
Ældrerådet i Aarhus Kommune 
– er til for alle på 60+

  

Medlemmer i ældrerådet

Ældrerådet i Aarhus Kommune

Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
E-mail: aarhus.aeldreraad@gmail.com
www.aeldreraadaarhus.dk
På vor hjemmeside kan du se telefonnumre og e-mailadresser på ældre-
rådets medlemmer, som du er meget velkommen til at henvende dig til. 
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Ældrerådet varetager dine interesser
Ældrerådet arbejder for at skabe de bedst mulige forhold for borgere i 
alderen 60+.

Ældrerådet:
skal høres i alle spørgsmål, der vedrører ældre borgere
kan selv rejse spørgsmål på ældreområdet
rådgiver byrådet i alle forhold, der vedrører borgere i alderen 60+ 
formidler ældres synspunkter til byrådet
Ældrerådets medlemmer deltager i en række råd og udvalg

Ældrerådet har indflydelse
De nedenfor nævnte områder er eksempler.

Information og debat
• Vi deltager i samfundsdebatten i medierne.
• Vi er med til at udforme Aarhus Kommunes ældrepolitik.

Boliger og infrastruktur
• Vi er med, når der planlægges nye pleje- og ældreboliger, eller 

når det gælder indretning og ombygning af bestående boliger.
• Vi udtaler os i forbindelse med planer om kollektiv trafik og til-

gængelighed samt busplaner og kørselsordninger m.m.

Sundhed og omsorg
• Vi indgår i alle forhold, der vedrører de ældres livsvilkår, f. eks.  

ernæring, handicapvilkår, genoptræning, velfærdsteknologi. 
• Vi høres om kvalitetsstandarder inden for praktisk hjælp og pleje.

Fritid, frivillighed og kultur
• Vi arbejder for, at alle ældre medborgere kan udfolde sig aktivt og 

videreudvikle sig.
• Vi er medarrangører af konferencer og foredrag.
• Vi har indflydelse på frivilligpolitikken.

Tilsyn i plejeboliger 
• Vi gennemgår og forholder os til alle rapporter fra de kommunale 

tilsyn og Styrelsen for Patientsikkerhed samt tilfredshedsunder-
søgelser.

Det er dit ældreråd
Ifølge loven skal alle kommuner have et ældreråd.  I Aarhus Kommune 
har ældrerådet 15 medlemmer, der vælges for en fireårig periode, som 
følger byrådsperioden. Alle, der er fyldt 60 år senest på valgdagen og bor 
i Aarhus Kommune, kan opstille til valget og har stemmeret.

Ældrerådet
• udarbejder høringssvar på indstillinger til byrådet på alle områder 

vedr. 60+
• er i dialog med det politiske udvalg for Sundhed og Omsorg
• tager initiativ til besøg af/fra interessenter på ældreområdet
• samarbejder med kommunens forvaltninger og rådmænd
• tager initiativ til, at relevante fagpersoner fra Sundhed og Omsorg 

deltager i ældrerådsmøder.

Ældrerådet tager sig ikke af enkelt/person -sager.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.aeldreraadaarhus.dk

aarhus.aeldreraad@gmail.com
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