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REFERAT 

fra 

Ældrerådets møde tirsdag den 18. december 2018 kl. 09.00 11.30                     

Sted: Frichsparken, Lokale 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 fra Lone Susanne Svinth og Flemming Westergaard 

 

Kl. 08.30  Kaffe/the med rundstykke og tilbehør  

 

Mødeleder:  Jan Radzewicz 

Ordstyrer:  Kirsten Engell 

Referent:  Carl Aksel Kragh Sørensen 

  

 

1. Kl. 09.00 Godkendelse af Forretningsudvalgets forslag til dagsorden  

 

Mødet: 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra 4. december 2018 

 

Mødet: 

Referatet blev godkendt. 

Der var indkommet skriftlige bemærkninger til referatet. Disse blev ikke imødekommet. 

 

3. Kl. 09.15 til 10.15 Nyt fra forvaltningen  

 

Bilag A: Oversigten; Sager på vej 

 

Mødet: 

Forvaltningen orienterede om: 

• Forslag om fællesorganisering af hjælpemiddelområdet 

• Skovvang vedtaget med en forespørgsel om, hvorfor det har taget så lang tid fra 2012. 

• Evaluering af MSO udvalgets studietur til Island. 

• Boligudvalg og boligplan. 
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• Byrådsforslag om veganermad er trukket tilbage. 

• Byrådsbeslutning om gratis akutfunktion drøftes i byrådet den 16. jan. 2019. 

 

Orientering om Røgfri fremtid på plejehjem, ved arbejdsmiljøkonsulent Thomas Parl (9:15 til 9:45) 

 

Mødet: 

Pkt. 3 bilag: ”Røgfri fremtid i Sundhed og Omsorg” var eftersendt og blev gennemgået. 

Processen er nu, at forstanderne på plejehjemmene skal komme med forslag til, hvordan røgfrihed 

lokalt skal håndteres. Dette skal godkendes af afdelingsbestyrelserne.  

Der er pt forslag fra Ceres Huset, Kingosvej, Jasminvej, Hørgårdsvej og Sønderskovhus. 

Røgfri Kommune er en politik, der er vedtaget af Byrådet.  

Sundhed og Omsorg laver i dette oplæg handleplaner for plejeboliger og senere hjemmeplejen. 

 

Orientering om Samarbejdsaftaler på lokalcentre, ved Henriette Andersen (9:45-10:15) 

 

Mødet: 

Pkt. 3 bilag: Samarbejdsaftaler Bilag 1 Fakta ark 

Pkt. 3 bilag: Samarbejdsaftaler Bilag 2 Ny model 

De 2 bilag var for omfattende at gennemgå i den afsatte tid. Derfor blev det aftalt, at Henriette skulle 

komme igen i det nye år. Det handler om en gennemgang af 2 væsentlige områder: 

• Program for frivillighed og medborgerskab. 

• Det gode liv er at være noget for andre. 

 

4. kl. 10.15: Nyt fra FU 

Pkt. 4 Bilag B: Samleliste, siden sidst til Ældrerådet indtil 18. dec. 2018 

 

Mødet: 

Listen blev gennemgået med særlig fokus på kommunens akutfunktion. 

 

Pkt. 4 Bilag C: Forslag til Ældrerådets årshjul 2019 

 

Mødet: 

8. jan. 2019 gennemgås Boligplanen ved Bygningschef Marianne Weberg. 

22. jan. 2019 får vi gennemgået status for klippekort. 

 

Pkt. 4 Bilag D: Ældrerådets Eksterne møder 2019 

 

Mødet: 

Der blev fremhævet mødet med:  

• Det politiske udvalg den 13. marts 2019. 

• Danske Ældreråds temadag i Viborg den 28. feb. 2019. 

 

Pkt. 4 Bilag E: Nyt fra FU herunder det fortsatte strukturarbejde 

 

Mødet: 

• Danske Ældreråds formandskab har afholdt møde med KL’s formand for Sundhedsudvalget, 

Jette Skive. Der blev drøftet 3 sager: 

• Ældrerådsvalg bør ændres til fremmødevalg i alle kommuner. 
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• Ældrerådenes økonomi er anstrengt til f.eks. deltagelse i arrangementer og temadage. 

• Dialog om den videre proces vedr. kommunernes akutfunktion. 

• Finanslov 2019 genåbner ”Værdighedspolitikken” med fokus på ensomhedsproblematikken. 

Når f.eks. ”Røgfri fremtid på plejehjem” beskrives så detaljeret med handleplan, bør 

Værdighedspolitikken også beskrives detailleret. 

• ”Ny struktur i Ældrerådet”: Det besluttedes, at de vedtagne punkter skal indføres i 

Ældrerådets Forretningsorden af FU. Den skal så efterfølgende godkendes i Ældrerådet. 

• Byrådet har besluttet, at Ældrerådet skal flytte til Grøndalsvej 3 i Viby i begyndelsen af maj. 

 

Pkt. 4 Bilag F: Mærkesagen, Varm god mad hver dag (afsluttes 22. jan. 2019) 

 

Mødet: 

Der forelå et foreløbigt oplæg fra ad-hoc udvalget til drøftelse. Der blev afgivet en række 

bemærkninger, som der bør tages stilling til, såsom: 

• Forskellige aldersbetonede problematikker synkebesvær, dysfagi og sondemad. 

• Ældrerådets stillingtagen til Veganermad.  

Endelig godkendelse i Ældrerådet er fastlagt til den 22. jan. 2019. 

 

5. Kl. 10.45: Bordet rundt 

Drøftelse mellem Ældrerådets medlemmer  

Hvilken opgave (én opgave) har været mest spændende i år? 

 

Mødet: 

Ældrerådet gav på skiftudtryk for deres valg af én opgave, som for dem har været mest spændende i 

det forløbne år. Der blev f.eks. nævnt: 

• Besøget i Randers var en succes. 

• Akutfunktionen er kommet på Finansloven 2019. 

• Kommunens budgetbehandling var positiv. 

 

JR afsluttede med bemærkninger om det første år med nyt Ældreråd. 

 

6. Kl. 11.00: Nyt fra udvalg og repræsentationer 

 

6.1.  Aktivitetsudvalget 

Beslutninger der skal tages af Ældrerådet: 

• Fortsat fokus på hjemmeside vedr. ændringer til opbygning 

• Status på beslutning om Temadag om fremtidsfuldmagter 

Mødet: 

Hjemmeside: OK med rådgivning. - FU har Beslutningskompetencen. 

Temadag: Ikke grundlag for at fortsætte planlægningen. 

 

6.2.  Boligudvalget (næste møde 4. jan. 2019) 

 

6.3.  Omsorgsudvalget  
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6.4.  Tilsynsudvalget (næste møde 9. jan. 2019) 

 

6.5.  Øvrige grupper og repræsentationer, herunder Vital 

 

6.6.  Danske Ældreråd, 7-by samarbejdet og Regionsældrerådet 

 

 

7. Kl. 11.25: Eventuelt 

 

--------------------------------------------------------- 

 

Kl. 11.30: Klargøring til Juleafslutning 

 

Kl. 12.00: Juleafslutning og tak for i år 

Vellykket julefrokost med taler fra formand og Rådmand. 

Desuden var der 2 sange og en gætteleg med gevinster til vinderne. 

Kl. 15.00 sluttede festen med god jul og godt nytår til alle. 

Tak til Aktivitetsudvalget for god planlægning. 

 

     Jan Radzewicz Kirsten Engell Carl Aksel Kragh Sørensen 

Formand  Næstformand Sekretær 


