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Ældrerådet i 
Aarhus Kommune 
Grøndalsvej 2, 1.401 
8260 Viby J 

Ældrerådsmøde  
 
tirsdag den 22. 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 
 Pkt. 1.1 Bilag: Dagsorden den 22. sept. 2020 
 Pkt. 1.2 Bilag: Plakat Ankersgade lokale 3 vedr. rengøring 
Mødet: 
Afbud fra Birthe Ryberg og Kate Runge.  
Ældrerådet har pligt til at indkalde en suppleant, hvis et medlem har forfald i mere 
end 2 måneder. Jan vil tage kontakt til Kate desangående. 
Der var forslag om at flytte pausen til efter punkt 5. Det blev godkendt. 
Dagsordenen blev herefter også godkendt. 
 

2.   Kl. 09.30 til 10.00: Præsentation af ny organisering af demensområdet ved
 Sundhedschef Otto Ohrt (OO) 

Pkt. 2.1 Bilag: ”Chefteamets Nyt” uge 35, Ny organisering af demensområdet 
Mødet: 
Otto Ohrt orienterede om omorganiseringen i MSO vedr. demensramte borgere. 

• Demenshjørnet hører naturligt hjemme under ”Folkesundhed”. 
• Demensfaglig aflastning og dagcentre hører naturligt hjemme under 

”Sundhed og Forebyggelse” 
• Demensvenlig By og Demensplan Aarhus hører hjemme under 

”Sundhedsstaben”. 
• Demenscentrum Aarhus (DCA Skejby) er fortsat sit eget specialområde.  

Disse opdelinger falder meget sammen med Ældrerådets anbefalinger, hvor 
Ældrerådet påpeger, at Demensopgaven hører hjemme under alle funktionsområder. 
 

3.  Kl. 10.00 til 10.30: Præsentation af Implements rapport ved Christian 
Ahlmann Olesen (CAO) – Implement Consulting Group  
Implement Consulting Groups rapport af 01. sept. 2020. kan downloades her: 

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/visdagsorden/v/16009/sundheds-
og-omsorgsudvalget/referat/2020-09-02/?agendaId=489999#3  
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Mødet: 
CAO orienterede om hovedpunkterne i Implements rapport.  
CAO benyttede et ppp, som er udsendt som Info 8 til den 06. okt. 2020.  
CAO henholdt sig til den gode proces, det havde været at klarlægge åbenlyse fejl på 
dele af plejehjemmet Kongsgaarden, og på samme sted konstatere, at der var 
velfungerende etager.  
Især på 3 områder var der væsentlige mangler, som skulle opstrammes:  

• Den ustabile driftsfunktion og ringe kontinuitet på plejehjemmet. 
• Kontaktpersonordningen og samarbejdet med de pårørende.  
• Der var ingen referater fra de 2 årlige borgerkonferencer. 

Således kunne man ikke se, om det, der var aftalt, reelt skete bagefter.  
 

4.   Kl. 10.30 til 10.45: Nyt fra forvaltningen v. Jakob Søgaard Clausen (JSC) 
 Pkt. 4.1 Bilag: Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2020 
 Pkt. 4.2 Bilag: Sager på vej i Sundhed og Omsorg 
 Pkt. 4.3 Bilag: Nyt fra forvaltningen, oplæg ved Jakob Søgaard Clausen 
Mødet: 
Jakob sprang over de to første bilag, men Ældrerådet kunne jo have spurgt til dem. 
Vedr. magtanvendelser har MSO fået stort fokus på undervisning og anvendelse. 
Budgetaftalen med 63. mio. kr. til ældreområdet hvert år i 4 år blev berørt. Det blev 
bemærket, at ”Finansieringsbidraget” var blevet omdøbt til ”Fællesbidrag”. 
Der er afsat budget til 528  nye plejeboliger frem til 2033 - Sund aldring tror man 
stadig på. Holder Sund Aldring ikke stik, vil der blive tilført midler fra 
”Anlægsbufferen” eller fra de årlige budgetforhandlinger. 
Der er udkommet en ny ”Forløbsmodel”. Der blev spurgt om denne model er 
MSO’s svar på ”Den gode indlæggelse og udskrivning”. Og hvordan skal patienten 
og den pårørende kunne forstå den? – Jakob lovede at undersøge dette forhold. 
 

5.  Kl. 10.45 til 11.00: Evaluering af Pkt. 2, 3 og 4 
 Hvad lærte vi, og hvordan og hvem arbejder videre? 
Mødet: 
Pkt. 2: OO gav en god redegørelse. 
Pkt. 3: CAO redegjorde grundigt for rapportens mange detaljer. Lederniveauet 
havde gjort en del, men ikke nok, og topledelsen havde ikke sikret sig den mest 
nødvendige ledelsesinformation. ”De brodne kar” er det store problem, også for 
arbejdsglæden hos langt hovedparten af medarbejderne. Borgerkonferencer er gode, 
men der skal refereres fra dem og følges op på beslutningerne. Personalet bør 
uddannes bedre i behandling af borgere med demens. Pårørende på DCA var 
interviewet, men de var selektivt udvalgt. 
 
Minimumsnormering blev drøftet både for og imod. Omsorgsudvalget skal prøve at 
finde en model.   
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Kl. 11.00 til 11.10 Pause 
 
 

6.  Kl. 11.10 til 11.55: Godkendelse af Referat fra 8. sept. 2020 
 Pkt. 6 Bilag: Referat fra Ældrerådets møde tirsdag den 8. sept. 2020  
Mødet: 
Referatet blev godkendt. 
Der var stillet forslag om, at der bør refereres fra ”Bordet rundt”.  
Ved afstemning blev det besluttet, at der ikke skal skrives referat fra ”Bordet rundt”. 
Derimod skal udvalgene selvstændigt notere det ned, som kan vedrøre dem. 
 

7.  Kl. 11.15 til 11.50: Nyt fra FU ved: Jan, Inge Lise og Carl Aksel 
 Pkt. 7.1 Bilag: Samleliste af info siden sidst indtil 8. sept. 2020 
 Pkt. 7.2 Bilag: Forslag til Ældrerådets årshjul 2020 
 Pkt. 7.3 Bilag: Ældrerådets Eksterne møder 2020 
Mødet: 
Enkelte info blev understreget. 
Der blev mindet om mødet på AUH torsdag 24. sept. 2020.  
Temadagen i Viborg var blevet ændret fra 7 deltagere til 3 deltagere på grund af 
Covid19. - Inge Lise, Anne Grethe og Carl Aksel deltager. 
Samtidig blev Valgudvalget suppleret op med Lone Susanne Svinth efter Helle 
Brøndums død. Det består nu af Jan, Inge Lise, Carl Aksel Anne Grethe og Lone. 
 
 Ældrerådets regnskab og budget: 
 Pkt. 7.4.1 Bilag: Ældrerådet budgetkontrol juli måned 2020 
 Pkt. 7.4.2 Bilag: Ældrerådet budgetkontrol juli måned 2020 drift 
 Pkt. 7.4.3 Bilag: Ældrerådet budgetkontrol juli måned 2020 diæter mv 
Mødet: 
Der blev kort orienteret om, at vi sikkert får et overskud på ca. 80.000 kr. i år på 
grund af færre aktiviteter som følge af Covid19 pandemien. 
Husk pr e-mail at aflevere jeres diætskemaer for 3. kvartal 2020 til Rola. 
 
 Pkt. 7.5 Bilag: Rengøring af vort lokale på Grøndalsvej 2 
Mødet: 
Der blev orienteret om Covid19 procedurer omkring brug af vort lokale. 
Husk at reservere vort eget lokale hos AG, så det kommer på hjemmesiden. 
Hvis man vil bruge et andet lokale, skal det reserveres ved forvaltningen. 
 
 Pkt. 7.6 Bilag: Forslag til Ældrerådets supplerende bemærkninger til MSO 
 organisationsforslaget 
Mødet: 
Ældrerådets supplerende bemærkninger blev godkendt. Bemærkningerne er 
efterfølgende fremsendt. 
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 Meddelelser fra FU 
 Herunder emner til mødet med Handicaprådet (Fodgængerstrategi 2020) 
 ”Netværk med fokus på ensomhed for ældre”, første møde den 20. okt. 2020? 
 Samskabelse og Brobygningsudvalget? 
Mødet: 
Netværket hedder nu ”Sammen om flere fællesskaber”. Det er overdraget til S&B 
udvalgets formand. 
Høringssvaret til ”Ankestyrelsens Danmarkskort på det sociale område 2019” blev 
godkendt og er efterfølgende afsendt. 
Inge Lise arbejder videre med en mulig juleafslutning i Laugssalen i Den Gamle By. 
 

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

Mødet: 
Der kom sager frem til B&A udvalget og FU. 
 
 
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: 
Intet at berette. 
Der blev forespurgt om de nye plejeboliger i Gellerupområdet nord for Globen 1 er 
finansieret af PFA- og OK-fonden. 
 

10.  Samskabelses og Brobygningsudvalget (S&B udvalget) 
 ved: Anne Grethe, Knud Erik, Jonni og Kirsten. 
 Pkt. 10 Bilag: Referat fra Sam & Bro 07. sept. 2020 
Mødet: 
Udvalget arbejder med høringssvar til ”Kultur og Sundhedsplan”. 
Næste møde er efter Ældrerådets formandsmøde. 
 

11.  Sundheds og Omsorgsudvalget (S&O udvalget) 
 ved: Bjarne, Birthe, Kate og Flemming. 
 Pkt. 11 Bilag: Forslag til Høringssvar vedr. ”Udbud af urologi og 
 afføringsinkontinensprodukter,” 
Mødet: 
Høringssvaret blev godkendt og er efterfølgende afsendt. 
 

12.  Tilsyns og Udviklingsudvalget (T&U udvalget) 
 ved: Kirsten, Stinne, Lone og Carsten. 
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Mødet: 
Der er foretaget 1 tilsyn på Plejehjemmet Hedevej med et 2-tal, ligesom sidst. 
 

13.  Øvrige grupper og repræsentationer 
Mødet: 
Der udsendes hver uge nyttig Covid19 info fra Aarhus Kommune. 
 

14.  Danske Ældreråd  
Mødet: 
Temadag i Viborg den 5. okt. 2020 er reduceret fra 7 deltagere til 3 deltagere: Inge 
Lise, Anne Grethe og Carl Aksel deltager. 
 

15.  7-by samarbejdet  
Mødet: 
Mødet i Randers i foråret 2020 er nu udsat til foråret 2021. 
Formands og næstformandsmødet den 26. oktober 2020 forventes gennemført. 
 

16.  Regionsældrerådet 
Mødet: 
Intet at berette. 
 

17.  Kl. 12.40 til 13.00: Eventuelt 
 Pkt. 17.1 Bilag: U1 Ældrerådets medlemmer og konstituering af udvalg 2020, 
 2020.09.22 
 Pkt. 17.2 Bilag: U2, Ældrerådets stående udvalg 2020, 2020.09.22 
 Pkt. 17.3 Bilag: ÆR adresseliste medlemmer, 2020.09.22 
 Pkt. 17.4 Bilag: T, ÆR fødselsdagsliste efter dato, 2020.09.22 
Mødet: 
Bilagene er OK og godkendt. 

  
Afbud til mødet sendes til: Inge Lise Johansen inlijo@gmail.com  eller 6180 5534 
  
Mødeleder: Jan Radzewicz 
Ordstyrer: 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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