerådets Vedtægt og Forretningsorden blev ajourført. Vigtigt 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,
som lå klar til godkendelse i dec. 2016, blev vedtaget i januar 2017.
Først skulle Ældrerådet konstitueres efter den gamle vedtægt, Således fortsatte Jan
Radzewicz som formand og Carl Aksel Kragh Sørensen som sekretær. Eigil Ege blev valgt
til ny næstformand.
Temaoplæg om Frikommuneforsøg
Ældrerådet har fået en gennemgang af de ansøgte frikommuneforsøg vedr.
”Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder”, ”Billige boliger og flexible
boligløsninger” samt ”Frivillighed og samskabelse”, som vedrører Sundhed og Omsorg.
Organisationsændringer i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
Ældrerådet fik en grundig indføring i visse organisatoriske ændringer med personalerokeringer
og oprettelse af plejehjemsforstanderfunktionen.
Fast lægetilknytning til plejehjemmene
Dette har medført at Sundhed og Omsorg søger praktiserende læger til at overtage borgerne på plejehjem,
der ligger i deres nærområde. Naturligvis kun hvis borgerne vil det. Det giver medarbejderne mere tid til
pleje og omsorg, når de for borgeren kun skal henvende sig til én læge.
Demenshandleplanerne
Demenscentrum Aarhus ’DCA” nye leder fortalte om de forskellige nationale og kommunale tiltag, der er
iværksat for borgere med demens. Vi talte om Demenscentrum Aarhus i Midtbyen og i Skejby samt lidt
om udflytningen til Abildgården, og vi talte om tiltag overfor virksomheder og forretningsdrivende og
koordinationen af de tiltag, der foregår på landsplan i Demensalliancen.
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Boligplanen 2017
MSO er i færd med tilpasning af boligforholdene, så de stemmer overens med behov og prognoser af
ældrebefolkningen både på kort sigt og lang sigt.
Lighed i Sundhed og status for Sundhedspolitikken
Aarhus Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 blev gennemgået ved hjælp af Sundhedsredegørelsen for
2016. Dette gav anledning til en diskussion lige fra ”spis mindre og mere varieret” til ensomhed, selvværd
og selvmord.
Demensbyggeriet ved Abildgården
Sundhed og Omsorgs bygningsafdeling gennemgik det fremtidige byggeri af boliger til borgere med en
demenssygdom. Det er et storslået byggeri, men Ældrerådet ønsker de enkelte lejligheder større end ca.
40 nettokvadratmeter, som de i dag er projekteret til. Der skal være plads til en stue- og en soveafdeling.
MSO regnskab og budget
Ældrerådet er løbende holdt orienteret om magistratsafdelingens regnskabsopfølgning og de planlagte
budgetter. Grundige forklaringer om overskridelser og besparelser bliver ivrigt debatteret.
Slip kræfterne fri
Det er den overordnede beskrivelse af den tilbagevendende diskussion om et forbedret samarbejde i de
enkelte områder. Det inddrager både brugerråd, beboer-pårørenderåd og de lokale kræfter med hensyn til
frivillige, virksomheder og foreninger. Nu er der lagt vide rammer for, at arbejdet kan finde nye former i
hele medborgerskabstankegangen.
Besøg af Borgmester Jacob Bundsgaard
Ældrerådet havde mange spørgsmål, da Borgmesteren lagde vejen forbi. Mange af spørgsmålene gik på
det kommende Ældrerådsvalg og Byrådsvalg. Borgmesteren lagde ikke skjul på den rivende vækst, der er
i Aarhus Kommune med hensyn til arbejdspladser og forskellige byggerier, og at byen har været under et
hårdt økonomisk pres.
Besøg af Rådmand Jette Skive
Her blev der lejlighed til at vende de vigtigste emner, såsom Demenshandleplanens vedtagelse, det
private hjemmehjælpsfirmas konkurs, forsikringsspørgsmål, ”Slip kræfterne fri”, klippekortenes
anvendelse og oplevelsesmedarbejdernes vigtighed.
Besøg hos Ældre Sagen
Der var oplæg vedr. de mange forskellige muligheder for at lave fuldmagter og testamenter. Dette bør
altid laves i god tid før en mulig demenssygdom. Fremtidsfuldmagten er udset til at kunne rydde op i
denne jungle af fuldmagter. Den er vedtaget, men på grund af udvikling af et specielt IT-system er den
forsinket med at træde i kraft. Der udspandt sig en drøftelse af ”Boliger, boformer og hjælpemidler”.
Ældrerådsvalget
Alle detaljer omkring Ældrerådsvalget er løbende drøftet, og den endelige plan blev nedfældet.
Besøg på Lokalcenter Havkær
Ældrerådet holdt sin sommerafslutning på Lokalcenter Havkær. Vi fik en grundig rundtur i plejeboligerne
med den nyanlagte bevægelses- og aktivitetshave. Desuden blev der holdt foredrag om de aktiviteter, der
udfolder sig i ”Center for livskvalitet”. Det handler primært om ældre menneskers livskvalitet.
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Ældrerådet er i perioden bedt om at indgive 3 høringssvar
• Høringssvar vedr. ”Voksenhandicap gentænkt”.
• Høringssvar vedr. ”EU udbud på levering af høretekniske hjælpemidler til
KomUdbud”.
• Høringssvar vedr. ”Demensplan – sammen om demens”.
Der er afsendt
• Brev til Aarhus Byråd og Forvaltningen vedr. ”Kultur og pensionistrabatter”.
• Brev til Aarhus Byråd og Forvaltningen vedr. ”Ældrerådets halvårsinformation for
2. halvår 2016”.
• Brev til Rådmand og Forvaltning vedr. ”Høringsklage vedr. Hjerne og
Demenscenteret på Abildgården”.
• Udtalelse til Boligafdelingen vedr. fire væsentlige spørgsmål.
Ældrerådet har også i perioden fået inspiration gennem knap 500 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 og diverse repræsentationer.
Danske Ældreråd har afholdt
• Temadag om ”Tilsyn i ældreplejen”.
• Årsmøde på Nyborg Strand med valg af ny landsformand Erik Stagsted, Løgstør.
• Ældrepolitisk konference om ”Værdighed – hvad er det”.
Regionsældrerådet har afholdt
• Temamøde om bl.a. ”Den nye nationale plan for den ældre medicinske patient”.
7-by samarbejdet har aflagt et vellykket besøg hos Frederiksberg Kommunes Ældreråd.
Fællesmøde med Sundheds og Omsorgsudvalget
Der er afholdt et møde på Rådhuset med drøftelse af Budgetforslag til MSO budget 20182020.
Med venlig hilsen,
Jan Radzewicz
Formand

Eigil Ege
Næstformand

Carl Aksel Kragh Sørensen
Sekretær
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