Ældrerådets kvartalsinformation for
3. Kvartal 2013
1. oktober 2013
Vi har forberedt og planlagt det forestående valg til det nye Ældreråd, som tiltræder den 1.
januar 2014. Det er et digitalt valg med mulighed for at brevstemme, og valget kører på sit
højeste netop nu. 25 kandidater kandiderer til de 15 pladser. Der har været afholdt 4
opstillingsmøder. Forvaltningen og valgudvalget har sørget for reklame og omtale. – Så nu
er det op til vælgerne, at bestemme sammensætningen af Ældrerådet for de næste fire år.

Ældrerådet har indgivet høringssvar vedr.:
”Serviceniveau 2014 – for pleje, praktisk hjælp, madservice, træning m.m.”
Ældrerådet er enige i paradigmeskiftet fra kompenserende hjælp til rehabiliterende
indsats. Vi er enige i, at livet skal leves på egne præmisser, og at borgere, pårørende og
medarbejdere skal uddannes til de nye metoder.
”Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp samt madservice” og
”Tilsynspolitik for hjemmeplejen”
Ældrerådet ønsker øget fokus på den enkelte borgers samlede behov med særlig vægt på
ernæringstilskud, hjælpemidler og boligændringer, specielt ud fra ledetråden ”al magt til
borgerne”.
”Nye fælles løsninger – caféer som samlende drivkraft”
Ældrerådet ønsker indtægtskravet fjernet og en større bemanding af medarbejdere, så det
bliver sjovt at være frivillig i caféen.
”Sundheds- og velfærdsteknologisk Investeringspulje 2013”
Ældrerådet støtter hovedformålet med at fremme borgernes selvhjulpenhed i dagligdagen.
Det vil medføre, at medarbejderne skal have et kompetenceløft, og der skal satses på
erfaringsudveksling og netværk med pilotprojekter, så man kan blive dus med
forbedringerne.
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”Forslag til budget 2014 – 2017”
Ældrerådet har udarbejdet et grundigt høringssvar, der skulle tage hensyn til individuelle
hensyn i plejeboliger bl.a. med en ekstra aftenvagt, forbedret handicapkørsel, mere
rummelighed og inklusion, bedre forhold for den medicinske patient og forebyggelse af
genindlæggelser. Desuden ønsker Ældrerådet mere aftenbelysning på stisystemerne, bedre
fremkommelighed bl.a. på fortove for kørestole og rollatorer samt en revurdering af
busplanerne i 2014, der vil tage hensyn til forsømte byområder og lokalcentre.
”Oprettelse af et friplejehjem Tranbjerg”
Ældrerådet ser positivt på denne udvikling med 54 friplejeboliger.

Ældrerådets fokusområder med oplæg fra fagpersoner:
Orientering om forvaltningens nye organisationsstruktur ved Sekretariatskonsulent Karen
Meisner Christensen
•
•
•
•
•
•

Orientering om samarbejdsaftale mellem Sundhed og Omsorg og Apotekerforeningen
ved Sekretariatskonsulent Karen Meisner Christensen
Gennemgang af budget og budgetresultat ved Kontorchef Charlotte Storm Gregersen
”Kærlig Kommune” ved Forvaltningschef Thune Korsager
Det nære sundhedsvæsen ved Sundhedschef Hanne Linnemann
Ny lovgivning for Fritvalgsområdet ved specialkonsulent Rasmus Møller-Levy
Ældrerådet har afholdt møde sammen med Ældresagen.
Hjemmehjælpskommissionens rapport blev grundigt gennemgået med bemærkninger
til de 29 anbefalinger.
Desuden enedes vi om at udarbejde fælles holdninger og initiativer vedr.:
§ Bisidderordningen
§
§

Medicincheck
Kontanter i plejeboliger

Ældrerådet sluttede kvartalet med at møde Det Politiske Udvalg, hvor et af emnerne var
”De forebyggende hjemmebesøg”. Her må vi nok erkende, at Ældrerådet ikke er enige med
forvaltningen. For os at se laver man mange tiltag, men man svigter de svageste
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hjemmeboende 75+ borgere, som ikke er visiteret endnu. De skal nu selv henvende sig,
hvis de vil have besøg. Netop de svageste kan ofte ikke overskue den beslutning, og de
bliver derved ulykkeligt forbigået, hvilket ikke er hensigten efter loven. – Andre emner, der
blev drøftet, var ”Ensomhed” og ”Frivillighed”. De blev behandlet i grupper.
Vi har på ny bedt om en opklaring vedr. specifikation af leveret mad på fritvalgsområdet. Borgerne har svært ved at afstemme leveringer med afregninger. - Afbestilt mad er ikke
tydeligt specificeret ved afregningen, når madudbyderen beder om fradrag i
Folkepensionen.

Fremtidige emner for diskussion i Ældrerådet:
•
•
•
•
•

Ældre og alkohol.
Borgerjournal og digitalisering på medarbejderniveau.
Digitalisering i fremtiden og hjælp til alle borgere, der ikke kan.
Ældrerådsvalg 2013 afslutning og evaluering.
Aflevering til det nye Ældreråd.

Yderligere information kan indhentes hos formanden, og den kan ses på Ældrerådets
hjemmeside: www.aeldreraadaarhus.dk, hvor vore referater og høringssvar kan læses
sammen med mange andre nyttige informationer.

Med venlig hilsen
Carl Aksel Kragh Sørensen
Formand
Tel: 21 91 76 88
E-mail: caks@petersminde.dk
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