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Referat  

fra 

Ældrerådets møde tirsdag den 9. april 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. - Inge Lise kommer kl. 10.30. 
   
Kl. 08.30  Kaffe/the med rundstykke og tilbehør  
 
Mødeleder:  Jan Radzewicz 
Ordstyrer:  Kirsten Engell  
Referent:  Carl Aksel Kragh Sørensen og FU  
 
1. Kl. 09.00: Godkendelse af Forretningsudvalgets forslag til dagsorden  

 
Mødet: 
Godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra 26. marts 2019 

 
Mødet: 
Godkendt. 

 
3. Kl. 09.15 til 10.15: Nyt fra forvaltningen 

Pkt. 3 Bilag A: Sager på vej 
 
Mødet: 
På baggrund af Ældrerådets høringssvar er ansøgningen om Frikommuneforsøg vedr. 
”Generationernes Hus” blevet ændret således, at indstillingen er nu todelt i ”et oprindeligt 
vidtgående forsøg” og ”et administrativt fleksibelt forsøg”. 
 
Forsøget vedr. ”Skånsom flytning fra DCA Skejby til Skovvang” sendes med ”MSO og de 
pårørende” som ansøgere til ”Fælles værgemål”. 
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Brev til Regionen fra Rådmanden om ” beroligende vægtdyner” i stedet for sovetabletter til især 
børn. - Dette er en debat mellem Aarhus Kommune og Regionens Sundhedsudvalg. 
 
Budgetudfordringer og budgetproces fra MSO-seminaret på Saxild Strand. 
Seminaret er grundigt omtalt i Aarhus Stiftstidende med kommentarer fra Ældrerådets formand. 
Der er en ubalance i MSO’s budget, fordi der ikke er taget nok højde for demografien med flere 
ældre, samt at ”Sund aldring” ikke holder stik. 
Dette forhold vil blive drøftet på et senere Byrådsseminar. 
 
Sager på vej: 
Der er to nye indstillinger på vej: 

• Høring vedr. projekter i Marselisborgcentret:  
o Bedre træningsfaciliteter i bygning 20.  
o Udendørsfaciliteterne med anlæg af SPARK-projektet i den store have ud til 

Skanderborgvej. 
• Høring af Udmøntning af midler til indsatser mod ensomhed blandt ældre.  

 
Der blev igen udtrykt ønske om, at Ældrerådet indblandes direkte på et tidligere tidspunkt. 
 
Årshjul for MSO-udvalget 
Førnævnte sager drøftes på MSO-udvalgets møde onsdag den 10. april 2019.  

 
Kl. 09.15 til 09.45: Orientering om Magtanvendelsesredegørelsen 2018, V Hanne Notler 
 
Mødet: 
Hanne Notler gennemgik sit udsendte oplæg med bilag og besvarede mange spørgsmål. Der er 
komplekse sager i DCA Skejby. Der gøres meget for at opsøge og undervise i forebyggelse af 
magtanvendelse. Det ses også at medarbejderne er blevet bedre til at undgå magtanvendelse. 
Man sikrer sig habilt samtykke. Det er ikke sikkert, at det er omsorgssvigt ikke at få bad i en uge 
eller mere. CURA kan ikke bruges endnu til indberetning af magtanvendelse. CURA vil kunne 
bruges efter dec. 2019. Psykisk magtanvendelse kan være langvarig og mere skadelig end fysisk 
magtanvendelse. 
 
Kl. 09.45 til 10.15: Orientering om MSO-regnskab 2018 ved Jakob Amtorp 
 
Mødet: 
Jakob Amtorp gennemgik sit udsendte oplæg. 
Det er jo historie, der ikke kan ændres, og der var flere opklarende spørgsmål. 
Vedr. tilbagebetaling til de borgere, der havde betalt for akut kommunal behandling, afventer MSO 
hvilke krav, der stilles fra ministeriet. 

 
3A. Kl. 10.15 til 10.30: Ældrerådets evaluering af de 2 punkter 

• Magtanvendelse 
 

Mødet: 
Der var ros til gennemgangen. 

 
• MSO-regnskab 2018 
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Mødet: 
Det er svært at gennemskue forskellen på budget og ramme. 
 

Kl. 10.30 til 10.45: Pause 
 
4. Kl. 10.45 til 11.15: Nyt fra FU 

Pkt. 4 Bilag B: Samleliste, siden sidst til Ældrerådet indtil 18. dec. 2018 
 
Mødet: 
Ingen spørgsmål. 
 
Pkt. 4 Bilag C: Forslag til Ældrerådets årshjul 2019 
 
Mødet: 
Ingen ændringer foreslået. 
 
 
Pkt. 4 Bilag D: Ældrerådets Eksterne møder 2019 
 
Mødet: 
Vær opmærksom på at vore nye lokaler kan beses den 25. april 2019 på Grøndalsvej 2, Viby J. 
Vær opmærksom på at næste ÆR møde er torsdag den 2. maj 2019 i Frichsparken. 
 
Nyt fra FU: 
Stinne har nu været sygemeldt fra 5. februar 2019. Hvornår indkaldes en suppleant? Stinne har i 
perioden deltaget i udvalgsmøder i eget hjem. Stinne forventes snarest klar igen. 
 
Hvornår giver vi blomst ved langvarig sygdom? Ældrerådet fortsætter med at give blomst ved 
længere sygdom. - Ældrerådet fortsætter også med at markere halvrunde og runde fødselsdage 
med et gavekort på 300,- kr.  
 
Der er svar fra Borgerservice vedr. Ældrerådets høringssvar til ”Politik for Borgerservice og 
Biblioteker”. Lene Hartig ønskede at mødes med Ældrerådet for at forklare om ”Den digitale 
hotline”, som Borgerservice mener kan dække en ”Digital Skadestue”. - Ældrerådet var ikke 
interesseret i besøg, for det er to vidt forskellige formål. 
 
Formanden efterlyste punkter til Rådmandens møde med Ældrerådets FU den 8. maj 2019: 
• Tilsynsrapporter i ny feltopdeling. 
• Tilsynspolitik i hjemmeplejen. 
• Budget 2020. Hvor kan vi hjælpe hinanden? 

 
Der var udsendt et oplæg til Høringssvar vedr. ”Ny organisering af Sociale forhold og 
Beskæftigelse MSB”. Høringssvaret blev gennemgået, og et enkelt afsnit vedr. medarbejdere og 
koordinerende indsatser ønskede Ældrerådet udeladt. 
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5. Kl. 11.15: Bordet rundt 
Drøftelse mellem Ældrerådets medlemmer  
 
Mødet: 
Der var uddelt en pjece vedr. Københavns Ældreråd. Den er betalt af annoncer. Kun formandens 
navn er nævnt, og Københavns Ældreråd har betalt for husstandsomdeling til alle 60+borgere. 

 
6. Kl. 11.30 til 12.30: Nyt fra udvalg og repræsentationer 

 
6.1.  Aktivitetsudvalget 

Pkt. 6.1 Bilag E: Aktivitetsudvalgets referat fra 6. marts 2019 
 

Mødet: 
Referatet blev behandlet på sidste ÆR møde. 

 
6.2.  Boligudvalget 

 
Mødet: 
Ingen kommentarer. 

 
6.3.  Omsorgsudvalget  

Pkt. 6.3 Bilag F: Omsorgsudvalgets referat fra 21. marts 2019 
 

Mødet: 
Ingen kommentarer. 
 
6.4.  Tilsynsudvalget  

 
Mødet: 
Udvalget forstår ikke forvaltningens vurdering, fordi både forvaltningens og Tilsynsudvalgets 
resultater synes at ligne hinanden. 

 
6.5.  Orientering fra igangværende ad-hoc udvalg 

Pkt. 6.5 Bilag G: Varm sund mad hver dag fra udvalget, 2019.03.26 
Pkt. 6.5 Bilag H: Varm sund mad hver dag fra EA, 2019.03.26 
 

Mødet: 
Uddeling af materiale fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen som kan inspirere de 2 forslag, 
som bør sammenskrives og beskrive, hvordan en god kostplan bør se ud.  
Der er flere facetter som normal ernæring, overernæring, underernæring, småt spisende og 
borgere med synkebesvær, som alle skal have nok proteiner og passende kalorier. 
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6.6.  Øvrige grupper og repræsentationer, herunder Vital 
 

Mødet: 
Ingen kommentarer 

 
6.7.  Danske Ældreråd, 7-by samarbejdet og Regionsældrerådet 

Program for DÆ Repræsentantskabsmøde og DÆ-beretning 2018 (se Info 5) 
 

Mødet: 
Info 9 er referat fra bestyrelsesmødet den 21. marts 2019 i Danske Ældreråd 

 
Program for 7-mødet i Esbjerg 

 
Mødet: 
Uddeling af 7-by programmet til de deltagende medlemmer. 

 
Regionsældrerådet  

 
Mødet: 
Næstformanden refererede fra mødet i Regionsældrerådet den 8. april 2019. 

 
7. Kl. 12.30: Eventuelt 

 
Mødet: 
Intet at referere. 
 

     Jan Radzewicz Kirsten Engell Carl Aksel Kragh Sørensen 
Formand  Næstformand Sekretær 
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