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DAGSORDEN og REFERAT 
til 

Ældrerådets 14. ordinære møde tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 09.00-13.00 
I Frichsparken, vær 1.86 

 
Til:   Ældrerådets 15 medlemmer 

Sekretariatschef Søren Hougaard Jensen 
 

Kopi til:   Rådmand Jette Skive 
Direktør Hosea Dutschke 
Forvaltningschef Thune Korsager 
Sekretariatsleder Søren Hougaard Jensen 
 

Afbud meldes til:  Kirsten Engell: kiengell@icloud.com tlf. 23 69 34 88 
Mogens forlader mødet kl. 12.30 
 

Kl. 08.30   Kaffe/the med rundstykke og tilbehør 
 
Ordstyrer:   Jan Radzewicz 
Referent   Kirsten Engell 
 
Pkt. 1)   Kl. 09.00: Godkendelse af Forretningsudvalgets forslag til 

dagsorden 
For det 16. ordinære møde i Ældrerådet den 2. oktober. 2018 
 
Mødet: 
Forslag til dagsorden blev godkendt. 
 

Pkt. 2)   Godkendelse af referat fra 18. september 2018 
 

Mødet: 
Referat blev godkendt. 
 

Pkt. 3)   Kl. 09.15 – 9.25 Nyt fra forvaltningen 
Sekretariatsleder Søren Hougaard Jensen 
Pkt. 3 Bilag A: Sager på vej 
Bilag 2: Til Ældrerådet - Orientering om status på 
frikommunenetværk og Frikommuneforsøg - september 2018 
Ældrerådets deltagelse i følgegruppe ønskes og høringssvar ligeledes 
senest 12.10. 
Bilag 3: Brev til borgmester vedr. friinstitutioner 
Bilag 4: Budgetforliget, i hovedtræk for MSO 
Bilag 5: Pårørendevejleder 
 
Mødet: 
Ad. Pkt.3,2: Stinne vælges som Ældrerådets repræsentant i 
følgegruppen og Omsorgsudvalget udarbejder forslag og ideer til 
friinstitutionsforsøget. 
Ad. Pkt.3,4: Budgetforligets hovedtræk blev gennemgået og 
kommenteret af Ældrerådets medlemmer. 
Der var særlig opmærksomhed omkring det faktum, at de to første 
nye tiltag vedr. Budget 2019 forventes finansieret via 
aktivitetsbestemt medfinansiering. 
Finansieringen af videreførelsen af hjerneskadeteamet drejer sig om et beløb 
på 2,1 million kr. 
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Esther efterlyste adgang til de spørgsmål som indgår i den kommende 
tilfredshedsundersøgelse på plejehjem. 
Søren undersøger muligheden for at få adgang til spørgsmålene. 
 

Pkt. 4)   Kl. 9.25-10.00 Nyt fra FU 
Pkt. 4 Bilag B: Samleliste af infobilag 
Pkt. 4 Bilag C: Forslag til Ældrerådets årshjul 2018 
Pkt. 4 Bilag D: Ældrerådets eksterne møder 2018 
Pkt. 4 Bilag E: Ældrerådets mødediæter og befordringsgodtgørelse 
pr. 1. januar 2018 
Pkt. 4 Bilag F: Nyt fra FU 
F1. Mødeplan for Ældrerådsmøder og FU i 2019 (Bilag F.1) 
F2. Ældrerådets økonomi 
F3. Tilbud om temamøde hos Ældre Sagen vedr. 
Midttrafik/billettyper mv. 25. oktober kl. 14.00 I Ældre Sagens 
lokaler, Vester Allé 8. 
F4. Ældrerådets idéer og forslag til friinstitutionsforsøg (bilag 
tidligere udsendt). 
F5. Forslag til ny struktur i Ældrerådet. (Bilag F.2) Se her Info 19 
referat fra Aktivitetsudvalgets møde 19. sept. 2018. 

 
MØDET: 
Ad.pkt.4 F1: Mødeplan for 2019 blev accepteret uden indsigelser. 
Ad.pkt.4 F2: Som varslet ved sidste Ældrerådsmøde viser 
økonomiafdelingens beregninger, baseret på vores indsendte 
diætskemaer, at forbruget vil overstige budgettet med ca. 20.000 kr. 
Af den grund er det nødvendigt, at FU ved Kirsten gennemgår 
diverse diætskemaer for at få et overblik over hvilke optegnelser, der 
udløser diæter. (Et opdateret kriteringsskema for diæter er udsendt 
som bilag E) og dette skema danner baggrund for vurdering af 
rigtigheden omkring indmeldte diæter. 
Ved den foreløbige gennemgang ser det ud til at nogle få 
medlemmer har misforstået kriterierne, så der måske kan blive tale 
om tilbagebetaling af diæter senere på året. 
Når gennemgangen af diætskemaerne er færdiggjort forelægges 
resultatet Ældrerådet for beslutning om videre proces. 
Ad.pkt.4 F3: Ældrerådet inviteres til at tilslutte sig temamødet i 
ÆldreSagen med Midttrafik omkring gennemgang af billettyper for 
seniorer den 25.10. Kl. 14.00. Tilmelding direkte til ÆldreSagen 
senest den 23. okt. 2018 på tlf.: 86 13 09 26. 
Aktivitetsudvalget laver et sammendrag af oplysningerne til 
udmelding for 60+ borgerne i Århus. 
Ad.pkt.4 F5: Såvel JR. som ILJ. redegjorde for baggrunden for 
deres skriftlige oplæg vedr. tanker og overvejelser omkring evt. at 
opløse Ældrerådets nu nedsatte udvalg og erstatte dem med ad-hoc 
udvalg. (Bilag E og info 19.) 
ILJ: “opstart på en proces, hvor der frigives indflydelse og 
engagement.” 
JR: “Behov for at udvalgene arbejder mere operationelt og 
produktivt” Ad-hoc udvalg kunne tænkes at blive nedsat for hver sag 
eller politikområde. 
Der var enighed om at nedsætte et ad-Hoc. udvalg på 4 medlemmer, 
som forpligtiger sig til med inddragelse af de to udsendte bilags 
pointer, at nå frem til en handlingsplan/forslag som i løbet af kort tid 
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kan forelægges på et Ældrerådsmøde. Følgende 4 medlemmer blev 
valgt efter håndsoprækning: Bjarne, Helle, Mogens, og Carl Aksel. 

Pkt. 5)   10.00–10.45 Bordet rundt 
Drøftelse mellem Ældrerådets medlemmer 
 
Mødet: 
Helle: Stor tak til Esther’s initiativ til invitationen til indvielse på 
hendes plejehjem.  
ILJ: Forslag/ønske om at ordstyreren ikke går ind og 
svarer/kommenterer på de udtalelser, som medlemmerne i runden 
vælger at fremlægge. 
KE: Beretning om deltagelse i weekendens frivillighedstemaer. Rigtig 
god oplevelse at forholde sig til emnet frivillighed fra flere 
perspektiver som et supplement til det at gøre en forskel for 
plejehjemsbeboer. 
 

10.45 -11.00  Pause 
 
Pkt. 6)   11.00-12.00 Orientering om Byudvikling i Aarhus 

Ved Chef for Areal-og projektudvikling Bente Løkke Sørensen, 
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 

 
Mødet/orienteringen: 
Som arealudviklingschef for Aarhus kommunes mange arealer med 
ca. 3,5 millioner etagemeter bolig, er hovedoverskriften for arbejdet, 
at Aarhus by skal “være for alle”, herunder i forhold til: 
Bæredygtighed – Urbanisering - Velstand. 
Nogle af disse arealer: 
Godsbanearealerne, Amtssygehuset, Lisbjerg og Århus Ø er 
indkorporeret i udviklingsarbejdet. 
I forhold til Ældrerådets målgruppe, fortæller BLS at der er behov for 
at opgradere opmærksomheden på Seniorbofællesskaberne, idet 
beboer her oplever en forøget livskvalitet. 
 

Pkt. 6A)   12.00-12.15 Ældrerådets evaluering af mødet 
 
Pkt. 7)   12.15-12.45 Fordeling af opgaver i Ældrerådet og FU 

Ønske fra Helle Brøndum 
Pkt. 7 Bilag G: Opgaver vedr. dokumentation og ajourføring, 
2018.09.25 
Pkt. 7 Bilag H: FU Styregruppens arbejdsgrundlag godkendt, 
2015.02.05 
Pkt. 7 Bilag I: Styregruppens fordeling af opgaver godkendt, 
2015.02.05 
 
Mødet: 
HB fortalte om baggrunden for at sætte punktet på dagsordenen: 
Ville gerne vide noget mere om FU’s arbejdsopgaver og deling heraf. 
De udleverede bilag G, H, I danner alle tre baggrunden for de 
arbejdsopgaver, som skal løftes af FU. Dertil kommer de 
arbejdsopgaver som siden maj måned er opstået i følge med, at CR 
ikke “for tiden “ løser opgaver for Ældrerådet. 
Overblikket over- og fordeling af opgaver er ikke helt færdiggjort, 
især fordi det ikke er klargjort hvor længe de ekstra opgaver er en 
realitet. 
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Der arbejdes videre på en konsensus omkring opgavefordeling. 
 
Pkt. 8)   12.45-12.55 Nyt fra udvalg og repræsentationer 
 

Aktivitetsudvalget 
Udvalget indstiller følgende: 
- Hvem vil være med til besøg/åbent hus på lokalcentre? 
- Input til Borgerservice event om seniorers digitale behov 
- Drøftelse af fremtidig Udvalgsstruktur. 

 
Mødet: 
Ad.2. Input til Borgerservice event afleveres til AG, som så 
indsender dem alle samlet. 
Ad.3. Punktet blev behandlet under: Nyt fra FU. 

 
Boligudvalget 

 
Mødet: 
Orientering fra bygningsafdelingen om, at der nu er udlejet 54 
boliger til studerende pr. 1.okt 2018. 
 
Omsorgsudvalget 

 
Tilsynsudvalget 
Tilsynsudvalgets halvårsberetning for 1. halvår 2018 og 
arbejdsgrundlag mangler 

 
Øvrige grupper og repræsentationer, herunder Vital 

 
Danske Ældreråd, 7-by samarbejdet og Regionsældrerådet 

 
Pkt. 9)   12.55-13.00 Eventuelt 
 

Jan Radzewicz  Kirsten Engell  Carl Aksel Kragh Sørensen 
Formand   Næstformand  Sekretær 


