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Ældrerådet i 
Aarhus Kommune 
Grøndalsvej 2, 1.401 
8260 Viby J 

Ældrerådsmøde  
 
tirsdag den 6. oktober 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 Bilag: Dagsorden den 6. oktober 2020  
Mødet:  
Afbud fra Kate Runge og Anne Grethe Borghelt. 
På grund af afbud fra Kate Runge i flere måneder var Ældrerådets næste suppleant 
blevet orienteret, og Magdalene Svendsen deltager midlertidigt fra næste møde. 
Jakob sørger for iPad og Carl Aksel tilbød at introducere i ældrerådsarbejde. 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
 

2.   Kl. 09.30 til 10.00: Orientering om budgetforlig ved økonomikonsulent 
Jens Trads (JT) 
Pkt. 2.1 Bilag: Budgetforlig 2021 – MSO 

Mødet:  
JT gennemgik det udsendte bilag. 
Det ser ud som om, der kommer godt 60 mio. kr. mere til MSO det første år, men de 
bliver ophævet de næste 2 år på grund af, at Budgetmodellen ikke er indregnet 
100%. 
Problematikken omkring bevarelse af Saxild Strand som rehabiliteringscenter blev 
berørt. 
 

3.  Kl. 10.00 til 10.30: Status på handleplan for Kongsgården ved sundheds- 
og omsorgschef Kirstine Markvorsen (KM)  

 Pkt. 3.1 Bilag: Opfølgning vedr. Kongsgaarden 
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Mødet:  
KM orienterede om den igangværende udvikling på Kongsgaarden i en turbulent 
periode. Den udsendte opfølgning pr 27. august 2020 fik mange spørgsmål 
undervejs i gennemgangen.  
Kongsgaarden afventer nu besøg fra Styrelsen fra Patientsikkerhed for at blive 
løsnet fra de gældende påbud. 
Plejehjemslægen fortæller, at der er god fremdrift i alle 3 etager. 
 

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:  
JSC gennemgik ”Nyt fra forvaltningen”. De 9 anbefalinger til MSO fra Det 
Politiske Udvalg i MSO, der er omtalt i Info 11, indgår i den igangværende 
organisationsændring, som menes, at kunne træde i kraft 1. april 2021 eller 1. juli 
2021. Ældrerådet har allerede indgivet 2 høringssvar til denne ændring, som vil 
blive sendt i høring formentlig i løbet af den forestående vinter.  
Forløbsmodellen og den gode indlæggelse og udskrivning fra hospitalet vil blive 
gennemgået på Ældrerådets møde den 17. november 2020. 
Ifølge MSO udvalgets referat fra den 30. sept. 2020 fremgik det, at der var 
behandlet en handleplan for både DCA Skejby og Skæring Plejehjem. Disse er 
efterfølgende udsendt til Ældrerådet.  
DCA afdeling 4 er fortsat omfattet af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhd 
 

5.  Kl. 10.45 til 11.00: Evaluering af Pkt. 2, 3 og 4 
 Hvad lærte vi, og hvordan og hvem arbejder videre? 
Mødet:  
Opklarende spørgsmål var allerede behandlet under gennemgangen at punkterne. 
Der blev udtrykt ønske om at se et trykt regnskab fra Saxild Strand. Desuden 
ønskede flere medlemmer, at der blev fundet en varig løsning, så stedet kunne 
fortsætte.  
Ældretræffet den 1. dec. 2020 i Rådhushallen var blevet udsat til mandag den 10. 
maj 2021. – Herefter besluttede Ældrerådet, at man gerne vil besøge 
Demensbyggeriet Skovvang tirsdag den 1. dec. 2020 kl. 14.00 til kl.16.00. 
  
Kl. 11.00 til 11.10 Pause 

 
6.  Kl. 11.10 til 11.15: Godkendelse af Referat fra 22. sept. 2020 

 Pkt. 6 Bilag: Referat fra Ældrerådets møde tirsdag den 22. sept. 2020 
Mødet:  
Referatet blev godkendt. 
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7.  Kl. 11.15 til 12.00: Nyt fra FU ved: Jan, Inge Lise og Carl Aksel 
 
 Pkt. 7.1 Bilag: Samleliste af info siden sidst indtil 8. sept. 2020 
Mødet:  
Forskellige info blev fremhævet, især flere der havde med Ældretopmødet at gøre. 
Info 9 Danske Ældreråds Nyhedsbrev omtaler, at der er valg til Danske Ældreråds 
bestyrelse. Hertil meddelte Carl Aksel, at han efter 8 år i bestyrelsen vælger ikke at 
genopstille til posten. Valgkreds 3 består af 10 kommuner i den østlige del af 
Region Midt.  
Det blev fremført, at Ældrerådet i Aarhus bør søge fortsat at være repræsenteret i 
Danske Ældreråds bestyrelse.   
 
 Pkt. 7.2 Bilag: Forslag til Ældrerådets årshjul 2020 
 Pkt. 7.3 Bilag: Ældrerådets Eksterne møder 2020 
Mødet:  
Ændringerne vedr. aflysning af Vingstedmøde 24. nov. 2020 og Ældretræf 1.dec. 
2020 bliver indskrevet. 
Mødet i Generationernes Hus er under planlægning.  
 
 Pkt. 7.4 Bilag: Rengøring af vort lokale på Grøndalsvej 2 
 Pkt. 7.5 Bilag: Notat ældrerådet tomgangsleje, 2020.09.25 
Mødet:  
Grøndalsvej er åbent for møder, men husk rengøringsinstruksen ved brug af vort 
lokale. 
Situationen vedr. nedlægning af ældreboliger blev vendt. Ældrerådet ønsker oplyst, 
om der er elevator, de steder der sælges.  
På MSO-udvalgsmødet den 30 sept. 2020 blev følgende besluttet: 
 

 SALG AF 169 ÆLDREBOLIGER 
 Beslutning: 
 Sagens endelige behandling blev udsat til næstkommende møde med 
 henblik på belysning af, dels om man holder sig inden for 
 kommunalfuldmagten, og dels om det er muligt at tinglyse vilkår ift. 
  
 Der foreslås salg af 169 ældreboliger med henblik på dels at tilpasse 
 kapaciteten til den aktuelle efterspørgsel og dels at muliggøre 
 finansiering af de indtægtskrav, som Byrådet tidligere har besluttet. 
 

Det blev påpeget på ældrerådsmødet, at hvis der er mangel på ældreboliger, er det 
billigere at bygge nye moderne boliger fremfor at restaurere gamle boliger. 
 
 
 Meddelelser fra FU 
 Herunder den seneste tids presseomtaler 
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Mødet:  
Det blev fremført, at pressen er en vigtig part i fremlægningen af opståede 
problemer.  
Vor hjemmesideleverandør har ændret navn fra Søgemedier til Generaxion. De 
sidste 2 år har de opkøbt 10 nordiske firmaer og ønskede derfor et mere 
internationalt navn. Firmaet er ekspanderet fra 100 medarbejdere til 350 
medarbejdere. Det skulle ikke få indflydelse på vores kontrakt med dem, men Anne 
Grethe og FU vil følge udviklingen nøje. 
Besøget på Aarhus Universitets Hospital blev rosende omtalt, og flere 
forskningsprojekter blev fremhævet. Vedr. ”Ernæringsprojektet” blev det omtalt, at 
der var barrierer mellem AUH og MSO Hjemmeplejen. S&O udvalget ser på det. 
Der foreligger tilbud fra Den Gamle By til vort Julemøde. FU ser på det. 
 

8.  Kl. 12.00 til 12.10: Bordet rundt 
 Nye ideer eller noget på hjertet 
 Udvalgene samler selv op 

 
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. 
 Er PFA og OK fondene involveret i planen om nye plejeboliger nord for Globen 
 1 i Gellerup? 
Mødet:  
I løbet af 4-8 år vil der formentligt bygges et Diakonplejehjem på ca. 6.000 m2 nord 
for Globen 1. 
Hejredalsvej 2-12 vil blive undersøgt for, om der er installeret elevator.  
 

10.  Samskabelses og Brobygningsudvalget (S&B udvalget) 
 ved: Anne Grethe, Knud Erik, Jonni og Kirsten. 
 Pkt. 10 Bilag: Ældrerådets høringssvar til Kultur og Sundhedsplan for Aarhus 
 Kommune 2020 
 Er Ældrerådet aktiv deltager i arrangementerne vedr. borgere, der fylder 75 år? 
Mødet:  
Høringssvaret vedr. ”Kulturplan for Aarhus Kommune 2020” blev godkendt og er 
afsendt den 7. okt. 2020. 
De forebyggende hjemmebesøg havde inviteret til orienteringsmøde den 6. okt. 
2020. Det er blevet aflyst. Ældrerådet bør som sådan inviteres til disse seancer med 
en stand. Dette bør udvalget arbejde for fremover.   
 

11.  Sundheds og Omsorgsudvalget (S&O udvalget) 
 ved: Bjarne, Birthe, Kate og Flemming. 
 Forslag til model for minimumsnormering på plejehjem. 
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Mødet:  
Ingen møder afholdt. Udvalget mangler Kate Runge.  
Nu er Magdalene Svendsen indtrådt i udvalget, som Kate Runges stedfortræder. 
Minimumsnormering vil blive taget op senere. 
Udvalget undersøger, hvorfor der er barrierer mellem AUH og MSO Hjemmeplejen 
vedr. ernæring til ældre borgere. 
 

12.  Tilsyns og Udviklingsudvalget (T&U udvalget) 
 ved: Kirsten, Stinne, Lone og Carsten. 
Mødet:  
Plejehjemmet Hedevej fik 2 samt en anmærkning med tilsyn 2 uger efter igen. 
Plejehjemmet Hørgården fik 2. 
Plejehjemmene Sct. Oluf og Friplejehjemmet i Tranbjerg fik 3 for 6. år i træk. Det 
kræver øget opmærksomhed.  
Ældretopmødet bebuder gentænkning af tilsynsmodellen, hvor der skal skeles både 
til Sundhedsloven og Serviceloven. Man vil gerne slå Styrelsen for 
Patientsikkerheds 2 tilsyn sammen til et tilsyn årligt overalt, og kommunens tilsyn 
skal udelukkende være (op)lærende, måske flere gange årligt efter behov.  
 

13.  Øvrige grupper og repræsentationer 
Mødet:  
Følgegruppen for søvnteknologi er fortsat og arbejder med kropsbåren teknologi. 
Det er et godt hjælpemiddel, der har positiv effekt på borgerne. 
IT & Seniorer har haft møde den 30. sept. 2020. Referaterne bliver sendt som info. 
DCA-bestyrelsen har møde igen den 12. okt. 2020. Demenschefen er sygemeldt. Se 
handleplan for DCA Skejby, der blev udsendt tirsdag den 6. okt. 2020. 
 
 

14.  Danske Ældreråd 
 Vingstedmødet den 24. nov. 2020 er aflyst på grund af Covid19 pandemien  
Mødet:  
Vingstedmødet er aflyst.   
 

15.  7-by samarbejdet  
Mødet:  
Ingenting 
 

16.  Regionsældrerådet 
Mødet:  
”Praksisplan for almen praksis” er sendt i høring i Regionsældrerådet (RÆR) og også 
i Patientinddragelsesudvalget (PIU). RÆR FU arbejder med det inden deadline den 
7. dec. 2020. 
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17.  Kl. 12.40 til 13.00: Eventuelt 
Mødet:  
Ingenting. 

  
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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