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Ældrerådet i 
Aarhus Kommune 
Grøndalsvej 2, 1.401 
8260 Viby J 

Ældrerådsmøde  
 
Tirsdag den 1. december 2020 kl. 09.30 til ca. 13.30    
 
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 1. december 2020 
Mødet: 
Knud Erik Dalgaard deltog ikke. 
Carsten går kl. 11.00. 
Dagsordenen blev godkendt.    
 

2.   Kl. 09.30 til 10.00: Orientering om Friplejehjem: Økonomi og takster ved  
specialkonsulent Jesper Adamsen (JA) 

 Pkt. 2.1 Bilag: Takst for Friplejehjem 2020 
Mødet: 
JA gennemgik det udsendte bilag. Friplejehjemmet i Tranbjerg er startet for 5 år 
siden efter daværende takster. Disse er i dag ændret for nye friplejehjem. Dvs. at 
taksten for Friplejehjemmet i Slet er og forbliver 60% højere end den takst, der ydes 
i dag til nyopførte friplejehjem.   

 
3.   Kl. 10.00 til 10.30: Orientering om Tilfredshedsundersøgelse i  

hjemmeplejen ved konsulent Sofie Emilie Pedersen (SEP)  
Pkt. 3.1 Bilag: Brugertilfredshedsundersøgelser 2020 Hjemmeplejen 
Pkt. 3.2 Bilag: Tilfredshedsmåling 2020 Hjemmeplejen 

Mødet: 
SEP gennemgik bilagene og besvarede mange opklarende spørgsmål om især 
resultaternes brugbarhed og validitet.  
   

4.   Kl. 10.30 til 10.45: Nyt fra forvaltningen ved Jakob Søgaard Clausen 
 Pkt. 4.1 Bilag: Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2020 
 Pkt. 4.2 Bilag: Sager på vej i Sundhed og Omsorg 
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 Pkt. 4.3 Bilag: Nyt fra forvaltningens oplæg ved Jakob Søgaard Clausen 
Mødet: 
I henhold til bilagene er der mange blandede sager på byrådsmødet i morgen. 
På DCA har Tina Grove afløst Elisabeth Flindt. 
Områdechef i Syd Morten Ilsø er ansat af Fredericia Kommune som koncernchef for 
”Senior og Sundhed”. 
MSO har indført en ”Corona trivselspakke” og ”Smittedæmpende aktiviteter”. 
  

5.  Kl. 10.45 til 11.00: Evaluering af Pkt. 2, 3 og 4 
 Hvad lærte vi, hvem arbejder videre og hvordan arbejder vi videre? 
Mødet: 
T&U udvalget vil arbejde mere med tilsyn af friplejehjem og andre private 
plejehjem. Hvorfor får disse dårligere karakterer end kommunale plejehjem?  
T&U udvalget vil arbejde mere med gennemgang af tilsynsrapporterne. 
 
T&U udvalget vil arbejde med spørgsmålsformuleringer og metoder til brug for 
tilfredshedsundersøgelser. Hjemmeplejen mangler kontrol, inspektion og tilsyn. FU 
har på et møde med Rådmanden påpeget, at hjemmeplejen mangler tilsyn med 
henblik på oplæring og indlæring. Ældrerådet vil ikke sende en fælles 
bekymringsskrivelse til Rådmanden- ILJ laver egne vegne en bekymringsskrivelse 
til Rådmanden ud fra de henvendelser, hun har fået fra brugere af hjemmeplejen i 
den forløbne tid. 
   
Beslutning: 
T&U udvalget arbejder videre med begge spørgsmål. 
 
Kl. 11.00 til 11.10 Pause 
 

6.  Kl. 11.10 til 11.15: Godkendelse af Referat fra 17. nov. 2020 
 Pkt. 6 Bilag: Referat fra Ældrerådets møde tirsdag den 17. nov. 2020  
Mødet: 
Referatet blev godkendt.    
 

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 1. dec. 2020 
 Pkt. 7.2 Bilag: Forslag til Ældrerådets årshjul 2020 
 Pkt. 7.3 Bilag: Ældrerådets Eksterne møder 2020 
 Pkt. 7.4 Bilag: Rengøring af vort lokale på Grøndalsvej 2 
Mødet: 
Bilagene blev delvist gennemgået.  
Bjarne vil fremskaffe et årsregnskab vedr. Saxild Strand. 
Dagcenterudviklingen bør gennemgås og evalueres. 
Stillingsopslag kan følges på Byrådets stillingportal og i MSO udvalgets dagsorden.
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 Pkt. 7.5 Bilag, Ældrerådets virtuelle møder, Inge Lise 
Mødet: 
Ældrerådet besluttede. at vi skal fortsætte med virtuelle møder uændret med 
fortsatte forelæggelser fra forvaltningen. Således fortsættes der uændret med visse 
justeringer undervejs. IT & Seniorer har møde den 2. dec. 2020, hvor punktet er på 
dagsordenen. Resultatet herfra behandles også på FU mødet med udvalgenes 
formænd tirsdag den 8. dec. 2020 kl. 09.00. 
 
I begyndelsen af 2021 drøftes hvilke aktiviteter vi vil bruge det næste år til.  
Ældrerådsvalget skal være et fast punkt på dagsordenen i 2021. 
 
 Meddelelser fra FU 
 Herunder Ældrerådets møde med ”Det Politiske Udvalg” 
Mødet: 
”Profilplejehjem” og ”Tilkøb” var på dagsordenen. 
Mødeformen var en tilfredsstillende værdimæssigt ældrepolitisk mødeform. 
Mødet måtte gerne være på en times varighed. 
   
Beslutning: 
Der blev foreslået et fælles temamøde for begge udvalg i foråret. 
Ældrerådet skulle finde et par plejehjem, som vi besøger sammen med MSO 
udvalget med henblik på kvalitetsudvikling. 
 
 Gaveregler for Byråd og Ældreråd 
Mødet: 
Der gives ikke gaver til runde og halvrunde fødselsdage. Ældrerådet følger 
kommunens officielle gaveregler.   
   
Kl. 11.50 til 12.40: Nyt fra udvalg og repræsentationer 
 
 

8.  Bolig og Arbejdsmarkedsudvalget (B&A udvalget) 
 ved: Carsten, Stinne, Flemming og Anne Grethe. 
Mødet: 
Der var indgået en hastesag vedr. ændring af indstilling vedr. ”Ombygning af 
plejehjemmet Møllestien og salg af boliger”. Udvalget drøfter opgaven i 
eftermiddag og kommer med stikord eller sætninger, som FU kan bruge til et 
høringssvar.   
   

9.  Samskabelses og Brobygningsudvalget (S&B udvalget) 
 ved: Anne Grethe, Jonni og Kirsten.  
 Pkt. 9.1 Bilag: Høringssvar til Kulturpolitik 2021-2024, deadline 30. nov. 2020. 
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 Pkt. 9.2 Bilag: Ældrerådets udtalelse til videreudvikling af Lokalcentrene i 
 Aarhus Kommune, deadline 30. nov. 2020. 
Mødet: 
Høringssvarene blev taget til efterretning.  
AG fortalte om sin oplevelse med Care-Ware udsendelsen den 19. nov. 2020.  
Lone Susanne Svindt indtræder i udvalget, da Knud Erik Dalgaard ikke ønsker det. 
Næste møde i udvalget er fysisk den 10. dec. 2020 over kl. 14.00 på Grøndalsvej. 
Efterfølgende er mødet overgået til at være virtuelt. 
  

10.  Sundheds og Omsorgsudvalget (S&O udvalget) 
 ved: Birthe, Bjarne, (Kate), Flemming og Magdalene. 
Mødet: 
Der har ingen møder været og ingen møder er planlagt.  
   

11.  Tilsyns og Udviklingsudvalget (T&U udvalget) 
 ved: Kirsten, Stinne, Lone og Carsten. 
Mødet: 
Fortegården, Bøgeskovhus, Sct. Olaf og Abildgården har fået 3 taller. 
Skelager, Kløvervangen og Ok plejehjemmet i Egå har fået 2 taller.  
Skæring Lokalcenter har haft reaktivt tilsyn og fået et bemærkelsesværdigt 1 tal 
Generationernes Hus har fået besøgsforbud på grund af et Covid-19 udbrud. 
 

12.  Øvrige grupper og repræsentationer 
Mødet: 
Ingen kommentarer, dog havde nogle medlemmer med tilfredshed bemærket en 
annonce i Aarhus-Onsdag den 25. nov. 2020 om Ældrerådet og dets aktiviteter og 
om valg til Ældrerådet. 
 

13.  Danske Ældreråd  
 Pkt. 13.1 Bilag: Webinar om ensomhed den 10. dec. 2020 (250,- pr deltager) 
Mødet: 
Medlemmer der ønskede at deltage melder sig til Carl Aksel inden fredag.  
   
 
 Pkt. 13.2 Bilag: Referat bestyrelsesmøde 12. november 2020 Godkendt 
Mødet: 
Der blev forklaret om, hvordan underskuddet på ca. 800.000 kr. fremkom. Det 
skyldes Covid-19 reservationer, der ikke kunne afmeldes og ikke har fået støtte. 
Desuden skyldtes det enkelte temadage og konferencedage, der var aflyst. De gav 
således kun udgifter og ingen overskud.  
Der er selvfølgelig en egenkapital til stede, men vi undgår nok ikke en større 
kontingentstigning. 
   
 Pkt. 13.3 Bilag: Varsling af valg til Danske Ældreråds bestyrelse 
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Mødet: 
Der er tilmelding af en eventuel kandidat senest den 21. jan. 2021 kl. 12.00. 
Der har været to henvendelser fra andre kommuner til Valgkreds 3 om 
kandidatstøtte. Vi vælger kandidat senest den 12. jan. 2021 på Ældrerådsmødet.
    

14.  7-by samarbejdet  
Mødet: 
Intet at berette.  
 

15.  Regionsældrerådet 
 Pkt. 15.1 Bilag: Regionsældreråd Midt Samarbejdsaftale 2018.04.23 
Mødet: 
Formand og tidligere næstformand kunne fortsat ikke forstå, at sekretæren er 
medlem af Regionsældrerådets FU. - Han er dog valgt af Ældrerådet i Aarhus 
Kommune den 16. januar 2018 for en 4-årig periode.  
   
 Pkt. 15.2 Bilag: Referat og dagsorden RÆR FU 23. nov. 2020 godkendt 
Mødet: 
Ingen kommentarer.  
   
 Pkt. 15.3 Bilag: Høringssvar til Praksisplan for almen praksis, 2020,11.25 
Mødet: 
Ingen kommentarer.  
   

16.  Kl. 12.40 til 12.50: Bordet rundt 
 Nye ideer eller noget på hjertet 

Mødet: 
Udsat til næste møde. 
  

17.  Kl. 12.50 til 13.00: Eventuelt 
Mødet: 
Udsat til næste møde. 
 

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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