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NYHEDSBREV 4, 2013
Finanslov, ældrerådsvalg og synlighed
DANSKE ÆLDRERÅD har i dette efterår
oplevet stor mediesynlighed.
Politiken gennemførte i oktober i samarbejde med sekretariatet en undersøgelse om den kommunale hjemmehjælp. Alle ældrerådsformænd modtog
et spørgeskema, og besvarelsesprocenten var tæt på 100.
Selvom der er sket nedskæringer på timetallet i hjemmehjælpen, svarede 80%, at hjælpen i deres kommune er god
eller meget god. At kun 20% har en standard for minimum to bade om ugen er overraskende.
Undersøgelsen gav ved offentliggørelsen i november stor
presseomtale. Vinklen var primært på nedskæring i timetallet og på frygt for egenbetaling. Jeg påpegede, at kommunernes fokus på rehabilitering formodentlig vil give en
besparelse, og at vi mener, at frigivne midler skal forblive
på ældreområdet.
Formandskabet og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard har holdt møde med Folketingets Socialudvalg. Udvalgsmedlemmerne stillede mange spørgsmål, og vi fremførte vores synspunkter, bl.a. i forhold til ovennævnte
undersøgelse og pressens brug af resultaterne. Og vi understregede, at vores ældreråd er folkevalgte og direkte

repræsenterer kommunernes ældre borgere. Og at det
derfor først og fremmest der, at politikerne bør søge råd.

vi et fast driftstilskud. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse
med.

Til Jyllandsposten har jeg udtalt, at DANSKE ÆLDRERÅD
er imod nationale standarder, da det indskrænker det
kommunale selvstyre. Og det ønsker vi ikke. Artiklen blev
bragt samtidig med, at Enhedslisten i finanslovsforhandlingerne stillede forslag om at tilføre ældreområdet 1 mia.
kr., som skulle bindes gennem nationale minimumstandarder – f.eks. bad to gange om ugen – for at sikre at de blev
brugt rigtigt. Jeg fastholdt vores synspunkt i den debat, der
fulgte, men var og er enig i målet om 1 mia. kr. Dette gjorde jeg Enhedslisten opmærksom på, så de vidste, hvor de
havde os. Tak til Danske Seniorer for deres opbakning gennem et åbent brev til mine udmeldinger i pressen.

Kommunalvalgene og ældrerådsvalgene er overstået, og
der bliver nok at tage fat på, ikke mindst i forbindelse med
fordelingen af 1 mia. kr. til ældreområdet. Ældrerådene
bør få stor indflydelse på dette. Husk: Andre kan høres –
ældrerådene skal høres.

Resultatet af finanslovsforhandlingerne blev 1 mia. kr. til
ældreområdet, og i aftaleteksten står bl.a.:
- at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte
med at leve det liv, de ønsker.
- at der er tale om et varigt løft.
- at midlerne skal løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune.
Det skal ved dokumentation sikres, at pengene er brugt på
området.
DANSKE ÆLDRERÅD er fra 1. jan 2014 på finansloven med
1 mio. kr. Samme beløb som de foregående år, men nu har

Jeg vil gerne slutte året med at takke for et særdeles
spændende godt første halve år som formand. Jeg har
mødt mange ældrerådsmedlemmer og følt god opbakning.
Jeg glæder mig meget til at møde en række af jer på de
kommende temamøder. Tak til sekretariatet for en formidabel indsats og for et godt samarbejde med bestyrelsen
og de enkelte ældreråd.
Godt nytår.
Bent Rasmussen, formand
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Navne, debat og undersøgelser

Jens Christian Birch kalder sig ”fri agent”.
Han er debattør, netværker og rådgiver inden for
området: ledelse, kommuner og velfærdsstat.
Han blogger på Danske
Kommuner.
Jens Christian Birch

Foto: KL

Martin Damm. Foto: KL

Martin Damm ny formand for KL
Med Radikales afgørende stemmer bliver Martin
Damm (Venstre) ny formand for Kommunernes Landsforening.
Han har selv udtalt følgende til Ritzau:
"Nu skal jeg jo vælges først. KL har topmøde i slutningen af marts 2014, og her er det de delegerede, der
vælger bestyrelsen. Men det er da rigtigt, at jeg er
kandidat til formandsvalget."
Han er desuden ved efterårets kommunalvalg genvalgt
som borgmester i Kalundborg efter fire år på posten.
Han er desuden medlem af KL's bestyrelse og formand
for KL's Teknik- og Miljøudvalg.
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Retskrav på velfærdsydelser – en god ide?

Generel tilfredshed med ældreplejen

Blogindlæg i Danske Kommuner, af Jens Christian
Birch:

KL skriver på sin hjemmeside, at en ny national brugertilfredshedsundersøgelse foretaget af KL og Social-, Børne- og Integrationsministeriet viser, at borgerne generelt er tilfredse med den kommunale
ældrepleje. Det er femte gang siden 2007, at undersøgelsen gennemføres.

”Enhedslistens krav udtrykker en tendens, som vi
i stigende grad oplever hos befolkningen – hellere ens minimumsrettigheder i alle landets kommuner end den lokale handlefrihed.”
Klik her for at læse hele blogindlægget

Klik her for at læse mere om undersøgelsen

Undersøgelser og publikationer
Ny publikation fra
Ældreforum.

Ældre med anden etnisk baggrund - viden og inspiration til indsats.
I løbet af de sidste årtier har Danmark udviklet sig til
at samfund med større etnisk og kulturel mangfoldighed. Og det begynder nu også at vise sig blandt den
ældre del af befolkningen. I dag er antallet af ældre i
Danmark fra ikke-vestlige lande, der er fyldt 60 år,
således 28.000. Tallet ventes at stige til 82.000 i 2030.
Stor stabilitet i danskernes frivillighed
SFI (Statens Institut for Folkesundhed) skriver i en pressemeddelelse, at ca. en tredjedel af danskerne arbejder
frivilligt – og det er stort set det samme omfang som i
2004, som var sidste gang, frivilligheden blev kortlagt.
Det viser de nye tal om danskernes frivillighed.

ligt arbejde inden for det seneste år (samme andel som i 2004). Medtager man også de, der har
deltaget i tidsafgrænset frivilligt arbejde og de
virtuelt frivillige kommer det samlede tal op på
43 %.


Andelene af frivillige på de forskellige områder
(idræt, kultur, det sociale område, mv.) er også
præget af stabilitet i perioden 2004 – 2012. Idræt
er fortsat det største område, hvor 11 % af befolkningen yder en frivillig indsats.



I 2012 har ca. 1/3 af befolkningen aldrig deltaget i
frivilligt arbejde (samme andel som i 2004).



Antallet af frivillige uden for foreningsregi (fx
kommunale frivillige) har ikke ændret sig nævneværdigt.

Den 9. december 2013 afholdt forskernetværket CiFri
på SFI seminar om en ny undersøgelse af danskernes
frivillige indsats 2004 - 2012.
På seminaret redegjorde en række oplægsholdere for
nogle foreløbige resultater fra undersøgelsen, offentliggjort i arbejdsnotatet: "Udviklingen i det frivillige arbejde 2004 - 2012".
Foreløbige resultater fra undersøgelsen:
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35 % af befolkningen over 16 år har udført frivil-
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Klik her for at læse mere på SFIs hjemmeside.

Der er imidlertid begrænset viden om deres og vilkår i
det danske samfund - og om kommunerne indsatser
og tilbud. Og meget tyder på, at det er en sårbar gruppe på en række områder. Deres helbredstistand er for
eksempel ofte dårligere end hos de fleste etnisk danske ældre, og de føler sig oftere ensomme og isolerede. Der kan derfor være behov for målrettede indsatser og initiativer, og erfaringen i flere kommuner og
organisationer viser, at mange savner tilbud om bl.a.
aktivitet og samvær, som tager højde for deres situation og for, at mange ikke taler dansk.
Publikationen indeholder konkret viden og inspiration
til kommuner og organisationer.

Læs mere og bestil publikationen her.

Finanslov: Ældreråd skal holde vågent øje med kommunerne
Af Henriette Irminger Sonne

De kommunale ældreråd skal sikre, at milliard på
finansloven bliver brugt på den rigtige måde.
Den netop vedtagne finanslov rummer som bekendt 1 mia. kr. til ældreområdet. Undervejs i forhandlingerne gik bølgerne højt i debatten om såkaldte minimumstandarder - landsdækkende regler
for bestemte rettigheder, f.eks. bad to gange om
ugen til ældre. DANSKE ÆLDRERÅD har været del af
den debat, hvor formand Bent Aa. Rasmussen har
lagt vægt på vigtigheden af det kommunale selvstyre, ligesom rådet har udtrykt bekymring for, at minimumstandarder kan blive til maksimumstandarder. Derfor var DANSKE ÆLDRERÅD ikke tilhængere
af bestemte nationalt bestemte rettigheder, hvorimod rådet naturligvis bifalder, at området er tilført
1 mia. kr.
Pulje til området udmeldt
Efter vedtagelse af forliget har Økonomi– og Indenrigsministeriet meldt puljen på 1 mia. kr. til ældreområdet ud. Ministeriet skriver i en pressemeddelelse, at formålet med puljen er, at kommunerne
får mulighed for bredt at løfte kvaliteten af ældreplejen, så der eksempelvis bliver skabt bedre praktisk hjælp og personlig pleje (fx rengøring og bad),
bedre forhold for mennesker på plejehjem og en
bedre rehabiliterings- og genoptræningsindsats.
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afsatte milliard på finansloven til ældreområdet
bliver brugt efter hensigten. I aftaleteksten til finansloven står, at ”en god ældrepleje tilrettelægges bedst med respekt for lokale forhold og med

Nationale minimumstandarder for ældrepleje fyldte
meget i debatten under forhandlingerne om årets
finanslov, hvor Enhedslisten krævede ret til to
ugentlige bade for ældre.

Ifølge ministeriet er puljen konstrueret på den måde, at der er på forhånd reserveret et beløb, som
hver enkelt kommune skal søge om. Kommunerne
har mulighed for at bruge pengene til lige præcis
de indsatser, der lokalt bedst bidrager til at levere
en bedre ældrepleje.
Ældrerådene skal holde øje
De lovfæstede kommunale ældreråd har som en af
deres opgaver at vejlede beslutningstagere i kommunalt regi om ældre borgeres livsbetingelser og
virkningen af offentlige tilbud for denne gruppe.
Derfor spiller de en central rolle i at sikre, at den

DANSKE ÆLDRERÅD har været del af debatten
om minimumstandarder. Formand Bent Aa. Rasmussen har lagt vægt på vigtigheden af det kommunale selvstyre, ligesom rådet har udtrykt bekymring for, at minimumstandarder kan blive til
maksimumstandarder.

respekt for mødet mellem den enkelte hjemmehjælper og borgeren”.
Vigtigt arbejde for ældrerådene
Formand Bent Aa. Rasmussen udtaler: ”Det er glædeligt, at finansloven indeholder en milliard kroner
til ældreområdet, og at kommunerne selv får lov at
forvalte midlerne. Hvis der var blevet vedtaget minimumstandarder, og det var lidt knebent med
pengene, kunne vi risikere, at man søgte ned imod
minimumgrænsen. Nu skal vi så til gengæld være
sikre på, at pengene faktisk bliver brugt på området, og de kommunale ældreråd vil følge det tæt.
Det gælder både, når kommunerne skal prioritere
og gennem deres kvalitetsstandarder fastsætte serviceniveauet.”

Minimumsrettigheder eller kvalitetsstandarder
Minimumsrettigheder er lovfæstede retskrav, som
for eksempel retten til to ugentlige bade. Som bekendt indgik disse ikke i det netop vedtagne finanslovsforlig. Som led i det kommunale selvstyre fastsætter den enkelte kommune stadig
selv kvaliteten af ældreplejen. Det sker gennem kommunens kvalitetsstandarder for ældreplejen. Ældrerådet i kommunen skal have dem forelagt, og de forholder sig løbende til ændringer i serviceniveauet.
Opbakning fra Danske Seniorer
Pensionistorganisationen Danske Seniorer har i et
åbent brev bakket op om ønsket om at bevare den
kommunale selvbestemmelse og dermed de kommunale kvalitetsstandarder i ældreplejen. De skriver blandt andet: "Vi bakker i Danske Seniorer op
om Danske Ældreråd, som påpeger
det problematiske i at tvinge kommunerne til at
indføre nationale standarder for f.eks. hjælp til at
få et bad. Vi har fuld tillid til, at kommunerne i samarbejde med de lokale ældreråd kan få tingene til
at fungere uden ultimative krav."
Bent Aa. Rasmussen er glad for opbakningen. "De
kommunale ældreråd har et vigtigt samarbejde
med kommunerne, og udmeldingen fra Danske Seniorer viser bred enighed om det. Det er er vigtigt
5
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Social-, børne- og integrationsminister Annette
Vilhelmsen siger om puljen til ældreområdet:
”Jeg er glad for, at vi nu kan udmelde puljen til
kommunerne og dermed gøre indsatsen for vores ældre borgere endnu bedre. Jeg håber at
kommunerne både vil styrke plejen til de svageste ældre, som har brug for meget hjælp, og
understøtte de ældre som med hjælp til selvhjælp igen kan komme til at klare hverdagen
selv. Det vil højne livskvaliteten for begge grupper af ældre, og vil i øvrigt være i tråd med
Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger.”

Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa.
Rasmussen, udtaler:
”Det er glædeligt, at finansloven indeholder
en milliard kroner til ældreområdet, og at
kommunerne selv får lov at forvalte midlerne. Nu skal vi så til gengæld være sikre på,
at pengene faktisk bliver brugt på området,
og de kommunale ældreråd vil følge det
tæt. Det gælder både, når kommunerne skal
prioritere og gennem deres kvalitetsstandarder fastsætte serviceniveauet.”

for rådenes arbejde", siger han.
Klik her for at læse det åbne brev fra Danske Seniorer.

KL er tilfreds
KL udtaler efter udmeldingen af puljen, at man KL
havde helst set, at midlerne var blevet fordelt via
det kommunale bloktilskud. Til gengæld er man
tilfreds med, at regeringen nu har meldt ud, hvordan kommunerne kan få del i den ældrepulje på
en mia. kroner, som blev vedtaget med finansloven for 2014.
Klik her for at se, hvordan puljen fordeler sig på
kommunerne.
Klik her for at læse aftaleteksten om finansloven.
Klik her for at læse mere på Folketingets hjemmeside
"Vi bakker i Danske Seniorer op om DANSKE ÆLD-

RERÅD, som påpeger det problematiske i at tvinge kommunerne til at indføre nationale standarder for f.eks. hjælp til at få et bad. Vi har fuld tillid til, at kommunerne i samarbejde med de lokale ældreråd kan få tingene til at fungere uden ultimative krav."
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Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) understreger, at pengene
uddeles objektivt efter, hvor mange ældre mennesker, der bor i de enkelte kommuner.

Hun siger: ”Samtidig sikrer vi, at pengene faktisk bliver brugt på det, de konkret bliver afsat til. Kommunerne kan prioritere at bruge pengene efter lokale ønsker. Ældre
borgere er forskellige og har forskellige behov. Mens nogle mennesker har brug for
bedre genoptræning, kan andre have brug for praktisk hjælp for at få dagen til at
hænge sammen”, siger Margrethe Vestager, der håber, at især udsatte ældre i en
sårbar situation kommer til at mærke de ekstra penge, som tilføres ældreområdet.

Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD
DANSKE ÆLDRERÅD undersøger ældrerådsvalgene

Stevns (med 6445 stemmeberettigede) og Assens
(med 11.395 stemmeberettigede) har ændret valgform fra brevvalg til fremmødevalg – her er stemmeprocenten steget fra ca. 50 til ca. 70.

DANSKE ÆLDRERÅD har i forbindelse med efterårets ældrerådsvalg i flertallet af landets kommuner lavet en spørgeskemaundersøgelse. Vi gør ved
årsskiftet på undersøgelsen og ser frem til offentliggørelsen i januar 2014, når alle tal er i hus og bearbejdet.

Status pr. 12/12 2013 er, at 81 har svaret – 68 ældreråd og 13 seniorråd.
Ældreråd i medierne

Dorthe Neergaard, jurist i DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat, står for undersøgelsen. Hun svarer på redaktionens spørgsmål:

Efteråret 2013 har med kommunalvalg, valg til
ældreråd, finanslovsforhandlinger og undersøgelser skabt stor mediebevågenhed om landets ældreråd og om DANSKE ÆLDRERÅD.

Redaktionen: Hvad spørger vi om?
Dorthe: ”Vi spørger om: stemmeprocent, også på
hhv. fremmødevalg og brevvalg, om aldersfordeling, mediedækning (har de brugt pressen og hvordan), valgform, tilgængelighed, forberedelse af valget – og endnu mere.”
Redaktionen: Hvordan gør vi?
Dorthe: ”Vi har sendt et elektronisk skema til formandskabet for alle landets ældreråd. Vi har lavet
undersøgelsen tidligere, og
Redaktionen: Hvorfor gør vi det?
Dorthe: ”Vi ønsker at indsamle viden, som ældrerådene kan bruge til videndeling. Vi ønsker at give
dem en demokratisk ballast, som klæder dem
bedst muligt på til at vise deres relevans. Da vi fo7
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En hurtig søgning på medieovervågningsdatabasen Infomedia viser for eksempel, hvor mange
gang følgende ord har optrådt i landsdækkende
og lokale medier i efterårets 2013:

retager den samme undersøgelse hvert fjerde år,
giver det et godt billede af udvikling og betydning
af for eksempel elektroniske valg eller fremmødevalg i stedet for brevafstemning.”
Redaktionen: Kan vi få en smagsprøve på et par
resultater?
Dorthe: ”Ja, jeg kan afsløre et par interessante tal.

Søgning på ”Bent Rasmussen, ældreråd”: 100
gange.
Søgning på ”Danske Ældreråd”: 633 gange.
Søgning på ”valg, ældreråd”: 1578 gange.

Ældrerådene spørger
Om oplysning til ældreråd om høringsmuligheder:
SPØRGSMÅL:
Vi har i fået brev fra vores borgmester vedr. vores klage
over, at vi ikke har fået høringsmaterialer om Trafikhandleplan. Han henviser ligesom udvalgsformanden til
kommunens hjemmeside.
Jeg vil høre, om der er forskel på det, der bliver sendt i
offentlig høring, og det der sendes i høring internt f.eks. tilsynsrapporter?
SVAR:
Tak for din henvendelse. Jeg forstår, at du spørger om
følgende:
Kan kommunalbestyrelsens høringspligt overfor ældre-/
seniorrådet kan opfyldes ved at henvise til, at offentlige
høringer fremgår af kommunens hjemmeside.
For at finde svaret på dit spørgsmål, har jeg læst vedtægten for XX ældreråd, som er indgået mellem kommunalbestyrelsen og rådet d. 19. marts 2013.
Jeg tillader mig hér at citere to afsnit, som efter min
opfattelse klart giver udtryk for, at seniorrådet skal høres konkret og selvstændigt indenfor de aftalte høringsområder:
§ 2 om formålet:
Seniorrådet har til formål at rådgive Rødovre Kommunalbestyrelse ved planlægning af alle nye aktiviteter på
ældreområdet, også ved tiltag, der ligger uden for det
sociale område, såsom offentlig trafik, boliger, kultur,
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m.m.
Kommunalbestyrelsens høring af Seniorrådet skal ske i
god tid inden kommunalbestyrelsen træffer sine beslutninger.
§ 4 om samarbejdet:
Seniorrådet orienteres og høres løbende ved iværksættelse af nye aktiviteter og andre ændringer på ældreområdet og skal have medbestemmelse før kommunen
foretager strukturændringer eller nedsætter og ændrer
servicen på ældreområdet.
Derudover kan jeg henvise til Socialministeriets gældende vejledning om ældreråd, pkt. 2 om Høringspligtens
omfang og procedure:
For at sikre, at ældrerådets rådgivende funktion får reel
betydning, skal rådet høres i god tid, inden kommunalbestyrelsen træffer endelige beslutninger. Ældrerådet
bør derfor tilsendes relevante dagsordener med bilag.
Proceduren og høringsemnerne kan med fordel fastsættes i vedtægten (vejledning nr. 40 af 19. maj 2011).
Det er også værd at bemærke, at et ældre-/seniorråd
skal høres over sager, som ikke i øvrigt er offentligt tilgængelige, hvis sagerne emnemæssigt falder inden for
høringsområdet. Også af den årsag har medlemmer af
rådet tavshedspligt.

Om valgbarhed:
SPØRGSMÅL:
Hvad siger man til en person, som stiller op til valget, og
siger der på forhånd siger, at han ikke er hjemme 3 måneder af året?
Jeg ved godt at man ikke kan udelukke ham fra valget,
jeg synes bare at så skulle man måske overveje at stille
op.
SVAR:
Du spørger, om en kandidat som på forhånd meddeler,
at han er bortrejst i 3 måneder af året, kan frarådes at
stille op til ældrerådet. Jeg er enig med dig i, at man
ikke kan nægte den pågældende at stille op. Det åbner
ældrerådslovgivningen ikke mulighed for.
Men valgudvalget, eller hvem der tager stilling til kandidaternes opstilling, kan overveje:
- Har denne kandidat det nødvendige antal stillere
(hvad står der i vedtægten for ældrerådet?) – og ved de
pågældende stillere, at kandidaten er bortrejser i tre
måneder?
- Skal denne kandidat udskiftes med stedfortræderen
ved fravær ud over to måneder (hvad står der i vedtægten eller forretningsorden for ældrerådet?) - hvordan vil
kandidaten stille sig til det?
- Ligger fraværet i nogle måneder, hvor der i forvejen
ikke sker så meget i ældrerådet (om sommeren)?
Jeg håber, disse overvejelser kan bringe dig videre. Ellers er du velkommen til at spørge uddybende.

Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre– og seniorråd. Kom til temadag i januar/februar 2014

DANSKE ÆLDRERÅD
Aktivitetskalender, forår 2014

Hovedparten af alle ældre-/seniorråd har afholdt valg i
2013.

Repræsentantskabsmøde:
28. april, Hotel Nyborg Strand

DANSKE ÆLDRERÅD byder derfor velkommen til temadage, der styrker ældre-/seniorrådene til de kommende års arbejde.

Ældrepolitisk konference:
29. april, Hotel Nyborg Strand

Alle medlemmer af ældre-/seniorråd er naturligvis velkomne – uanset valgtidspunkt – og uanset om de er nyeller genvalgt!
Tilmeldingsfrister:
5. januar for deltagelse i Aabybro, Ringsted og Allerød.
14. januar for deltagelse i Fredericia og Fårvang.
Klik her for mere info samt tilmelding.

Temadag: Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd:
23. januar, Aabybro
27. januar, Ringsted
28. januar, Ringsted
30. januar, Allerød
4. februar, Fredericia
5. februar, Fredericia
6. februar, Fårvang

Bestyrelsesmøder:
15. januar, 20. marts, 21. maj
Formandskabsmøder:
27. februar, 26. marts, 8. maj

Jernbane Allé 54, 3. th.
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