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Ældrerådet har taget den nye organisationsplan til efterretning. Mads
Gammelmarks afdeling er blevet fordelt på de øvrige stabsfunktioner.

!

Ældrerådets valgudvalg har afholdt møder og været på opdagelse efter nye og
mere venlige afstemningsmetoder med det mål at højne stemmeprocenten.

!

Bisidderordningen har været til grundig drøftelse med det formål at gøre den
mere kendt og mere anvendt.

!

Der har været fokus på svage ældres vanskeligheder med at hæve kontanter til
det daglige forbrug af de nødvendige indkøb.

!

Tilkøbsydelser af kommunale ydelser er ikke muligt i Aarhus Kommune, fordi vi
ikke er en ’Frikommune’.

!

Fradrag i folkepensionen for levering af mad specificeres for dårligt.
Forvaltningen tager det op med leverandørerne, så systemet bliver mere
gennemskueligt.

!

Ældrerådet følger arbejdet omkring innovationsprocessen vedr. de forbedrede
kvalitetsstandarder og fremtidens ældre- og plejeboliger.

!
Interessen er stor vedr. nybyggeriet af ’Generationernes by’ på havnearealet.
!
Helhedsplanen for Gellerup med plads til et nyt lokalcenter, ældre- og
plejeboliger og dets vækstgrundlag følges nøje.

!

Modellen for det privat/offentlige samarbejde på Bøgeskovhus er et spændende
projekt, hvor Ældrerådet er med på råd i alle faser. Foreløbigt har der været
afholdt et opstartseminar.

!

Det nye plejeboligbyggeri på Hedevej i Risskov og OK fondens plejeboliger i
Egå har stor interesse.

!
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Der berettes om en god udvikling i ’Demenscentrum Aarhus’ med særlig fokus
på et nyt ernæringsprogram.

!

Ældrerådet deltager i og anbefaler flere projekter vedr. begrænsning af
ensomheden for vore ældre medborgere. Det kan være ’Spisevenner’, ’Gå-tur
venner’, ’Besøgsvenner’, ’Udvikling af husdyrprojekter’ og ’Besøgsvenner med
hunde eller andre kæledyr’.

!
På foranledning af Ældrerådet er alle frivillige nu ulykkesforsikret uanset alder.
!
Et medlem af ’Sundheds og Omsorgsudvalget’ har udtalt, at Ældrerådet i flere
tilfælde har større indflydelse på ældrepolitikken end udvalgets politikere har.

!

Ældrerådet har haft stor indflydelse på bevarelsen af grundkonceptet vedr. ’De
forebyggende hjemmebesøg’ med anmeldt besøg, fra man er fyldt 75 år.
Desuden er der foretaget nogle forbedringer bl.a. med tilbud fra det fyldte 65 år,
hvis man bliver alene.

!

Ældrerådet har haft besøg af ’Kultur og Borgerservice’, og vi er blevet orienteret
om, og vi har med høringssvar haft indflydelse på den fremtidige kulturpolitik.

!

Ældrerådet har ligeledes haft besøg af repræsentanter for ’Teknik og Miljø’, hvor
især tilgængelighed i byens rum blev drøftet, og ligeledes hvordan Ældrerådet
kunne inddrages på et tidligt tidspunkt i afdelingens projekter.

!
Ældrerådet deltog i en evaluerings- og visionskonference om ’Folkestedet’.
!

Ældrerådet har deltaget i Aarhus Kommunes offentlige høring om: ’Hvordan
opgaverne skal løses i Aarhus Kommune’.

!

Ældrerådet har afgivet høringssvar vedr. specifikationer af ’Tandtekniske
ydelser’, ’Fodpleje’ og ’Briller’.

!

Digitaliseringsprocessen og Aarhus Kommunes Kanalstrategi er blevet grundigt
drøftet og forklaret af især Borgerservice, hvor den primært hører til. Vor
hovedopgave er at sikre, at de svage borgere også bliver løftet med.

!

Ældrerådet er blevet sat ind i ’Ledetrådsagenternes’ indlærende arbejde.
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Ældrerådet lægger en del møder på lokalcentre det første halvår af 2013.
Dermed oplever vi de meget forskellige lokalcentre indefra.

!

Ældrerådet har haft et godt samarbejde med fungerende Rådmand Thomas
Medom. Vi byder nu Rådmand Dorthe Laustsen velkommen tilbage til
slutspurten i valgperioden.

!

Ældrerådets formand er blevet valgt til Danske Ældreråds bestyrelse som
repræsentant for Region Midtjylland øst fra 15. maj 2013, når de nye vedtægter
i Danske Ældreråd får fuld virkning.

!

Fremtidige emner for diskussion i Ældrerådet:
• Ældrerådet skal i marken og følge med i processerne.
• Det nære sundhedsvæsen med overgangene fra region til kommune.
• Digitalisering i fremtiden og hjælp til alle.
• Velfærdsteknologien, evaluering, hvordan virker det.
• Ældrerådsvalg 2013.

!

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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