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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 8. februar 2022 kl. 09.30 til kl. 13.00   
  
Mødet afholdes på Grøndalsvej 2, lokale Stuen 323  
(vi holder øje med medlemmer uden nøglebrik)   8. februar 2022 
 
 
DAGSORDEN og REFERAT 

 
Kl. 09.00 serveres der kaffe m.m.  
 
Kl. 09.30 til 11.00: Information fra forvaltning  
  

1.   Godkendelse af Forretningsudvalgets forslag til Dagsorden 
 Pkt. 1.1 Bilag: Dagsorden den 8. februar 2022 
 Mødet: 
 Dagsorden blev godkendt. 
 Herefter en drøftelse af afvikling af det forestående valg til formand, 
 næstformand m.m. 
 

2.  Godkendelse af referat fra den 11. januar 
 Pkt. 2.1 Bilag: Referat fra ældrerådsmøde d. 25. jan. 2022 
 Mødet: 
 Referat blev godkendt. 
 

3.  Kl. 09.35 til 09.45: Informationer fra forvaltningen og evaluering 
 Pkt. 3.1 Bilag: Årshjul for MSO-udvalget 
 Pkt. 3.2 Bilag: Sager på vej 
 Pkt. 3.3 Bilag: Nyt fra forvaltningen 
 Mødet: 
 Jakob orienterede om bilagene og udleverede nøglebrikker. 
 
Kl. 09.45 til 10.15 Visioner og strategier for fremtidens lokalcentre ved Maj 
Morgenstjerne (MM) og Jonathan Coen 
 Pkt. 3.4 Bilag: Aarhus vil have andre end ældre ind i lokalcentrene og kalder 
 dem nu folkehuse 
 Pkt. 3.5 Bilag: Fællesplan, vision for folkehuse i Aarhus 
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 Pkt. 3.6 Bilag: Folkehuse Fællesplan vision PPP 
 Mødet: 
 MM orienterede om den udsendte plan og fortalte om visionerne i sit ppp. 
 Flere medlemmer, der var tilknyttet de forskellige lokalcentre fortalte om deres 
 mange betænkeligheder ved navneskiftet og visionerne. 
 
Kl. 10.15 til 10.45: Orientering om ”Tomgangsleje” ved økonomichef Niels 
 Jørgen Rasmussen (NJR) 
 Pkt. 3.7 Bilag: Tomgangshusleje, slides den 8. feb. 2022 
 Mødet: 
 NJR orienterede igennem sine slides om detaljer og forskelligheder i vore 
 boligtyper, når man udmåler ”Tomgangslejen”. Den er budgetteret til -6 mio. 
 kr. årligt, men den har de seneste år udviklet sig til et tocifret millionbeløb. 
 Beregning  af ”Tomgangsleje” for den enkelte lejlighed træder først i kraft, når 
 opsigelsesvarslet er ophørt.  
 NJR nævnte forskellige besparelsesmuligheder ved f.eks. ændringer og salg af 
 boliger. Beregningerne foregår netop nu, og de vil formentlig indgå i en 
 justeret ”Boligplan”. Tomgangslejen skal behandles af budgetforligskredsen. 
 Efterfølgende har Ældrerådet sendt en skrivelse til NJR vedr. ”Tomgangsleje”. 
 
Kl. 10.45 til 11.00: Ældrerådets evaluering af ”Folkehuse” og ”Tomgangsleje”  
 Mødet: 
 Dette punkt blev udeladt. 
 
Kl. 11.00 til 11.15: Pause 
 
Kl. 11.15 til 12.30: Information fra midlertidige udvalg og Forretningsudvalg  

 
4.    Bolig og Arbejdsmarkedsudvalget (Bol & Arb udvalget) 

 Midlertidigt udvalg: Ruben, Margrethe, Flemming T og Sven 
 Pkt. 4.1 Bilag: Referat fra møde i Sam og Bro udvalget den 1. feb. 2022 
 Mødet: 
 Bilaget er efterfølgende tilsendt og indlagt i dagsordenen. 
 Ældrerådet blev informeret om, at Midttrafik har sendt en harmonisering af de 
 åbne kørselsordninger i Flextrafik i høring. Grundmaterialet er efterfølgende 
 sendt til Ældrerådet med ønske om, at Bol & Arb udvalget indhenter detaljer 
 om høringsmaterialet vedr. Aarhus Kommune. 
 
 Samskabelses og Brobygningsudvalget (Sam & Bro udvalget) 
 Midlertidigt udvalg: Anne Grethe, Lone, Jørgen og Knud  
 Pkt. 4.2 Bilag: Referat fra møde i Sam og Bro udvalget den 2. feb. 2022 
 Mødet: 
 Ældrerådet fik en kort orientering om opstartsmødet. 
 Udvalget ønsker at orientere Ældrerådet om hjemmesidens opbygning. 
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 Sundheds og Omsorgsudvalget (Sun & Oms udvalget) 
 Midlertidigt udvalg: Magdalene, Flemming W, Hanne og John 
 Pkt. 4.3 Bilag: Referat fra møde i Sun og Oms udvalget den 2. feb. 2022 
 Mødet: 
 Ældrerådet fik en kort orientering om opstartsmødet.  
 
 Tilsyns og Udviklingsudvalget (Til & Udv udvalget) 
 Midlertidigt udvalg: Kirsten, Stinne, Carsten og Jan W  
 Pkt. 4.4 Bilag: Tilsyn kommunalt, Overordnet beskrivelse af model for 
 kommunalt tilsyn i MSO fra 2022, 2022.01.24 
 Mødet: 
 Udvalget har ikke afholdt møde. Pkt. 4.4 Bilag blev kort kommenteret. 
 

5.  Nyt fra FU Midlertidigt FU: Jan R, Inge Lise og Carl Aksel 
 
 Pkt. 5.1 Bilag: Samleliste af info siden sidst indtil 11. jan. 2022 
 Mødet: 
 Enkelte bilag gav anledning til debat. 
 
 Pkt. 5.2 Bilag: Ældrerådets udtalelse vedr. Ko, kylling eller kikærter – 
 klimaafgift skal gøre det grønne valg nemmere, afsendt 26. jan. 2022 
 Mødet: 
 Udtalelsen blev taget til efterretning. 
 
 Pkt. 5.3. Bilag: BA og MSB vedr. manglende høring af Ældrerådet i sag om 
 ældres penge, afsendt 27. jan. 2022 
 Mødet: 
 Brevet til BA og MSB blev taget til efterretning. 
 
 Pkt. 5.4. Bilag: Danske Ældreråds temadag onsdag den 9. marts 2022 om 
 lovgivning og samarbejde (bindende tilmelding) 
 Mødet: 
 9 medlemmer blev tilmeldt: Hintze, Hanne, John, Kirsten, Knud, Margrethe, 
 Ruben, Sven og Carl Aksel. 
 
 Forskellige informationer fra formanden 
 Mødet: 
 Det blev besluttet, at der ikke må kommenteres i Intranet udsendt af MSO. 
 Institutionerne Langenæshus og Langenæsbo har anmodet Ældrerådet om at 
 indtræde i bestyrelserne. Jan vil gerne indtræde i bestyrelserne, og dette 
 godkendtes af Ældrerådet.  
 Bladet ”Et bedre liv” ligger nu i Ældrerådets lokale i ny version 2022. 
 AD-media vil gerne lave en ny pamflet om Ældrerådet 2022.  
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 Oplysninger om Ældrerådets FU bør fornyes til ophæng relevante steder. 
 Der blev indhentet Samtykkeerklæringer, så der nu kun mangler én. 
 

6.   Kandidater til formand, næstformand og sekretær 
 Formandskandidater: Forslag og præsentation (afstemning udsat) 
 Næstformandskandidater: Forslag og præsentation (afstemning udsat) 
 Mødet: 
 Proceduren for afvikling af valgene drøftedes. 
 Formanden indhentede forslag til kandidater.  
 Det gav anledning til en drøftelse med nuancerede anbefalinger. 
 Der kom forslag om at udvide Forretningsudvalget til 5 personer. 
 Der var gensidig interesse for at genopfriske ”Takt og Tone” og 
 ”Mødeafvikling”. - Aktiviteten har hele tiden været programsat. 
 På grund af tidspres blev afholdelse af valg udsat til tirsdag den 1. marts 2022. 
 
 Sekretærkandidater: Forslag og præsentation (afstemning udsat) 
 Mødet: 
 Punktet er udsat. 
 
Kl. 12.30 til 13.00: Andre informationer til Ældrerådet 
  

7.  Ældrerådet i Aarhus Kommune 
 Pkt. 7.1 Bilag: Forslag til Ældrerådets årshjul 2022 
 Mødet: 
 Punktet er udsat. 
 
 Pkt. 7.2 Bilag: Ældrerådets Eksterne møder 2022 
 Mødet: 
 Punktet er udsat. 
 

8.  Grupper og repræsentationer 
 Mødet: 
 Punktet er udsat. 
 

9.  Eventuelt 
 Tak for i dag 
 Mødet: 
 Intet af referere. 
 
Afbud til mødet sendes til: Inge Lise Johansen inlijo@gmail.com  eller 6180 5534 
 Mødeleder: Jan Radzewicz, fungerende formand 
 Ordstyrer:  Inge Lise Johansen, fungerende næstformand 
 Referent:  Carl Aksel Kragh Sørensen, fungerende sekretær 
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