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Nu er det tiltrædende Ældreråd valgt, og der er konstituerende møde den 7. jan. 2014, på 
Ældrerådets introduktionsseminar, der foregår på Saksild Strand i dagene 6. og 7. januar 
2014. 

Det afgående Ældreråd har afsluttet opgaverne på en fremadrettet måde, så opgaverne 
nemt kan overtages og videreføres. 

 

Ældrerådet har indgivet høringssvar vedr.  

”Etablering af Aarhus Friplejehjem i Tranbjerg” 
Ældrerådet var positiv overfor etableringen, men forstår ikke, hvorfor driften af et sådant 
plejehjem berører økonomien i Aarhus Kommune med ca. 100.000 kr. pr. borger pr. år. – 
Ældrerådet har afsendt spørgsmål og modtaget svar, i hvilke man fastholder merudgiften. 

”Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning på Vintervej” 
Ældrerådet kunne anbefale indstillingen. 

”Udkast til nyt kommissorium for Frivilligrådet i Sundhed og Omsorg” 
Ældrerådet kunne anbefale indstillingen. 

”Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat” 
Ældrerådet kunne anbefale denne sammenlægning af aktiviteterne. 

”Forventet regnskab og tillægsbevillinger 2013 til Magistratsafdelingen for 
Sundhed og Omsorg” 
Ældrerådet kunne anbefale indstillingen. 

”Udmøntning af 44 mio. kr. årligt fra finanslovaftalen 2014 til ældreområdet” 
Ældrerådet kunne anbefale indstillingen og ser meget positivt på denne udvikling. 
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”Anlægsregnskaber for 143 plejeboliger med servicearealer ved Rosenvang, 
Vejlby og Thorsvej” 
Ældrerådet kunne anbefale indstillingen. 

 

Ældrerådet har klaget over følgende opgaver: 

Tilgængelighed ved busstoppestedet ud for Globus 1, Gellerup 
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Midttrafik henviser til modsatte fortov og vil 
se tiden an et par år, til en omlægning af stikvejen er på plads. 

Tilgængelighed ved togstoppestedet på Vestre Strandallé 
Banedanmark kan umiddelbart ikke ændre indstigningshøjden og henviser til ændringer i 
forbindelse med ”Letbanen” 

Handicapparkeringskort dec. 2012 for handicapbusser 
Justitsministeriet oplyser at det ikke kan lade sig gøre på grund af en regel om ensretning i 
EU. - Vi ønskede at handicapbusser, der parkerede, kunne anvende handicappladser. 

 

Ældrerådets fokusområder med oplæg fra fagpersoner: 

• Orientering om budgetforligets resultat vedr. ”Cafeer”, hvor tilskuddet desværre blev 
halveret, ved Afdelingschef Jens Lassen og Chefkonsulent Karen Skou. 

• Orientering om Akutteams og samling af rehabiliterende pladser på Thorsgården i 
Åbyhøj i samarbejde med Omsorgshotellet ”Vikærgården”, ved Teamleder Tove Norre. 

• Orientering om ”Friplejehjem” og deres fortløbende udgifter for Aarhus, Kommune 
samt ”Borgerjournalen”, ved Økonomichef Thor Davidsen. 

• Orientering om forestående ”Tilfredshedsundersøgelser vedr. pårørende”, ved 
Afdelingschef Annemarie Zacho-Broe og Konsulent Sara Christensen. 

• Orientering om et tiltag vedr. ”Hygiejne i Sundhed og Omsorg” for at forebygge 
genindlæggelser, ved Konsulent for Ældrerådet Claus Rasmussen. Som resultat af 
budgetforliget ansættes der en særlig hygiejnesygeplejerske i hvert område. 
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• Orientering om ”Ældre og Alkohol” ved Misbrugskoordinator Bente Hvid og 
Misbrugskonsulent Christina Kudsk Nielsen, ”Folkesundhed Aarhus”. 

• Orientering om ”GPS og andre alarmsystemer” og ”Tryghedsplanen på 
Demensområdet” ved Demenschef Lissie la Cour, DemensCentrum Aarhus. 

• Orientering om ”Servicepakker i plejeboliger”, der udvikler sig meget forskelligt fra 
område til område, og ”Taxakortet” til speciallæger m.m., der er ændret på grund af 
muligheder for misbrug. Ældrerådet protesterede mod, at ældre skal lægge penge ud 
og så få dem refunderet senere. Vi lever i et pengeløst samfund, hvor det er svært at 
hæve kontanter. Orienteringen blev givet af Afdelingsleder Jens Lassen og Konsulent 
Marie Louise Eskerod Ifversen. 

Formand og sekretær i Ældrerådets Omsorgsudvalg har besøgt SOSU skolen med henblik 
på at forbedre uddannelsens grundforløb. Senere i dialogen vil man også fokusere på 
efteruddannelsen især med henblik på Hjemmehjælps-kommissionens rapport og de 29 
anbefalinger, som meget fokuserer på efteruddannelse. 

Styregruppens kvartalsmøder med Rådmanden har været evalueret med det resultat, at 
der er gensidig tilfredshed med disse møder, både hvad indhold og dialog angår. 

 

Ældrerådet er i dialog med Ældresagen med henblik på at udarbejde fælles 
holdninger og initiativer vedr.: 

• Bisidderordningen 
• Medicincheck 
• Kontanter i plejeboliger 

Ældrerådet har evalueret halvårsmødet med ”Det politiske udvalg i Sundhed Omsorg”, 
hvor vi drøftede indholdet af ”De forebyggende hjemmebesøg”. Ældrerådet mener fortsat, 
at man svigter de svageste hjemmeboende 75+ borgere, som ikke er visiteret endnu. 

Ældrerådets omsorgsudvalg er i god dialog med forvaltningen om leverandørerne 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. 
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Ældrerådets Boligudvalg har drøftet huslejeforholdene på Lokalcenter Hørgården, efter 
der er flyttet studerende ind i plejeboligerne. Udvalget er desuden opmærksomt på 
fremkommeligheden ved Plejeboligerne på Hedevej i Risskov. Der er et ønske om, at 
tilgængeligheden sættes mere i fokus i fremtiden. 

”De sociale forbrugerråd”, hvor Ældrerådet er repræsenteret, drøfter forebyggelse af tyveri 
ved brug af overvågningskameraer i handicap og plejeboliger. Desuden har de fokus på 
medicinering, hvor man på landsplan skønner, at der er fejl i 70 % af medicinplanerne. 

 

Fremtidige emner for diskussion i Ældrerådet: 

• Digitalisering i fremtiden og hjælp til de borgere, der ikke magter det. 
• Hvordan er det første år gået med organisationsændringen til 9 områder? 
• Hvordan kører den nye visitationsordning? 
• Rehabilitering og udrulning af Grib Hverdagen, er det stadig en succes? 
• Bygning og tilpasning af plejeboliger og ældreboliger? 
• SOSU uddannelsen, dens grundforløb og efteruddannelsen. 

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 


