
Ældrerådets halvårsinformation for 2. halvår 2015  4. januar 2016 

Ældrerådet i Aarhus Kommune har i det sidste halve år indgivet 7 høringssvar og 2 
udtalelser og breve. De kan alle ses i fuld længde på Ældrerådets hjemmeside 
www.aeldreraadaarhus.dk .  

De 7 høringsvar var ”Indstilling om Serviceniveau 2016”, ”Serviceregler for lokalkørsel”, 
”Aarhus Kommunes Budget 2016-2019”, ”Medborgerskabspolitikken”, ”Det nye Vikærgården”, 
”Boligpolitikken” og ”Styrket borgerkontakt”. Der er indgivet et forslag til ”Sundhed og Omsorgs 
Budgetmål” og der er ligeledes afsendt et brev fra Sundhed og Omsorg og Ældrerådet vedr. 
museumsrabat til pensionister. Der er udsendt en pressemeddelelse vedr. tilsynsforholdene på 
Bøgeskovhus. 

Til vore Ældrerådsmøder er følgende oplæg forelagt og debatteret: 
• Tilfredshedsundersøgelserne, først vedr. hjemmeplejen og senere vedr. plejeboligerne. 
• Frivillighusenes økonomi og drift. 
• Tiltag omkring Brugerråd, Beboer-Pårørenderåd og Afdelingsbestyrelser. 
• Status for Aarhus Kommunes budgetforhandlinger. 
• Fælles servicemål for kørsel til aktivitet og træning i lokalområderne. 
• Ældrerådet har besøgt Demens Centrum Aarhus både i Skejby og Kannikegade. 
• Bedre samarbejde mellem Aarhus Kommune og sygehusene. 
• Dokk1 efter ½ år gennemgang. 

Ældrerådet har afholdt fælles iPad kursus og afholdt et halvvejsseminar. Der er nu 2 år tilbage 
før, der er valg til Ældrerådet igen. Desuden har Ældrerådet deltaget i kurser og konferencer 
om mere ”Synlighed” og ”Det nære Sundhedsvæsen” afholdt af Regionsældrerådet og Danske 
Ældreråd og været med på råd vedr. de mange lovforslag, en ny regering gerne vil 
gennemføre. 

”Ældremilliarden” er stadig til diskussion, bl.a. hvordan de ca. 44 mio., der er Aarhus 
Kommunes andel, anvendes, efter den nu er blevet et bloktilskud. Nu er der så kommet en ny 
”Værdighedsmilliarden”. Her får Aarhus Kommune også ca. 44. mio. til brug for ”Sundhed og 
Omsorg”. For at få disse penge skal Aarhus Kommune have godkendt en ”Værdighedspolitik”, 
som Ældrerådet har indflydelse på. 

Ældrerådets fire stående udvalg forbereder drøftelserne i Ældrerådet. - Udvalgenes udvidede 
halvårsrapporter bringes på Ældrerådets hjemmeside www.aeldreraadaarhus.dk under de 
respektive udvalg. - Her kommer en lille rapport fra hvert udvalg: 
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Boligudvalget har afholdt fire møder, bl.a. i det nye Aarhus Friplejehjem i Tranbjerg hvor der 
er bygget 54 plejeboliger og i OK-fondens plejeboliger i Gl. Egå, hvor der er bygget 72 
plejeboliger 

Udkastet til Den nye Boligplan fra Bygningsafdelingen er blevet drøftet, og afdelingen for 
Mobilitet har orienteret udvalget om Trafik- og Mobilitetsplanerne for kommunen. Planen 
vedrører primært trafik, tilgængelighed, parkering m.v. Udvalget har drøftet den nye Busplan 
og er ikke tilfreds med, at den kommende Letbane delvis skal finansieres af reduceret 
busbetjening i yderområderne. Udvalget har godkendt anlægsregnskaber for 70 plejeboliger 
ved Søholm og 85 plejeboliger på Hedevej i Risskov. Udvalget har godkendt nedlæggelse af 
16 ældreboliger ved ”Det nye Vikærgården” og fremsendt debatindlæg om Letbanens kørsel 
mellem Aarhus og Odder. 

Kulturudvalget har afholdt 3 udvalgsmøder, hvor der er behandlet emner som nyhedsbreve 
fra byrådet og byrådets kulturudvalg. Desuden har vi fulgt Ovartaci Museet og fået en 
rundvisning på Aros. Udvalget har sammen med det øvrige Ældreråd deltaget i rundvisning på 
Dokk1, haft møder med ”Sundhed og Omsorg” samt med Beboer Pårørende Rådene og 
Brugerrådene. - Kulturudvalget har haft foretræde for ”Kultur og Borgerservices” politiske 
kulturudvalg, med det formål at opnå rabat for kommunens pensionister ved museumsbesøg.  

Omsorgsudvalget har arbejdet med 7 områder: 
• Det gode liv i plejeboligerne. - Her deltog Ældrerådet i ansættelsesudvalget, da de nye 

oplevelsesmedarbejdere skulle ansættes.                                                                                                                 
• Madleverance til fritvalgsområdet. Pt er der kun én leverandør af varm mad, selv om 

Serviceloven påbyder, at der skal være flere at vælge imellem. Det kan et 
”Fritvalgsbevis” råde bod på.   

• Sammen om et bedre liv 2016. Kvalitetsstanderne 2016 med tidsfrister for visitation og 
levering af serviceydelser er godkendt af Byrådet med flere fingeraftryk fra Ældrerådet.                                                                                                                                                                                                                               

• ”Eden Alternative” bygger på nogle definerede værdier, og plads til udfoldelse og 
kreativitet                                                                                                                 

• Brugerundersøgelse i hjemmeplejen 2014 med vigende tilfredshed på grund af de 
ændrede vilkår med rengøring. Medarbejderne har for lidt tid og bliver for let for hurtige 
i sproget. 

• Dosispakket Medicin ser ud til at vinde indpas i plejeboligerne, fordi det er et godt og 
driftssikkert system                                                                                                                                                                                                                                                           

• Sundhedsaftalen 2015 – 2018 vurderer udvalget, at der savnes indsigt i hvordan de 
hurtige udskrivninger og mere fagligt komplekse problemstillinger opleves og håndteres  

Tilsynsudvalget har holdt 2 møder vedrørende de tilsyn, der er foretaget siden sommerferien 
2015. Både Embedslægens tilsyn, og det kommunale tilsyn er gennemgået. Ligesom i foråret 
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2015, der bød på en plejeboligenhed med alvorlige fejl og mangler, nemlig Bøgeskovhus, så 
havde efteråret også en plejeboligenhed med alvorlige fejl og mangler, Vejlbygade 9. Til 
gengæld har Bøgeskovhus fået styr på tingene, mens Vejlbygade 9 efter flere opfølgende 
embedslægetilsyn fortsat ikke er tilfredsstillende. 

Totalt set for hele 2015 er resultatet af Embedslægens tilsynsbesøg lidt bedre end i 2014. Det 
gælder ikke det kommunale tilsyn, hvor resultatet er lidt ringere i 2015. - Det skal bemærkes, 
at Embedslægen ikke fandt nogen plejeboligenhed uden bemærkninger i 2015. - 
Sammenligningen mellem 2015 og 2014 er udregnet som et simpelt vægtet gennemsnit, hvor 
der alene er medtaget de plejeboligenheder, der har haft tilsynsbesøg. 

Repræsentationer. Vedr. disse har Ældrerådet været aktiv deltager i følgegrupper og 
arbejdsgrupper vedr. ”Generationernes Hus”, MSO bladet ”Vital”, ”Branding af pleje og 
ældreboliger”, ”Borgeruddannelse”, ”Frivilligkurser”, ”Pårørende og livskvalitet i plejeboligerne”, 
Demens Centrums bestyrelse, Demensalliancen Aarhus, Letbanen, Digitalisering og 
Frihedsteknologi og hjælpemidler. 

Planlægning af Ældrerådets aktiviteter foregik i Ældrerådet eller på styregruppemøder. De 
forskellige udvalg har selv i stor udstrækning planlagt deres arbejde, evt. med anbefaling fra 
Ældrerådet. Alle beslutninger og referater samt høringssvar og udtalelser lægges på hjemmesiden 
www.aeldreraadaarhus.dk . Her findes der mange nyttige oplysninger med link til love, region og 
kommune samt ministerier og patientforeninger m.m. 

Kate Runge      
Formand     
Tlf.: 2099 3097    
katerunge@katerunge.dk     
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