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Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle borgere 

Ældrerådet i 
Aarhus Kommune 
Grøndalsvej 2, 1.401 
8260 Viby J 

Ældrerådsmøde  
 
Tirsdag den 25. januar 2022 kl. 09.30 til kl. 13.00    
Mødet afholdes på teams og styres det af Jakob Søgaard Clausen 25. januar 2022 
 
 
DAGSORDEN og REFERAT 
 
 

Kl. 09.30 til 10.15: Information fra forvaltning og udvalg  
  

1.   Godkendelse af Forretningsudvalgets forslag til Dagsorden 
 Pkt. 1.1 Bilag: Dagsorden den 25. januar 2022 
 Mødet 
 Afbud fra Hanne Vorre Clausen der fortsat mangler sin iPad. 
 Dagsorden blev godkendt. 
 

2.  Godkendelse af referat fra den 11. januar 
 Pkt. 2.1 Bilag: Referat fra ældrerådsmøde d. 11. jan. 2022 
 Mødet 
 Referat blev godkendt. 
 

3.  Nyt fra forvaltningen ved Jakob Søgaard Clausen 
 Pkt. 3.1 Bilag: Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2022 
 Pkt. 3.2 Bilag: Sager på vej i Sundhed og Omsorg 
 Pkt. 3.3 Bilag: Nyt fra forvaltningen  
 Mødet 
 Bilagene blev gennemgået med følgende kommentarer. 
 Pkt. 3.3 Bilag gav anledning til undring over, at Sag nr.7 i Aarhus Byråd vedr. 
 ”Sikring af egne penge for hjemløse, ældre og udsatte borgere” ikke havde 
 været til høring i Ældrerådet. Ældrerådet vil klage over ikke at være hørt i Sag 
 nr. 7. - Hvilket er sket  efterfølgende. 
 Høringssagen, om at Aarhus Kommune indfører en intern klimaafgift for at 
 bringe CO2 i fokus ved kommunale indkøb fremsendes til Ældrerådet. - 
 Høringen er berammet fra 19. jan. 2022 til 6. feb. 2022. Ældrerådet har 
 efterfølgende indsendt høringssvar. 
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4.  Bolig og Arbejdsmarkedsudvalget (Bol & Arb udvalget) 
 Midlertidigt udvalg: Ruben, Margrethe, Flemming T og Sven 
 Mødet 
 Ingen møder afholdt, men udvalget har pt. fokus på ændringer vedr.: Byggeriet 
 på Malling  Plejehjem. - Støtte til øgede varme og el udgifter. - Saxild Strand 
 beliggende i Odder Kommune, og hvilket udspil Odder Kommune har i sagen. 
 Helhedsplanen for Banegårdskvarteret ønsker 3 medlemmer fra Ældrerådet 
 inddraget i arbejdet, bl.a. om tilgængelighed. Der blev nedsat et arbejdsgruppe 
 bestående af: Margrethe Bogner, Carsten Petersen og Lone Susanne Svindt. 
 

5.  Samskabelses og Brobygningsudvalget (Sam & Bro udvalget) 
 Midlertidigt udvalg: Anne Grethe, Lone, Jørgen og Knud  
 Mødet 
 Ingen møder afholdt.  
 Vi kan igen mødes på Grøndalsvej 2, værelse 1.401, i Ældrerådets lokale. 
 

6.  Sundheds og Omsorgsudvalget (Sun & Oms udvalget) 
 Midlertidigt udvalg: Magdalene, Flemming W, Hanne og John Preben 
 Mødet 
 Ingen møder afholdt. Efterfølgende planlægges møde den 2. feb. 2022, hvor 
 der bl.a. skal vælges en repræsentant til Demensalliancen. 
 

7.  Tilsyns og Udviklingsudvalget (Til & Udv udvalget) 
 Midlertidigt udvalg: Kirsten, Stinne, Carsten og Jan W  
 Mødet 
 Udvalget følte sig uforberedt til Pkt. 10: Tilsyn på plejehjem og opfølgning på 
 disse. Omtalen i Info 22, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed vil gøre det lettere for 
 borgere og pårørende at klage, blev kommenteret med den avisomtale og TV2 
 interviews, som havde været lokalt i Aarhus om emnet. 
 Der udspandt sig en fornyet debat om navneændringen fra Lokalcentre til 
 Folkehuse. 
 
Kl. 10.15 til 10.45: Information fra Forretningsudvalg og medlemmer  
 

8.  Nyt fra FU Midlertidigt FU: Jan R, Inge Lise og Carl Aksel 
 Pkt. 8.1 Bilag: Samleliste af info siden sidst indtil 11. jan. 2022 
 Mødet 
 Især info 19 og info 22 gav anledning til omtale og præcisering.  
 De 29 infos handlede om blandede lokale og nationale sager. 
 Ældrerådet var tilfreds med informationerne, som kan bruges til de enkelte 
 udvalgs videre arbejde, eller også er de blot til info.  
 
 Pkt. 8.2 Bilag: Ældrerådets udtalelse til indstilling vedrørende en fortsættelse af 
 OPP bøgeskovhus 
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 Mødet 
 Høringssvaret blev taget til efterretning. 
 Deltagelse fra Ældrerådet i den fortsatte udvikling af Banegårdskvarteret og 
 ønsket om Ældrerådets deltagelse i Demensalliancen blev fremført. De er 
 omtalt under pkt. 4 og pkt. 6. 
 Statsministerens nytårstale har sat Danske Ældreråd i gang med at forberede 
 sig på en lille revolution i fremtidens ældrepleje i Danmark. Derfor beder vor 
 repræsentant i Danske Ældreråds bestyrelse, Rita Stokholm Vinding, om 
 indsigt i hvilke tanker, vi gør os i Aarhus vedr. dette tiltag med mulige store 
 eller små ændringer. Jan listede nogle punkter op: Ældres retssikkerhed, bedre 
 tilsyn, selvbestemmelsesret, dokumentation er nødvendig med hensyn til 
 medicin, dialog mellem medarbejdere og pårørende, måske nationale 
 standarder for dokumentation og sikring af kvalitet og faglighed, 
 medarbejdernes faglighed arbejdsvilkår og medindflydelse,  
 kompetenceudvikling, udvikling af et internt klagesystem, måske med en 
 ombudsmandsfunktion, hvis alt andet er udtømt og mere fokus på 
 seniorboliger. 
 
 Pkt. 8.3 Bilag, Flemming Westergaards ønske til FU om bilag til første fysiske 
 ÆR møde, 2022.01.12 
 Mødet 
 Forslaget om at Forretningsudvalget skal sidde i 1 år eller 2 år, vil kræve en 
 Vedtægtsændring. Valget er i dag for 2 år.  
 Der blev afholdt en mundtlig afstemning, der forløb på følgende måde: 18 
 stemmeberettigede og 1 fraværende: 13 for 2 år, 4 for 1 år og 1 undlod at 
 stemme. 
 

9.  Bordet rundt ved alle medlemmer 
 Nye ideer eller noget på hjertet 

 Mødet 
 Intet at berette. 

 
Kl. 10.45 til 11.00: Pause 
 

10.   Kl. 11.00 til 12.00: Informationer fra forvaltningen og evaluering 
A. Tilsyn på plejehjem og opfølgning på disse ved forvaltningschef Thune 

Korsager, forvaltningschef Annette Secher og kvalitetschef Elin Kallestrup kl. 
11.00-11.30 
Mødet 
Annette Secher (AS) og Elin Kallestrup (EK) deltog. 
Ældrerådet (ÆR) fik først en grundig forklaring af AS om det uheldige 
og tragiske dødsfald på Skovvang, der betragtes som en ”alvorlig 
utilsigtet hændelse (UTH)”. Det lovmæssige i at Skovvang består af 
skærmede enheder blev forklaret. Det er ikke lukkede enheder ligesom 
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på Psych. Dørkoder skal være synlige, og GPS kan bruges ved 
samtykke. Mange gange fungerer de ikke, da borgeren kan afkoble den. 
Skovvang har fået en ny ledergruppe og mange nye medarbejdere efter 
Covid-19.  
EK forklarede herefter, at der var sket en ændring med hensyn til tilsyn 
med plejeboliger og hjemmepleje. Funktionen er overgået til afdelingen 
for ”Digitalisering og Kvalitet”. Således er Sus Freundt overgået til 
”Ældre og Omsorg” men fortsat med oplæring af medarbejdere som 
opgave. Plejehjemmene får fortsat et årligt besøg af ”Digitalisering og 
Kvalitet”. Disse besøg foretages efter ”Model intern survey” måske 
foretaget af en ekstern aktør. 
En utilfreds borger kan henvende sig til forstanderen, derefter 
plejehjemschefen før Rådmanden. Dette er kommandovejen.  
 

B. Evaluering af pkt. A 
Mødet 
Ældrerådet går meget op i, at der er tilsyn og klagemuligheder både for 
plejehjemsbeboere og for borgere tilknyttet hjemmeplejen.  
Ældrerådet er overrasket over forløbet efter den nye organisationsplan. 
Om lydfilsmodellen var god eller dårlig, er ikke opklaret. 
Servicelovens § 83 bør være nem at følge.  
Opfølgning er svær, når metoderne konstant ændres. 

 
Kl. 12.00 til 12.30: Andre informationer til Ældrerådet 
 

11.  Ældrerådet i Aarhus Kommune 
 Pkt. 11.1 Bilag: Forslag til Ældrerådets årshjul 2022 
 Pkt. 11.2 Bilag: Ældrerådets Eksterne møder 2022 
 Mødet 
 Bilagene blev gennemgået for bedre forståelse. 
 Danske Ældreråds temadag er ændret til onsdag den 9. marts 2022 i Viborg.  
 Temadagen handler om lovgivning og samarbejde med kommunens råd og 
 udvalg, kommunens sekretariat og ikke mindst kommunalbestyrelser og byråd. 
 

12.  Grupper og repræsentationer 
 Pkt. 12.1 Bilag, Repræsentationer 2022, 2022.01.01 
 Mødet 
 Der er kommet nye repræsentationer til.  
 Listen opdateres efter Ældrerådet har konstitueret sig. 
 

13.  Danske Ældreråd  
 FU ønsker dette punkt behandlet under ”Nyt fra FU” i fremtiden, idet 
 landspolitiske og regionalpolitiske områder hører under FU 
 Mødet 
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 Forslaget blev godkendt. 
 

14.  7-by samarbejdet 
 FU ønsker dette punkt behandlet under ”Nyt fra FU” i fremtiden, idet 
 landspolitiske og regionalpolitiske områder hører under FU 
 Mødet 
 Forslaget blev godkendt. 

 
15.  Regionsældrerådet 

 FU ønsker dette punkt behandlet under ”Nyt fra FU” i fremtiden, idet 
 landspolitiske og regionalpolitiske områder hører under FU 
 Mødet 
 Forslaget blev godkendt. 
  

16.  Eventuelt 
 Mødets betydning for vore 60+ borgere  

 Mødet 
 Aarhus Kommunes planer og visioner om fremtidens tilsyn i MSO. 
  
 Der blev stillet spørgsmål, om en families udgifter i forbindelse med dobbelt 
 husførelse, når der både er udgift til plejebolig og privatbolig. 

 
Afbud til mødet sendes til: Inge Lise Johansen inlijo@gmail.com  eller 6180 553 
  
 Mødeleder: Jan Radzewicz 
 Ordstyrere: Jan Radzewicz 
 Referent:  Carl Aksel Kragh Sørensen 
 
NB: Dagsordenen er sendt til Ældrerådets 19 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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