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Et nyvalgt Ældreråd begyndte arbejdet med et 2-dages seminar på Saxild strand, hvor vi lærte
hinanden at kende og fik lagt planer for arbejdet i Ældrerådet. Halvdelen af Ældrerådets
medlemmer er nye. Ny viden om ældres forhold i Aarhus Kommune, nye tanker og nye ideer lagt
sammen med den viden og erfaring, som de genvalgte medlemmer fra det tidligere Ældreråd har
bragt med, har givet gode forudsætninger for Ældrerådets arbejde.
Ældrerådet blev konstitueret under dette ophold. Kate Runge er formand, Carl Aksel Kragh
Sørensen er næstformand og Kirsten Hedegaard er sekretær. Disse tre udgør Ældrerådets
Styregruppe. Birthe Ryberg er ansvarlig for hjemmesiden. Deltagelsen i de enkelte udvalg fremgår
af nedenstående beskrivelse af udvalgene.
Derudover har Ældrerådet en række repræsentationer i råd, udvalg m.v. Oversigten over disse
repræsentationer ligger på vores hjemmeside.
Det er Ældrerådets vigtigste opgave at udarbejde høringssvar til kommunens magistratsafdelinger,
når der skal træffes politisk beslutning om ældres forhold. Kommunen er ved lov forpligtet til at
indhente sådanne høringssvar hos Ældrerådet. Men lige så vigtig er opgaven om at gøre kommunen
opmærksom på forhold, som kan være forbedringer eller forværringer for ældres liv. Derudover har
Ældrerådet et godt samarbejde med andre råd, organisationer og foreninger, som giver mulighed for
samarbejde.
Ældrerådet har som tidligere nogle udvalg, som står for specielle områder inden for ældreområdet.
Det drejer sig om omsorg, boliger, tilsyn og kultur samt kommunikation. Disse udvalg udarbejder
høringssvar og udtalelser til de enkelte magistratsafdelinger i kommunen, når der behandles sager i
byrådet, som vedrører ældres forhold i kommunen.
Høringssvarene drøftes på Ældrerådsmøderne, og underskrives derefter af udvalgsformanden og
Ældrerådets formand.
Alle Ældrerådets høringssvar og udtalelser kan læses på Ældrerådets hjemmeside:
www.aeldreraadaarhus.dk.
Omsorgsudvalget.
Medlemmer: Kirsten Mønster (fmd.), Birthe Ryberg (sekr.), Arne Pedersen, Flemming
Westergaard, Lone Svinth og Marie Andreasson.
Det har været et travlt første halvår for omsorgsudvalget, som har haft langt de fleste sager til
høring, og der er afgivet 10 høringssvar, alle sager, henvist fra Magistratsafdelingen for Sundhed
og Omsorg (MSO).
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Dette drejer sig om 1. Udbud af hjemmeplejen, 2. Budgetudfordringer på genoptræningsområdet, 3.
Sundhedspolitikken og 4. Pjecen ”Et bedre liv”. Her er det lykkedes at få ændret en del i
henvendelsesafsnittet og i afsnittet om akut hjælp, og der er blevet tilføjet et afsnit om
handicapkørsel. Desuden vil pjecen forhåbentligt blive udgivet med en større skrifttype end
tidligere. 5. Handicapkørsel. Udvalget har haft møde med rådmand Jette Skive om at få ændret
kriterierne for handicapkørsel, så der fremover bliver mulighed for individuelle tildelinger og at få
set på proceduren for anvendelse/ekspedition af taxaordningen. 6. Ældre-milliarden (44 mio. kr. til
Aarhus Kommune). Omsorgsudvalgets formand og Ældrerådets formand havde foretræde for det
politiske udvalg i forbindelse med anvendelsen af de 44 mio. kr., som Aarhus kommune fik tildelt
af Ældremilliarden. 7. Social- og Sundhedsuddannelsen. Udvalgets formand og sekretær har haft
kontakt med Social- og Sundhedsskolen i forbindelse med uddannelsen, da det på et tidspunkt så ud
til, at man ville reducere antallet af undervisningstimer. Det er så heldigvis ikke sket, det blev bare
til en omlægning. 8. Diabetes hjælpemidler, 9. Udbud vedr. ortopædisk fodtøj og 10. Udbud af
tryghedsalarmer.
Tilsynsudvalget
Medlemmer: Jan Radzewicz (fmd.), Poul Ellekrog (sekr.), Bente Kjeldsen, Kirsten Hedegaard og
Mogens Jensen.
Udvalget har udsendt ”Ældrerådets bemærkninger til Sundhedsstyrelsens årsrapport vedr. tilsyn
med plejehjem i Aarhus Kommune i 2013”. Gennemgang af de kommunale tilsynsrapporter har
ikke givet anledning til bemærkninger fra udvalget.
Boligudvalget.
Medlemmer: Bjarne Friis Sørensen (fmd.), Jan Radzewicz (sekr.), Knud Erik Dalgaard, Mogens
Jensen og Poul Ellekrog.
Der er i perioden udarbejdet høringssvar vedr. ”Kollektiv trafikplan Aarhus” og der er afgivet
udtalelse vedr. ”Ændret organisering i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (MTM)”.
Udvalget har aflagt besøg og fået rundvisning i Plejeboligerne Søholm og Hospice Søholm samt
Lokalcenter Elmevangen i Solbjerg.
Kulturudvalget.
Medlemmer: Arne Pedersen (fmd.), Knud Erik Dalgaard (sekr.), Bente Kjeldsen, Jan Radzewicz og
Marie Andreasson.
Udvalgets arbejde tager sit udgangspunkt i den holdning, at ”deltagelse i kulturtilbud er en
væsentlig forudsætning for et sundt og aktivt seniorliv”. Derfor forsøges en kortlægning af
kulturelle tilbud i bred forstand til de ældre borgere i vores kommune. Der er igangsat en
spørgeskemaundersøgelse vedr. aktiviteterne på lokalcentrene med en henvendelse til brugerrådenes
formænd. Ikke alle har svaret, men alligevel giver det et billede af en kolossal bred vifte af lokale
tilbud, som er til rådighed. Den viden, der er samlet her, kan benyttes til at ”markedsføre”
lokalcentrene og forhåbentlig også være en idèbank for nogle af brugerrådene.
Svarene fortæller om en stor og mangfoldig frivilligkultur, som ofte består af samarbejde mellem
lokalcentret og forskellige organisationer og foreninger.
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Kortlægningen fortsætter og skal også rumme frivillighusene, museerne o.s.v. Også i anledning af,
at Aarhus skal være Europæisk Kulturhovedstad 2017, skal kortlægningen kunne medvirke til at
sætte ”det aktive seniorliv i kulturhovedstaden” på plakaten.
Kommunikationsudvalg.
Medlemmer: Kate Runge (fmd.), Birthe Ryberg (sekr.), Arne Pedersen, Bjarne Friis Sørensen, Jan
Radzewicz og Kirsten Mønster.
Udvalgets mål er at gøre Ældrerådet mere synligt for de ældre borgere i kommunen. Der arbejdes
på at få et oplysningsblad ud til borgerne i oktober måned.
Budgetgruppen.
Medlemmer: Kate Runge (fmd.), Jan Radzewicz og Poul Ellekrog.
Denne gruppe kommenterer kommunens budgetplaner. Der foreligger et høringssvar til Oversigt
budgetforslag budget 2015, som omhandler Madlavning i plejeboligerne, Botilbud, Genoptræning
ved udskrivelse, Ny sundhedspolitik 2015-2018, Hjerneskadeteam (sammen med MSB),
Generationernes Hus (anlæg), Budgetmodel og Ændret personalesammensætning.
Ældrerådet har i løbet af de første to kvartaler holdt møde med medarbejdere i Magistratsafdelingen
for Sundhed og Omsorg om følgende emner: Finanslovens 48 mio. v/Charlotte Storm Gregersen,
Kollektiv trafikplan v/Rigmor Korsgaard, Samspil mellem forvaltning og Ældreråd v/Maj
Morgenstjerne Bek, EVA (En Værdig Afslutning) Teams v/Hanne Linnemann,
Præsentation af udkast til budget v/Thor Davidsen, Tildeling af Hjælpemidler efter udbud
v/Lone Graabach, Præsentation af Sundhed og Orientering om Thorsgaarden v/Kirstine
Markvorsen, Visitations-ordningen v/Kathrine Maltha Borup, Digitalisering v/Marianne
Stefansson, Kursus i I-pads v/Kirsten Hedegaard, MSO Budgetforslag v/Charlotte Storm
Gregersen, Ny organisering i Velfærdsteknologi v/Ivan Kjær Lauritsen og et besøg hos
ÆldreSagen, hvor en arbejdsgruppe blev nedsat, som skal komme med forslag om Hjælp til svage
borgeres pengesager, herunder kontanter, læseadgang for pårørende samt generalfuldmagt
eller værgemål.
Ældrerådet har haft besøg af 3 rådmænd:
rådmand Jette Skive (MSO), rådmand Thomas Medom (MSB) og
rådmand Kristian Wûrtz (MTM).
Ældrerådet har afholdt halvårligt møde med Det politiske udvalg på Lokalcenter Dalgas og
Ældrerådets Omsorgsudvalg har afholdt møde med rådmand Jette Skive.
Yderligere information kan hentes hos formanden og kan ses på Ældrerådets hjemmeside:
www.aeldreraadaarhus.dk, hvor vore referater, høringssvar og udtalelser kan læses sammen med
mange andre nyttige oplysninger.
Kate Runge
Formand for Ældrerådet
Tlf.: 20 99 30 97
E-mail: katerunge@katerunge.dk
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