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Ældrerådet i 
Aarhus Kommune 
Grøndalsvej 2, 1.401 
8260 Viby J 

Ældrerådsmøde  
 
tirsdag den 8. september 2020 kl. 09.30 til ca. 13.00    
 
Videomøde der teknikstyres af Jakob Søgaard Clausen 
 
 

REFERAT 
 

Kl. 09.15: Klarmelding fra medlemmerne i Microsoft Teams 
 

1.  Kl. 09.30: Godkendelse af Forretningsudvalgets forslag til Dagsorden 
Mødet: 
Dagsorden blev godkendt. 
Afbud fra Kate Runge. 
Flemming, Esther og Carsten forlod mødet ved godt 11-tiden. 
Knud Erik havde problemer med teknikken. 
  

2.   Kl. 09.30 til 10.00: Præsentation af halvårsregnskab ved økonomidirektør  
Charlotte Storm Gregersen 
Pkt. 2.1 Bilag: MSO Halvårsregnskab 

Mødet: 
Charlotte gennemgik det udsendte materiale, som viste merudgifter på ca. 20 mio. 
kr., når reserven var indregnet. 
Ældrerådet stillede spørgsmål undervejs og fik svar med det samme. 
Det undersøges efterfølgende, hvor mange lejemål der venter på indflytning. 
 

3.  Kl. 10.00 til 10.15: Nyt fra forvaltningen ved Jakob Søgaard Clausen 
 Pkt. 3.1 Bilag: Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2020 
 Pkt. 3.2 Bilag: Sager på vej i Sundhed og Omsorg 
 Pkt. 3.3 Bilag: Nyt fra forvaltningen oplæg ved Jakob Søgaard Clausen 
Mødet: 
Jakob orienterede om de 3 ældreboligafdelinger, der skulle sælges fra. 
Skovvangsvej havde fået 83 indsigelser, og beboergruppen har bedt om foretræde 
for MSO-udvalget inden sagen går retur til Byrådet. 
Organisationsændringen i MSO er sat på pause, indtil MSO-udvalget har evalueret 
rapporten fra Implement Consulting Group.  
Der er travlhed med budgetforhandlingerne, der kulminerer i næste uge, senest 
fredag. 
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4.  Kl. 10.15 til 10.30: Evaluering af Pkt. 2 og 3 
 Hvad lærte vi, og hvordan og hvem arbejder videre? 
Mødet: 
Diverse spørgsmål til punkterne blev besvaret undervejs.  
 

5.  Kl. 10.30 til 11.00: Intern drøftelse i Ældrerådet om forslag til ny
 organisering i MSO med fokus på: 
 Pkt. 5. Bilag, Præsentation af organisationsforslag,  
 Pkt. 5.1 Bilag: Forstørret organisationsforslag. 
 Ældrerådets placering, Ombudsmand, Tilsyn og Demens 
Mødet: 
Til organisationsplanen har Ældrerådet følgende supplerende bemærkninger: 
 
Ældrerådets placering: 
Ældrerådet bør være en stabsfunktion med en stiblet linje mellem Rådmand og 
Direktør og med fem stiblede linjer til de andre magistratsafdelingers lignende 
funktioner.  
 
Ombudsmand: 
Denne funktion bør være en ”uvildig klagefunktion” med en stiblet linje mellem 
direktøren og de 5 sekretariatsfunktioner. 
 
Tilsyn: 
Denne funktion bør ligge som en ligeværdig funktion mellem Hjemmeplejechef og 
Plejehjemschef. 
 
Demens: 
Dette område vedrører alle 3 borgerrettede funktioner og bør have sin egen 
overordnede kasse.  
Ældrerådet skriver til forvaltningen, at der her savnes en helt klar beskrivelse. 

 
6.  Kl. 11.00 til 11.05: Godkendelse af Referat fra 25. aug. 2020 

 Pkt. 6 Bilag: Referat fra Ældrerådets møde tirsdag den 25. aug. 2020  
Mødet: 
Referatet blev godkendt 
Der er fremsendt forslag om, at der fremover tages referat af ”Bordet rundt”. 
 

7.  Kl. 11.05 til 11.50: Nyt fra FU ved: Jan, Inge Lise og Carl Aksel 
 Pkt. 7.1 Bilag: Samleliste af info siden sidst indtil 25. aug. 2020 
 Pkt. 7.2 Bilag: Forslag til Ældrerådets årshjul 2020 
 Pkt. 7.3 Bilag: Ældrerådets Eksterne møder 2020 
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Mødet: 
Flere Info blev kommenteret. Statsminister og Sundhedsminister vil stramme op 
omkring værdighed og ledelse på plejehjem.  
Der ønskes en opklaring og opdatering vedr. ”Persondataloven”, ”GDPR-reglerne” 
samt ”tilgængelighed for personer med handicap på hjemmesider”. Det blev 
besluttet at Jakob Søgaard Clausen formidler et møde desangående med en ekspert 
fra forvaltningen og Anne Grethe og Carl Aksel. - Det er vigtigt, at Ældrerådet 
undgår bøder for ulovligheder. 
 
På næste møde skal Ældrerådet høre om ”Kongsgaards undersøgelsen” og ”Ny 
organisering af demensområdet”. 
 
Der blev orienteret om Invitationen til at besøge ”Generationernes Hus” torsdag den 
17. sept. 2020 kl. 10.00 på adressen: Thit Jensensgade 1, 8000 Aarhus C. Følgende 
10 medlemmer meldte til: Jonni, Carsten, Anne Grethe, Jan, Carl Aksel, Stinne, 
Flemming, Bjarne, Birthe og Knud Erik. - Mødet forventes at vare 2 timer. 
 
 Pkt. 7.4 Bilag: Høringssvar vedr. ”Ombygning af Møllestien og salg af boliger” 
Mødet: 
Ældrerådet blev orienteret om dette høringssvar.  
 
 Pkt. 7.5 Bilag: Program for besøg på Aarhus Universitetshospital den 24. sept. 
 2020, bindende tilmelding 
Mødet: 
Der blev orienteret om sagen og 10 medlemmer meldte til. De var: Jonni, Anne 
Grethe, Carl Aksel, Jan, Inge Lise, Birthe, Kirsten, Lone, Stinne og Knud Erik. 
Efterfølgende er det præciseret, at vi skal mødes ved Indgang J, som planlagt. 
 
 Meddelelser fra FU 

 Magistratens budgetforslag 2021-2024 kan læses i nedenstående link:  
 https://www.aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/budget/budget-2021/forslag-til-budget-2021/  

 Ældrerådets regnskab og budget 
Mødet: 
Magistratens budgetforslag blev kommenteret, ikke mindst ”Bilag 8: Analyse af 
budgetmodeller”. Der anvendes forskellige budgetmodeller i afdelingerne, og man 
forsøger at sammenligne med andre kommuner og 6-byerne. 
Ældrerådets regnskab udsættes til næste ÆR møde, hvortil der udsendes diverse 
bilag.  
  
Der blev efterlyst forslag og ideer, der kan fremlægges på et nært forestående møde 
mellem FU og Rådmanden.  
Næste ÆR møde planlægges som almindeligt møde, måske i Viby, på Rådhuset 
eller i Dokk1. 
Opsamling af ”Gå på rov” er udsat til 2021. 
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Til repræsentation i et ”Advisory Board” i et forskiningsprojekt ”MyMEM” om 
udvikling af digital teknologi i Reg. Midt med flere er Carl Aksel valgt. 
 
Kl. 11.50 til 12.00 Pause 
 

8.  Kl. 12.00 til 12.10: Bordet rundt 
 Nye ideer eller noget på hjertet 

Mødet: 
Der fremkom gode forslag, som bliver behandlet af FU eller Ældrerådets udvalg.
   
Kl. 12.10 til 12.40: Nyt fra udvalg og repræsentationer 
 

9.  Bolig og Arbejdsmarkedsudvalget (B&A udvalget) 
 ved: Carsten, Stinne, Flemming og Anne Grethe 
Mødet: 
Der er ikke afholdt møder.  
 

10.  Samskabelses og Brobygningsudvalget (S&B udvalget) 
 ved: Anne Grethe, Knud Erik, Jonni og Kirsten 
Mødet: 
Der er afholdt møde den 7. sept. 2020 hos Jonni 
Udvalget konstituerede sig med Knud Erik som sekretær (og næstformand). 
 

11.  Sundheds og Omsorgsudvalget (S&O udvalget) 
 ved: Bjarne, Birthe, Kate og Flemming 
Mødet: 
Der er ikke afholdt møder. 
 

12.  Tilsyns og Udviklingsudvalget (T&U udvalget) 
 ved: Kirsten, Stinne, Lone og Carsten 
Mødet: 
Der er ikke afholdt møder. 
Der var modtaget 2 rapporter med karakteren henholdsvis 2 og 3. Sidstnævnte var 5. 
gang med et tretal. - Der var givet påbud med dato, og udvalget vil følge op på 
efterspillet  
Udvalget er tilfreds med, at Tilfredshedsundersøgelserne er udsat et år, og at 
spørgsmålene bliver revurderet  
 

13.  Øvrige grupper og repræsentationer 
Mødet: 
Ældrerådets repræsentation for Dagcentre er nu ophørt. Slutrapport følger senere. 
Ældrerådets repræsentation for Søvnteknologi er nu afsluttet. Slutrapport følger 
senere. 
Der blev orienteret om Care Ware præsentationsdagen den 20. august 2020. 
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Flere fra Ældrerådet ønskede at deltage i Care Ware præsentationsdagen den 10. 
sept. 2020. Herefter er invitationen fremsendt til hele Ældrerådet.  
 

14.  Danske Ældreråd  
 Pkt. 14 Bilag, Temadag i Viborg mandag den 5. okt. 2020 om 
 Ældrerådsvalg og Covid19, bindende tilmelding 
Mødet: 
Der blev orienteret om Temadagen i Viborg. 7 medlemmer tilmeldte sig: Jan, Anne 
Grethe, Inge Lise, Birthe, Jonni, Lone og Carl Aksel. – Carl Aksel tilmelder os 
samlet. 
Danske Ældreråd er nu indbudt til ”Ældre 2020 Topmøde”. Vi må deltage med én 
person, og sekretariatschef Trine Toftgaard Lund deltager.   
 

15.  7-by samarbejdet  
Mødet: 
Der blev orienteret om, at det aflyste forårsmøde i Randers måske bliver til et 
efterårsmøde eller, at det udsættes til næste år. Det får indflydelse på den fremtidige 
rækkefølge. Efterfølgende er mødet udsat til 2021. 
 

16.  Regionsældrerådet 
Mødet: 
Der arbejdes med et halvdags-stormøde i Silkeborg, men det udsættes til næste år. 
 

17.  Kl. 12.40 til 13.00: Eventuelt 
Mødet: 
Intet at berette. Mødet sluttede kl. 12.30 

  
Afbud til mødet sendes til: Inge Lise Johansen inlijo@gmail.com  eller 6180 5534 
  
Mødeleder: Jan Radzewicz 
Video-ordstyrer: Jakob Søgaard Clausen og Inge Lise Johansen 
Referent:  Carl Aksel Kragh Sørensen  
 
NB: Dagsordenen er sendt til Ældrerådets 15 medlemmer samt Ældrerådskonsulent Jakob 
Søgaard Clausen, der videresender til Rådmanden og relevante personer i forvaltningen. 
 
Jan Radzewicz Inge Lise Johansen Carl Aksel Kragh Sørensen 
Formand  Næstformand Sekretær 
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