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Ældrerådet har arbejdet på at blive mere synligt, og da Ældrerådet fik et tilbud om et få
udarbejdet et blad, primært finansieret af annoncer, tog vi mod tilbuddet. Det har Ældrerådets
kommunikationsudvalg (formand og udvalgsformænd) så arbejdet med, og den 3. oktober var
bladet færdigt, og udlevering kunne begynde. Bladet er blevet positivt modtaget, og vi vil
fortsætte med uddelingen, indtil lageret er tomt. Det vil ske her i løbet af første halvår i 2015..
Siden har Ældrerådet arbejdet på at få skabt en ny hjemmeside, hvor også det omtalte blad vil
være at finde. Vi forventer, at vores hjemmeside vil være færdig i februar 2015.
Det er fortsat Ældrerådets vigtigste opgave at udarbejde høringssvar til kommunens
magistratsafdelinger, når der skal træffes politiske beslutninger 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. Vi har fast aftale om møder med det politiske udvalg
Sundheds- og Omsorgsudvalget, Brugerråd og Beboer-pårørenderåd ved lokalcentrene, med
Frivilligrådet, Handicaprådet og ÆldreSagen. Desuden holder Ældrerådets styregruppe
(formand, næstformand og sekretær) fastlagte møder med rådmand Jette Skive og
sundhedschef Kirstine Markvorsen.
Ældrerådet inddrages mere og mere i arbejdsgrupper, som skal udarbejde indstillingerne til
Byrådet. Det betyder, at Ældrerådet kan bidrage med konkret viden fra de ældres verden, inden
indstillingerne til politisk behandling bliver skrevet.
Alle Ældrerådets høringssvar og udtalelser kan læses på Ældrerådets hjemmeside:
www.aeldreraadaarhus.dk.
Ældrerådets udvalg:
I juli måned afgik ældrerådsmedlem Kirsten Mønster ved døden. Som 1. suppleant overtog Eigil
Ege den tomme plads, og Eigil Ege fik plads i Omsorgsudvalget og Kulturudvalget.
Omsorgsudvalget.
Medlemmer: Arne Pedersen (fmd.), Birthe Ryberg (sekr.), Eigil Ege, Flemming Westergaard,
Lone Svinth og Marie Andreasson.
Omsorgsudvalget har i 2. halvår beskæftiget sig med udbudsmateriale vedr. Udbud af
Hjemmeplejen. Da Aarhus Kommune har valgt at invitere færre leverandører med i
udbudsrunden end tidligere, har Ældrerådet på Omsorgsudvalgets foranledning anbefalet, at
man benytter sig af lovens mulighed for at udstede fritvalgsbeviser. Vi har noteret os, at
kommunen ikke har fulgt vores anbefaling. Omsorgsudvalget har drøftet og afgivet høringssvar
på indstillingen til ny Sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Midtjylland 2015 - 18.
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Med baggrund i den kendsgerning, at man udskrives betydeligt hurtigere fra hospitalerne i dag
end tidligere, har det været nødvendigt at påpege vigtigheden af et sammenhængende
udskrivningsforløb, d.v.s. at have en fast kontaktperson i processen, at opfølgende
hjemmebesøg genindføres, og at der udarbejdes genoptræningsplaner, og at der tilføres
kommunen økonomiske midler til gennemførelse af genoptræningsplanerne.
Rutinerne i ældreplejen er udfordret af flere grunde. Den hurtige udskrivning, de øgede
muligheder for gode teknologiske hjælpeforanstaltninger og den generelle mobilitet hos vore
medborgere på plejeafdelingerne lægger pres på både ledelseskulturen og de uddannelser,
som fremtidens plejeboliger efterspørger. Ældrerådets omsorgsudvalg har meget fokus på disse
uundgåelige forandringer og er parat til positivt at drøfte dem med Byrådet, når de kommer på
Byrådets dagsorden.
Tilsynsudvalget
Medlemmer: Jan Radzewicz (fmd.), Poul Ellekrog (sekr.), Bente Kjeldsen, Kirsten Hedegaard
og Mogens Jensen.
Tilsynsudvalget har holdt 3 møder i efteråret 2014. Her har man gennemgået de tilsynsrapporter
for tilsyn i plejeboliger som hhv. Embedslægeinstitutionen/Sundhedsstyrelsen og kommunens
eget tilsyn har fremsendt.
Tilsynsudvalget konstaterer, at Embedslægens vurdering spænder fra fejl og mangler uden
risiko for patientsikkerhed til fejl og mangler med risiko for patientsikkerheden. Og for
Embedslægens tilsyn er det især fejl ved medicinhåndtering, der springer i øjnene. Og det er
bemærkelsesværdigt, at der i vidt omfang er tale om gennemgående fejl, dvs. de samme fejl i
adskillige plejeboligenheder.
For så vidt angår kommunens tilsyn er der ligeledes i vidt omfang tale om de samme fejl og
mangler, der går igen i de forskellige plejeboligenheder. Her er endvidere opstået et nyt
fokusområde - rigtig og relevant dokumentation. Som konsekvens af, at de samme fejl går igen
flere steder, peger Tilsynsudvalget på behovet for efteruddannelse af personalet.
Der er ikke ved udgangen af 2014 modtaget tilsynsrapporter fra alle plejeboligenheder.
Boligudvalget.
Medlemmer: Bjarne Friis Sørensen (fmd.), Jan Radzewicz (sekr.), Knud Erik Dalgaard, Mogens
Jensen og Poul Ellekrog.
Udvalget har holdt møde, hvor vi havde en dialog om udpegning af repræsentanter til forskellige
arbejdsgrupper. Der blev fremsendt en forslag herom, som blev vedtaget på et ordinært
Ældrerådsmøde. Udvalget er bl.a. repræsenteret i arbejdsgruppen omkring Letbanen.
Der var en debat omkring det store antal pleje- og ældreboliger der forventes opført i
"Generationernes Hus" på havnen. Udvalget så gerne andre boformer i huset, f.eks. almene
familieboliger og ungdomsboliger, således at huset ikke kommer til at fremstå som en
ældreghetto.
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Udvalget har fremsendt skrivelse til rådmand Kristian Wurtz og kraftigt foreslået de nævnte
boformer implementeret i huset.
Udvalget har behandlet en indstilling om en større tagrenovering af boligerne på Myrholmsvej i
Viby, og havde ingen bemærkninger til indstillingen.
Kulturudvalget.
Medlemmer: Knud Erik Dalgaard (fmd.), Eigil Ege (sekr.), Arne Pedersen, Bente Kjeldsen, Jan
Radzewicz og Marie Andreasson.
Kulturudvalget har holdt 3 udvalgsmøder, 1 ekskursion, har udfærdiget 2 høringssvar og et
forslag til vores del af en ny hjemmeside for ældrerådet, i den forløbne periode.
Udvalgsmøderne fandt sted den 28/8, 9/10 og d. 19/12.
Ekskursionen fandt sted den 9/10 i forbindelse med udvalgsmødet. Vi startede med rundvisning
i Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, derefter videre til Værkstedet Østergade 40 for at slutte af på
Folkestedet i Carl Blochs Gade 28, hvor vi også holdt vores udvalgsmøde.
Høringssvarerne blev udarbejdet i december og omhandlede ligestilling og ny politik for
borgerservice og bibliotekerne.
På dette møde udarbejdede vi også vores forslag til hjemmesiden.…..
Kommunikationsudvalget,
Medlemmer: Kate Runge (fmd.), Birthe Ryberg (sekr.), Arne Pedersen, Bjarne Friis Sørensen,
Jan Radzewicz og Knud Erik Dalgaard.
Udvalgets mål er at gøre Ældrerådet mere synligt for de ældre borgere i kommunen. Arbejdet
med oplysningsbladet til de ældre borgere er afsluttet, og nu arbejdes der på en fornyelse af
Ældrerådets hjemmeside, som forventes afsluttet i februar måned.
Budgetgruppen.
Medlemmer: Kate Runge (fmd.), Jan Radzewicz og Poul Ellekrog.
Dette udvalg 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.
Møde med medarbejdere i MSO om følgende emner:
Effektiviseringsforslag i MSO, Budgetprocessen i Aarhus Kommune, Budgetforlig og
Aarhus kommunes budget 2015, Effektiviseringer og omprioriteringer v/kontorchef
Charlotte Storm Gregersen, De forebyggende hjemmebesøg v/områdechef Anette Poulsen,
Frivillige i plejeboliger v/konsulent Ellen Madsen, Udvikling af byen, fokus på letbanen
v/Ole Sørensen, Letbanesekretariatet, Tilpasning og ombygning af plejeboliger,
ældreboliger og seniorboliger v/bygningschef Marianne Weberg, Sundhedsaftaler
v/chefkonsulent Hanne Linnemann, Mad i plejeboliger og cafeer og Status vedr.
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servicepakker og taxakørsel, og hvad betaler borgeren? v/kontorchef Jens Lassen,
Friplejeboliger. Hvad sker der med økonomien sammenlignet med Aarhus Kommunes
plejeboliger v/Jesper Adamsen,
Visitationslinjen; hvem behandler borgerne, og hvordan gribes opgaven an? v/Katrine
Maltha Borup, leder af visitationen, Organisationsstrukturen i sundhed og Omsorg, frivillige
i plejeboligerne og medarbejdernes sygefravær v/Kirstine Markvorsen og Thune Korsager.
Møder med rådmand og det politiske udvalg (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
Ældrerådets styregruppe har afholdt møde med rådmanden, hvor vi drøftede Ældrerådets
synlighed, herunder præsentation af rådmanden i Ældrerådets blad. Serviceforringelser,
plejeboligerne på havnen, Ældremilliarden og borgeruddannelse blev også vendt.
Ældrerådet har holdt møde med Det politiske udvalg, hvor 4 ud af 8 foreslåede temaer blev
drøftet. Det var Livets afslutning, Ensomhed og fællesskaber, Lighed i omsorg og Kommunens
rolle i fremtidens ældreliv. Et godt, veltilrettelagt møde.
Andre råd
Ældrerådet har holdt møde med Handicaprådet, hvor bl.a. tilgængelighed blev drøftet, og
møde med Frivilligrådet, hvor Frivilligrådets visionsplan blev præsenteret. Faste møder blev
aftalt fremover, da vi har en del sammenfaldende interesser.
Yderligere information kan hentes hos formanden og kan ses på Ældrerådets hjemmeside:
www.aeldreraadaarhus.dk, hvor referater, høringssvar og udtalelser kan læses sammen med
mange andre nyttige oplysninger.
Kate Runge
Formand
Tlf.: 20 99 30 97
E-mail: katerunge@katerunge.dk
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