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Ældrerådets halvårsinformation for 1. halvår 2018
Efter opstartseminaret i begyndelsen af januar 2018 trak det nye Ældreråd i arbejdstøjet. Først
skulle der vælges Forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og sekretær. Det
blev genvalg til Jan Radzewicz og nyvalg af Kirsten Engell samt genvalg af Carl Aksel Kragh
Sørensen. Dernæst valgte Ældrerådet medlemmer til faste udvalg. Der er 4 udvalg:
Aktivitetsudvalg, Boligudvalg, Omsorgsudvalg og Tilsynsudvalg. Der er ifølge Ældrerådets
forretningsorden lagt op til at reducere antallet fra 5 medlemmer til 4 medlemmer, hvilket
gennemførtes på en måde, så alle har mindst 1 og højst 2 udvalgsposter. - Udvalgene blev
konstitueret med formand og sekretær, og der skal formaliseres et arbejdsgrundlag, så
udvalgene er funktionsdygtige, og der er klarhed vedr. arbejdsopgaverne.
Mærkesager
Ældrerådet ønsker at blive mere synligt i Aarhus Kommune. - Det skal ske ad flere kanaler. Dels skal Kulturudvalget omdøbes til Aktivitetsudvalget, der så skal komme i bedre kontakt med
kommunens 60+ borgere, og markere Ældrerådet, hvor det er muligt. Dels skal Ældrerådets
hjemmeside have en ansigtsløftning. Disse to processer er igangsat af Aktivitetsudvalget. – Men
vigtigst af alle aktiviteter er de 3 mærkesager, som blev besluttet på opstart seminaret:
• Bedre omsorg – værdig ældrepleje.
• Frivillighed og medborgerskab.
• Varm, sund og god mad hver dag.
Den sidste mærkesag er igangsat af Omsorgsudvalget, som ad-hoc udvalg for denne
mærkesag. Det er besluttet at disse 3 mærkesager skal bearbejdes i ad-hoc udvalg, idet de kan
have berøring på tværs af de fire udvalg.
Aktiviteter på Ældrerådsmøderne
1. Aarhus Kommunes nye hjemmeside er gennemgået af Per Ryolf fra Borgmesterens
afdeling. - Ældrerådet kom med flere forbedringer, som inddrages i arbejdet. - Flere fra
Ældrerådet har efterfølgende været til test af hjemmesiden og her også givet inspiration
til forbedringer.
2. Rekrutteringsudfordringer i MSO er gennemgået af Forvaltningschef Thune Korsager.
Ældrerådet kommenterede den vanskelige situation og anbefalede flere tiltag.
3. Ældrerådet afholdt møde i Lokalcenter Møllestien, hvor erfaringerne med ”De
forebyggende hjemmebesøg” blev gennemgået af Dorte Grosen. Der er særlige
fokusområder på demens, nedsat hørelse, tidlig opsporing af begyndende sygdom
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(TOBS) og styrket samarbejde. – Ældrerådet efterlyser større synlighed i marken og
gennem Vital vedr. ”Forebyggende hjemmebesøg”.
4. Ældrerådet fik lejlighed til at sige farvel til Områdechef Anette Poulsen, der også takkede
Ældrerådet for godt samarbejde gennem årene.
5. Kommunens beredskab er gennemgået af chefkonsulent Hanne Linnemann og
Ældrerådet har taget gennemgangen til efterretning.
6. Den 27. marts bød Ældrerådet velkommen til sekretariatsleder Søren Hougaard Jensen.
7. Kommunikationschef Bjarke Østergaard har oplyst om ”Kommunikation til og fra
Ældrerådet”. Emnet gik over i introduktion af Genlyd og Facebook samt andre sociale
medier, hvor synlighed også kan etableres.
8. ”Budget 2019 og effektmål” er gennemgået af økonomikonsulent Jens Trads. Det
overordnede effektmål er: ”Jeg bestemmer selv – jeg er inddraget”. Der er fire
overordnede budgettemaer:
• Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
• Beboersammensætning på plejehjemmene.
• Bedre vilkår for minoriteter.
• Frivillighed, vedr. mere forkæling og de fortsatte dilemmaer mellem frivilligt og
organiseret arbejde.
9. Ældrerådet har revideret vedtægt uden ændringer og forretningsordenen med enkelte
tilføjelser. - Herefter er de godkendt.
10. Benedicte Schulin og Claus Bach har informeret om processen omkring en ny firårig
Værdighedspolitik for Aarhus Kommune. Ældrerådet havde mange direkte kommentarer
og inspirationer til forbedringer, som senere er indskrevet Værdighedspolitikken.
11. Ældrerådsarbejdet omstruktureres, således at konsulent Claus Rasmussen overlader
forvaltningsarbejdet til Sekretariatschef Søren Hougaard Jensen og ordstyrerjobbet på
Ældrerådets møder overgår til formanden. Skrivning af referater fra Ældrerådsmøderne
overgår til næstformand og sekretær.
12. Ældrerådet er orienteret om arbejdet i forhold til Tilsyn og UTH utilsigtede hændelser af
Tilsynschef Sus Freundt.
Ældrerådet er i perioden bedt om at indgive 4 høringssvar:
• Høringssvar til ”Gentænkning af tilbud til børn og unge i Gellerup”.
• Høringssvar til ”Værdighedspolitik 2018-2022”.
• Høringssvar til ”Diabetesplan – sammen om diabetes”.
• Høringssvar til ”Anlægsregnskaber for Sundhed og Omsorg”.
Der er i perioden afsendt 7 udtalelser og anbefalinger
• Ældrerådets udtalelse til byrådsindstilling om ”22,1 mio. kr. til bedre bemanding på
ældreområdet”.
• Ældrerådets udtalelse til aftale om ”Udlån af lokalcenterbusser i Sundhed og Omsorg”.
• Ældrerådets udtalelse vedr. ”Cykelhandleplanen”.
• Ældrerådets udtalelse til ”Anlægsprogram for Trafikal infrastruktur”.
• Ældrerådets input til udformning af den justerede ”Værdighedspolitik 2018-2022”.
• Ældrerådets ønsker til ”Budget 2019-2022”.
• Ældrerådets forslag til besparelser til ”Budget 2019-2022”.
Fremtidige Ældrerådsvalg
I forbindelse med Ældrerådsvalget 2017 ønskede Ældrerådet at få samme valgdato, som der
anvendes til Byrådsvalget og Regionsrådsvalget. Vi forudser, at Ældrerådet vil få en højere
stemmeprocent. – Dette er fortsat et ønske i forbindelse med næste Ældreråds- og Byrådsvalg.
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Information til ældrerådsmedlemmer
Ældrerådet har også i perioden fået inspiration gennem ca. 500 info i form af invitationer og
diverse udsendelser af ældrerelevante informationer fra bl.a. dknyt.dk og enkelte avisudklip
samt nyt fra Danske Ældreråd, Regionsældrerådet, 7. by møder og desuden referater fra møder
med deltagelse af en eller flere repræsentanter fra Ældrerådet.
Ældrerådets hjemmeside
Hjemmesiden har skiftet redaktør fra Carl Aksel Kragh Sørensen til Anne Grethe Borghelt.
Således udføres arbejdet fremover primært af Anne Grethe Borghelt i samarbejde med
”AtriumWeb”, der nu er en del af ”Søgemedier A/S”.
Danske Ældreråd har afholdt:
• Temadag primært for nye medlemmer af ældreråd/seniorråd i Viborg. Dagen handlede
om lovgrundlaget og det daglige arbejde i Ældrerådet, såsom opbygning af høringssvar.
• Repræsentantskabsmøde i Nyborg.
• Ældrekonference om blandede ældrepolitiske emner i Nyborg.
Regionsældrerådet har afholdt:
• Opstartmøde i Fårvang med valg af repræsentanter i Forretningsudvalget (FU),
Patientinddragelsesudvalget (PIU) og Informationscenter for alternativ kræftbehandling
(ICAK) samt generel information om Regionsældrerådet og dets funktion i den tilhørende
”Samarbejdsaftale”.
• Møde i Regionrådssalen med oplæg fra Sundhedskoordinationsudvalget og en
praktiserende læge, samt egne oplæg om den øgede brugerbetaling, når patienter
overgår til kommunale akutteams eller korttidspladser.
7-by samarbejdet har afholdt:
Årsmøde i Aalborg inviteret af Aalborg Kommune og det lokale Ældreråd. En meget
inspirerende dag om forholdene i Aalborg.
Men venlig hilsen,
Jan Radzewicz
Formand

Kirsten Engell
Næstformand

Carl Aksel Kragh Sørensen
Sekretær
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