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REFERAT 

fra 

Ældrerådets møde tirsdag den 26. marts 2019 kl. 09.00 til 13.00                     

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 34 88 
  Stående afbud fra Stinne. 
  Mogens går kl. 10.30 og Birthe og Helle går kl. 11.30. 
  
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: 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra 5. marts 2019 
 
Mødet: 
Der var 4 rettelser, som er gennemført. Det skal ikke sendes til fornyet godkendelse, men 
ændres i Prepare, hvilket er sket. 

 
3. Kl. 09.15 til 11: Nyt fra forvaltningen  

 
Mødet: 
Referat fra mødet med MSO udvalget udsendes ikke, men det kan ses under MSO udvalget på 
Aarhus Kommunes hjemmeside. 
Den nye fællesbetegnelse for Lokalcentre er ikke fundet endnu. 
 

mailto:kiengell@icloud.com
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Frikommuneforsøget ændres med baggrund i vort høringssvar til to ansøgninger uden deltagelse af 
MSB: 

• Flytning af kommunale specialboliger fra Skejby (DCA) til Skovvang (ved fælles værgemål) 
• Generationernes Hus (intern flytning) 

 
MSO-udvalget og forvaltningen holder den 26. og 27. marts et todages seminar på Saxild Strand. 
Forskellige temaer er til drøftelse såsom: 

• Indsatskataloget ”Sammen om et bedre liv” 
• Sundhedspolitikkens 60 siders forligstekst 
• Økonomien og finansieringen af området for MSO 

Seminaret afsluttes med et ordinært udvalgsmøde. 
 
Kl. 09.15 til 09.45: Status på arbejdet med strategi/ledetråde, Ved Lone Toft Hauberg 
 
Mødet: 
Lone T. H. gennemgik et oplæg, der er udsendt til Ældrerådet som Info. 
Undervejs kom Ældrerådet med flere opklarende spørgsmål omhandlende de 5 ledetråde. 
Det er godt ledetrådene har levet så længe, og at den 5 (Ledelse med vilje) kom med. 
En leders adfærd og medindflydelse på ledelse er en vigtig disciplin i sig selv. 
Vedr. ledetråden ”Al magt til borgerne” fremkom der flere dilemmaer om afmagt og magt samt 
vold chikane og trusler. 
Ældrerådet medlemmer får et opdateret sæt af ”De fem ledetråde”. 

 
Kl. 09.45 til 10.15: Evaluering af mødet med Det Politiske Udvalg den 13. marts 2019 
 
Mødet: 
De 8 deltagere fik lejlighed til at drøfte forløbet om Tilsyn og utilsigtede hændelser (UTH) samt 
Boligpolitikken. Der var tid nok til disse 2 punkter.  
Der var udsendt materiale vedr. tilsyn og UTH, som forvaltningen gennemgik. 
MSO-udvalget og forvaltningen var tilfreds med mødets forløb. 
Tilsynsmateriale for flere år tilbage er blevet fremsendt til MSO-udvalget fra Tilsynsudvalget. 
Den gældende ”Tilsynspolitik for Hjemmeplejen” fremsendes til Ældrerådet. 

 
Pause fra 10.15 til 10.30 
 

Kl. 10.30 til 11.00: Drøftelse af initiativer vedr. ensomhedsmidler, Ved Maj Morgenstjerne 
og Jacob Flou (se Info 24) 
 
Mødet: 
Ældrerådet havde fået tilsendt oplægget fra Maj M.  
Dette blev gennemgået, og afslutningsvis kom der flere spørgsmål fra Ældrerådet. 
Der er bevilget 100 mio. fra regeringen til bekæmpelse af ensomhed.  
Det er en permanent bevilling. 
 
I den efterfølgende drøftelse af initiativer blev der stillet flere opklarende spørgsmål: 

• 60+ kan blive ensomme ved tab af fysik, arbejdsplads eller ægtefælle. 
• Hvornår er man ældre? Lovteksten siger 67 år, men der er også førtidspensionister. 
• Hvordan gør man folk opmærksomme på, at de er ensomme? 
• Ved udskiftninger af borgere på plejehjem er det vigtigt at de pårørende inddrages. 
• Folkekirkens samarbejde med MSO omkring ”Det sociale ansvar” blev fremhævet. 
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• Burde vi have en ledetråd, der handler om ”Ensomhed” f.eks. ”Vi opsøger ensomhed”. 
• FN burde have et verdensmål, der hedder ”Overgang til den 3. alder”. 

Ældrerådet har fået lovning på MSO’s Samarbejdsaftale med Folkekirken. 
Ældrerådet blev lovet referatet som Jacob F. skriver. 

 
3A. Kl. 11.00 til 11.15: Ældrerådets evaluering af de 2 punkter:  
 

• Status på arbejdet med strategi og ledetråde 
 

Mødet: 
Det var en god gennemgang, der gav plads til opklarende spørgsmål og svar. 

 
• Initiativer vedr. ensomhedsmidler 

 
Mødet: 
Ensomhed bør placeres et centralt sted i Ældrerådets udvalg. Området kunne ligge i 
Aktivitetsudvalget eller Omsorgsudvalget.  
Det handler meget om ”mental sundhed”, der sammen med andre sundhedsfremmende 
foranstaltninger bør indgå i opgavefordelingen mellem vore 4 udvalg. 

 
4. Kl. 11.15 til 11.45: Nyt fra FU 

Pkt. 4 Bilag B, Samleliste, siden sidst til Ældrerådet indtil 26. marts 2019 
 

Mødet: 
Der var ingen spørgsmål til de udsendte info. 
Info 20 og 22 vedr. Demensplejehjemmet Nyvang blev drøftet. 
Generelt var udvalgene i tvivl, om de måtte tage sagerne op i deres udvalg. Det blev der givet 
grønt lys til at gøre. Det blev yderligere påpeget at man kunne mærke sagerne op med en farve i 
den udsendte ”Samleliste”. 

 
Pkt. 4 Bilag C Forslag til Ældrerådets årshjul 2019 
 

Mødet: 
Søren: Ældrerådet ønsker besøg af en ”Borgerkonsulent”, der kan forklare de forskellige 
visitationskategorier og en Borgerkonsulents funktion. 

 
Pkt. 4 Bilag D, Ældrerådets Eksterne møder 2019 
 

Mødet: 
Formanden meddelte, at Ældrerådet skal til København torsdag den 19. sept. 2019. 
Vi skal besøge Ældresagen og et temaplejehjem og Ældrerådet i København. 

 
• Høringssvar vedr. ”Frikommuneforsøg i MSO og MSB 2019-2023”, deadline den 19. marts 

2019, udsendt til ÆR den 15. marts 2019 (se Info 30) 
 

Mødet: 
Høringen var en hastehøring, hvor FU havde afsendt høringssvaret. 
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Høringssvaret blev godkendt og positivt kommenteret. 
 

• Forslag til Høringssvar vedr. ”Politik for Borgerservice og Biblioteker”, deadline den 28. 
marts 2019 kl. 12.00, udsendt til ÆR den 7. marts 2019 (se bilag) 
 

Mødet: 
Høringssvaret blev udfærdiget af FU og er afsendt. Se Info XX 

 
• Forslag til etablering af Borgernes MSB. Høringssvar deadline 12. april 2019, udsendt til 

ÆR den 15. marts 2019 
 

Mødet: 
Høringssvaret udfærdiges af FU til godkendelse i Ældrerådet den tirsdag den 9. april 2019 

 
• Hastehøring vedr. ”Renovering af facader og ombygning på Bøgeskovhus” Deadline 26. 

marts 1019 (se bilag) 
 

Mødet: 
Høringssvaret er udfærdiget af FU og Boligudvalget og afsendt. (se Info XX) 
 

5. Kl. 11.45: Bordet rundt 
Drøftelse mellem Ældrerådets medlemmer  
 
Mødet: 
Der havde været et interessant Borgermøde om Midtbyen (Banegårds og Rådhusområdet) 

 
6. Kl. 12.00: Nyt fra udvalg og repræsentationer 

 
6.1.  Aktivitetsudvalget 

Pkt. 6.1 Bilag, Aktivitetsudvalgets referat fra 6. marts 2019 
 

Mødet: 
Der blev drøftet forskellige aktivitetsmuligheder. F.eks. deltagelse ved den årlige sammenkomst 
på Rådhuset for nye 75-årige borgere.  
Udvalget skal ikke regne med, at Ældrerådet har penge til aktiviteterne.  
Yderligere drøftelse er udsat til næste gang og afventer resultatet fra ad hoc gruppen 
”Afgrænsning af udvalgenes opgavefordeling”. 

 
6.2.  Boligudvalget  

 
Mødet: 
Intet at berette. 

 
6.3.  Omsorgsudvalget  
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Mødet: 
Intet at berette. 

 
6.4.  Tilsynsudvalget 

 
Mødet: 
Intet at berette. 

  
6.5.  Orientering fra igangværende ad hoc udvalg  

• ”Varm, god, sund mad hver dag” (Omsorgsudvalget LS, EA, BR, JL) 
 

Mødet: 
Der er fremkommet 2 forslag som behandles på næste møde. 

 
• Strukturudvalg 2 for ”Afgrænsning af udvalgenes opgavefordeling” (JR, IJ, SE, LS og KR) 

 
Mødet: 
Det blev besluttet, at hvis formanden er forhindret, skal man sende en stedfortræder, som helt 
naturligt godt kunne være udvalgets sekretær. Jan indkalder til første møde. 

 
• ”Frivillighed og medborgerskab, herunder bekæmpelse af ensomhed” (KE, IJ, AG og JL).  

Mærkesagen ønskes udskudt til senere! 
 

Mødet: 
Udskudt til næste gang. 

 
• ”Bedre omsorg - værdig ældrepleje, herunder højnelse af hjemmeplejen, flere ansatte, 

kvalificerede medarbejdere, bedre trivsel og forbedret tilsyn. Mærkesagen ønskes 
etableret, hvem vil være med? 
 

Mødet: 
Udskudt til næste gang, men Lone har foreløbigt meldt sig som deltager. 

 
6.6.  Øvrige grupper og repræsentationer, herunder Vital 

 
Mødet: 
Intet at berette. 

 
6.7.  Danske Ældreråd, 7-by samarbejdet og Regionsældrerådet 

Danske Ældreråd repræsentantskabsmøde 29. og 30. april 2019 i Nyborg 
 

Mødet: 
Intet at berette udover at CA er valgt til næstformand i Danske Ældreråd indtil 30. april 2019. 

 
Regionsældrerådet har møde den 8. april 2019 i Viborg 
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Mødet: 
Afbud fra CA på grund af møde i Danske Ældreråd. 
 

Tilmelding 7-by møde i Esbjerg den 9. maj 2019 (5 deltagere) 
• Jan, Kirsten, Stinne og Jonni deltager 
• Den 5. deltager vælges mellem Kate, Lone, Bjarne eller Flemming 
• Carl Aksel er inviteret som tovholder for 7-by samarbejdet 

 
Mødet: 
Deltagere: Jan, Kirsten, Stinne, Jonni, Bjarne og Carl Aksel. 

 
7. Kl. 12.30: Eventuelt 

 
Mødet: 
Intet at berette. 
 

     Jan Radzewicz Kirsten Engell Carl Aksel Kragh Sørensen 
Formand  Næstformand Sekretær 
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