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DAGSORDEN og referat 

til 

Ældrerådets 16. ordinære møde tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 09.00 - 13.00 

I Frichsparken, vær 1.86 

Til:   Ældrerådets 15 medlemmer 
Sekretariatsleder 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 eller tlf.: 23 69 3488 
 Afbud: Carl Aksel, Mogens kommer 11.15, Flemming går kl. 12. 
  
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 ordinære møde i Ældrerådet den 23. oktober 2018   

   
 Mødet:  

Forslag til dagsorden godkendes 
 
Pkt. 2) Godkendelse af referat fra 2. oktober 2018 
  
  Mødet: 

Referat godkendes.  
I forbindelse med godkendelsen, opstod en fornyet debat fra Omsorgs- 

                                     Udvalgets side omkring et ønske om at udvide udvalgets medlemsantal 
med en.  
Konkret ønske: Flemming Westergaard: Pr. 1.10 ophørte en tidligere     

                                     givet særordning. Der ønskes afstemning om, at udvalget  
                                     udvides med et medlem.  

Afstemning: Flertal for at FW fortsætter som det 5 medlem. 
 
Pkt. 4) Kl. 09.10 til 09.45 Nyt fra FU 
 Pkt. 4 Bilag B: Samleliste af infobilag 

mailto:kiengell@icloud.com
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 Pkt. 4 Bilag C: Forslag til Ældrerådsmødernes årshjul 2018 
 Pkt. 4 Bilag D, Ældrerådets Eksterne møder 2018 
  
 Mødet: 

Ad. Pkt.4, bilag C: Det aftales at Ad-hoc. Udvalget vedr. Ændringer i 
strukturen barsler med deres forslag på mødet den 4. dec. 2018. 

                                     Derudover har Søren forskellige aftalte emner, som han sender til FU 
 
 Pkt. 4 Bilag E: Nyt fra FU 
  Nyt fra FU på Ældrerådets møde 23. oktober 2018. 

1. Udtalelse vedr. "Anlægsbevilling til Demensboliger på Skovvang 

2. Møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget - Aflyst. 

3. Møde med Handicaprådet 30. oktober, kl. 17.00 - 19.30 

1. Velkomst ved formand for Ældrerådet, Jan Radzewicz 

2. Oplæg fra Letbanen om de udfordringer der er omkring tilgængelighed samt mulige 
løsninger v/repræsentant fra Letbanen 

3. Velfærdsteknologi (nye ting og nye retninger) og herunder etiske overvejelser og 
regler, og i denne forbindelse måske også noget om teknik/ensomhed) v/Ivan 
Kjær Lauridsen 

4. Udskrivning fra hospital: Orientering om særlige procedurer og initiativer til at 
imødegå udfordringerne i forbindelse med udskrivning fra hospital v/repræsentant 
fra MSO 

5. Madudbringning – drøftelse af ordningen samt den kravspecifikation, der er sendt i 
høring 

 Mødet: 
Ad.3: Emnerne på mødet sammen med Handicaprådet blev gennemgået. 

                                     Der var en tilmelding på 10-11 deltagere. 
Inden datoen bliver der rundsendt en adresse, hvor mødet foregår.  

 
Pkt. 6) kl. 09.45 til 10.00 Bordet rundt 

Drøftelse mellem Ældrerådets medlemmer  
 
  Mødet: 
                                     SE: Udtrykker skuffelse over at opdage, at borgernes demokratiske ret  

til at blive inddraget og hørt ikke i høj grad bliver praktiseret i Aarhus 
Kommune.   
HB: Dalgascafeen har nu endelig fået en ny forpagter. - Har svært ved   

                                     at se, at der er kommet noget faktuelt ud af Ældrerådets arbejde i dette          
                                     første år.  

ILJ: Efterlyser status på arbejdet med valgafhandlingen og samarbejdet 
med forvaltningen. 
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FW: Synes der bliver sat for mange skibe i søen fra MSO’s side, uden at 
projekterne bliver fulgt tilstrækkeligt op. 
KR: I forhold til tilsynsrapporterne udtrykkes undren over, hvor de 
forsvinder hen! Der mangler aftaler om, hvordan det fortsatte arbejde 
kan/skal foregå. 

                                     EA: Fortæller om forløb af spørgeundersøgelser. Det aftales, at når vi får  
                                     undersøgelsernes resultat tilbage, kigger vi konkret på spørgsmålenes  
                                     udformning. 

AG: gjorde opmærksom på It- og Seniorers næste arrangement 
                                     som løber af stabelen den 12.11. CA fremsender en invitation.  
 
Kl. 10.00 til 10.15 Pause 
 
Pkt. 3) Kl. 10.15 til 10.30 Nyt fra forvaltningen (Søren er forsinket på grund 

af ledelsesseminaret) 
Sager på vej 
Sekretariatschef Søren Hougaard Jensen 

  Pkt. 3 Bilag A: Sager på vej 
  Pkt. 3 Bilag 1A, Budgetforlig Ældrerådet 
  Pkt. 3 Bilag, Årshjul 2018 for Sundheds- og Omsorgsudvalget 
   
  Mødet: 
                                     Bilagene blev gennemgået og taget til efterretning. 
 
Pkt. 3 A)  Kl. 10.30 til 11.00 Udbud af udbringning af mad 
  Kravspecifikation ved konsulent Jacob Nielsen 
  Pkt. 3A Bilag 1, Udbud af udbringning af mad, kravspec 

 Pkt. 3A Bilag 2, Udbud af udbringning af mad, Rammeaftalebilag A - 
Kravspecifikation ÆR møde 

 
  Mødet: 
                                      JN gav en orientering om baggrunden for arbejdet med at få valgt en  

leverandør til udbringning af mad, herunder kravspecifikation. 
Aarhus kommune har pt. ingen kontrakt. Derfor haster det med at få de   
indledende manøvrer færdiggjort. Der er blevet kigget på andre kommuners 

                                  praksis og spørgeundersøgelser. Det vil være et traditionelt udbud, hvor der  
                                  Skal findes en leverandør for 4 år med mulighed for forlængelse i 2 gange 
                                  12 mdr. Når vinderen af udbuddet er fundet, er der mulighed for at andre 
                                  kan melde ind, så vore borgere, kan få flere leverandører at vælge imellem. 
                                  Kan det ikke lykkedes, må et fritvalgsbevis komme i spil. 

Da der ønskes et høringssvar inden udgangen af oktober, aftales det, at JR 
og FU på mødet den 30.10.2018 udfærdiger et høringssvar, hvor der udover 
en accept af processen også indgår:  
1. Kvaliteten skal holde hele vejen igennem. 
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2. Sund og god mad. 
                                  

Ældrerådet udtrykte ønske om at få en løbende orientering omkring 
kendskab til den valgte udbyder. 

 
Pkt. 5) Kl. 11.00 til 11.45 Borgerservice og Bibliotekspolitik  

ved Sekretariatschef Henrik Traberg og Carsten Holst  
Pkt. 5 Bilag, Det, Borgerservice og Biblioteker (BoB) vil præsentere på 
mødet, er følgende punkter: 
• (forventede) overordnede temaer for den kommende BoB-politik 
• (forventede) initiativer der særligt rammer ind i denne målgruppe 
• tidsplan for processen 
Og så vil vi jo rigtig gerne høre hvad Ældrerådet har på hjertet i denne 
sammenhæng.  

Mødet: 
                                     Oplægsholderne gennemgik arbejdsprocessen omkring udarbejdelsen af 

den nye BoB-politik. I april 2018 gik man i gang med at konsultere alle 
relevante samarbejdspartnere såsom: Kulturudvalg, borgermøder, 
medarbejdere, partnerskabsinddragelse, Ældrerådet etc. 
 
 BoB-politikken har til opgave at understøtte: 

                                     1. Den smarte by. 
                                     2. De stærke og bæredygtige lokalsamfund. 
                                     3. Den aktive medborger. 
                                     4. Børn, unge og læring. 
                                     Forskellige forslag til ændringer af konkrete arbejdsgange på DokkX 
                                     blev Ældrerådets bidrag. - Ældrerådet opfordredes til ved muligheden 
                                     af et høringssvar, at komme med input. Gerne så mange som muligt. 
 
Pkt. 5 A) Kl. 11.45 Evaluering af pkt. 5 
 
Pkt. 7) Kl. 12.00 Nyt fra udvalg og repræsentationer 

 
Boligudvalget  
Hensigter i henhold til referater:  

• Vil have friskluftanlæg i nybyggeri 
 

Mødet: 
                                     Udvalget har været i kontakt med Generationernes hus og sikre sig, 
                                     at der kommer friskluftsanlæg (mekanisk udluftningsanlæg). 
                                     Udvalget kontakter fremtidige nybyggerier for at sikre friskluftanlæg. 
 

Omsorgsudvalget  
Udvalget indstiller følgende: 
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Bilag F: Høringssvar til friinstitutionsforsøg (se også Info 18) 
Hensigter i henhold til referater: 

• Ønsker belyst anvendelse af klippeport på plejehjem og i 
hjemmeplejen 

• Ønsker problematikken vedr. straffeattester belyst 
 
Mødet: 
Ældrerådet beder Søren om at få fremsendt en statistik over anvendelse af 
Klippekort efter jul. 
Ældrerådet beder Søren svare på, om der indhentes straffeattest for såvel 
vikarer og andre korttidsansatte. 
 
Tilsynsudvalget 
Hensigter i henhold til referater:  

• Arbejder for at tilsynene bliver bedre 
• Arbejder for at få uvildige tilsyn 
• Tilsynsudvalget følger op på henvendelser  

 
Mødet: 
Udvalget vil gerne på deres næste møde den 7. nov. 2018 drøfte 
tilsynsarbejdet generelt med JR. - JR Gav tilsagn om at deltage ved mødet. 

 
Øvrige grupper og repræsentationer, herunder Vital 

 
  Mødet: 

Mogens er indstillet som Ældrerådets repræsentant til den nye 
                                     Letbane følgegruppe. 
 

Danske Ældreråd, 7-by samarbejdet og Regionsældrerådet 
Bilag G: Vingsted konference den 15. nov. 2018 (tilmelding + 2 seminarer) 
 
Mødet: 
Følgende 11 medlemmer har tilmeldt sig Vingsted konferencen: 
CA, Jonni, Bjarne, JR, Stinne, Kate, Lone, Kirsten, Inge Lise, Mogens, og 
Birthe. Efterfølgende har FW også meldt sig til. 

 
Pkt. 8)  Eventuelt  
   
  Mødet: 
  Intet blev rejst 
 
     Jan Radzewicz Kirsten Engell Carl Aksel Kragh Sørensen 

Formand  Næstformand Sekretær 


