15.  årgang  juli  2013

NYHEDSBREV 2
Forventninger, Folkemøde og Frivillighed

Kære læser,
Velkommen til nyhedsbrevet
for DANSKE ÆLDRERÅD.
Jeg vil indlede min leder
med ordene Forventninger,
Folkemøde og Frivillighed. Dem vil jeg vende tilbage til. Først vil jeg sig tak
for varmt og positivt repræsentantskabsmøde og konference på Nyborg Strand med stor deltagelse. Viden,
faglighed og holdninger kom i spil, og formanden for Folketingets Socialudvalg Anne Baastrup slog til lyd for at
tale tingenes tilstand på ældreområdet op i stedet for
ned. Det er jeg meget enig i. Biskop Kjeld Holm sluttede
dagene med et indlæg om dannelse, empati og etik under pressede samfundsvilkår, og det vakte eftertanke at
gå hjem på. Jeg vil også sige tak til sekretariatet med
Marianne Lundsgaard i spidsen for velplanlagte og velafviklede møder. Læs mere i konferencerapporten: http://
www.danskeaeldre.launch-it.dk/uploadedImages/4992%C2%A8%C2%A1ldrepolitisk_konference_2013.pdf
Også en stor tak for jeres tillid i valget af mig som formand for DANSKE ÆLDRERÅD. Det er en stor ære at
fortsætte på det grundlag, som Kirsten Feld har skabt.

Tilbage til de tre ord. Først forventninger, som jeg har
rigtig mange af. Vores nyvalgte bestyrelse har holdt det
første bestyrelsesmøde i en god atmosfære, og vi har
konstitueret os med Hanne Vedersø og Aage Meldgaard
første og anden næstformand. Med bestyrelsesmøder
og formands-/næstformandsmøder i kalenderen i år har
et fælles arbejde foran os, som i høj grad vil være præget af den nye handleplan. Jeg er overbevist om, at vi vil
få nogle gode debatter, som vil føre til rigtige beslutninger. Den netop publicerede rapport fra Hjemmehjælpskommissionen er et punkt, som allerede er på dagsordenen til næste møde. Dens anbefalinger vil uden tvivl også præge efterårets ældredebatter og være et godt
værktøj i den kommunale valgkamp.

mangfoldig befolkningsgruppe. For eksempel får hver
anden folkepensionist nu nedsat pensionstillæg, fordi de
har indkomst ved siden af. Mange af disse mennesker
både kan og ønsker at udføre frivilligt arbejde, ligesom
en gruppe ældre med stort behov for omsorg kan have
glæde af andres frivillige indsats.

Og så til Folkemødet. Her tilbragte jeg tre meget spændende dage, hvor jeg som ny formand blev beriget med
kontakt til gode folk fra ældreorganisationerne, til politikere og til fagpersoner. Jeg overværede spændende
indlæg, som kan give gode ideer til fremtiden.

Bent Aa. Rasmussen, formand DANSKE ÆLDRERÅD

Det tredje ord er frivillighed. Det er i den grad i fokus
lige nu - og var det også på vores ældrepolitiske konference og på Folkemødet. Det er ikke vores opgave i
DANSKE ÆLDRERÅD at hverve og organisere frivillige,
men vi skal i høj grad bakke op og skabe gode rammer
for dem i en tid, hvor meget i vores velfærdssamfund er
under forandring, og hvor ældre bliver en mere og mere

I dette nyhedsbrev kan du også læse om, at seniorer
er nogle af de flittigste i stemmeboksen til kommunalvalg. Der er nyt om vores Vingstedkonference, og du
kan også læse om sårbare ældre, om frivillighed i velfærdsstaten, om digitalisering, samt Kirsten Felds indlæg
om etik og velfærdsteknologi i Socialstyrelsens magasin
Social Fokus. God læsning, og god sommer.

Hjemmepleje og sygehusbehandling
Seniorer er gode demokrater
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Konferencer og temadage
Fra ældreråd til ældreråd
Ældrerådene spørger

Kun 15,5 procent af borgere over 65 år får både hjemmepleje og sygehusbehandling
Analyse bragt i Danske Regioners analysemagasin REGIO nr. 2, 2013
procent får hverken hjemmepleje eller har kontakt til sygehuset.
For de 47,1 procent af de +65 årige, der kun ses i sygehusvæsenet og klarer sig uden hjemmepleje, er det således oplagt at den patientrettede forebyggelse sker i forbindelse med kontakten med sygehuset eller den praktiserende læge.
”Sygehusene  og  almen  praksis  har  kontakt  til  90  procent  
af borgerne hvert år. Dermed har det regionale sundhedsvæsen god mulighed for at sætte ind overfor risikogrupper og sikre tidlig opsporing, som er kernen i patientrettet forebyggelse. Det kan eksempelvis være ved
at  opspore  kronikere  med  KOL  eller  diabetes”,  siger  
Thomas I. Jensen.
For de 32,5 procent af de +65 årige, der hverken får
hjemmepleje eller behandling på sygehuset, er almen
praksis den bedste mulighed for at sikre tidlig opsporing.
Ny undersøgelse viser, at kun 15,5 procent af de ældre over 65 år både får hjemmepleje og behandling i
sygehusvæsenet - og dermed er borgere, som regioner og kommuner har til fælles og skal samarbejde
tæt om. Sygehuse og almen praksis spiller derfor
hovedrollen, når det gælder om de helt nødvendige
investeringer i patientrettet forebyggelse.
15,5  procent  af  danskere  over  65  år  modtager  både  
hjemmepleje og er samtidig patienter i det somatiske
sygehusvæsen.  Det  viser  en  ny  undersøgelse  af  kom-
muner og regioners fælles borgere fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og
Forskning. Undersøgelsen bygger på data fra Landspatientregisteret og Danmarks Statistik om mere end
2

| Nyhedsbrev juni 13

750.000  danskere  over  65  år.
”Med  undersøgelsen  har  vi  fået  helt  ny  registerdata  om  
hvem, de fælles borgere er og hvad der karakteriserer
dem. Det er første gang, vi har så solid data der bygger
på registeroplysninger og ikke stikprøve-undersøgelser.
Med undersøgelsen kan vi blandt andet se, hvad der
karakteriserer de fælles borgere, og dermed forbedre
den  patientrettede  forebyggelse”,  siger  Thomas  I.  Jen-
sen, konstitueret kontorchef i Danske Regioner.
Patientrettet forebyggelse - også en regional opgave
Undersøgelsen viser blandt andet, at 47,1 procent af de
+65-årige  udelukkende  modtager  behandling  i  sygehus-
væsenet. De er således ikke kendt af kommunerne. 5
procent modtager udelukkende hjemmepleje, og 32,5

Mere solid viden om de fælles borgere
Resultaterne fra den nye undersøgelse kommer i kølvandet på Forebyggelsesudvalgets rapport om kommunal forebyggelse fra april 2013, der viste, at der på tværs
af landet er stor forskel på hvor mange borgere der indlægges og genindlægges på sygehusene. Rapporten
konkluderer, at der er et potentiale for at forebygge nogle af de kontakter, der er med sygehusene:
- Vi skal se på, hvordan regionerne kan styrke den patientrettede forebyggelse via den kontakt, vi har med
borgeren – dels på sygehuset, dels i almen praksis. Regionerne skal også blive skarpe på hvilke indsatser, der
kan forebygge unødvendige indlæggelser. Der er ingen
tvivl om, at vi skal styrke samarbejdet mellem regioner
og kommuner, så borgerne får det bedst mulige patient-

forløb, siger Thomas I. Jensen. Forebyggelsesudval-

Den gennemsnitlige borger, der både får hjemmepleje og sygehusbehandling, er:
som regioner og kommuner kan bruge til at tilrettelægge samarbejdet om dem. Det er vigtigt, at hjemmeplejen holder øje med patienterne og inddrager det regionale sundhedsvæsen – almen praksis eller sygehus –
når det er nødvendigt, siger Thomas I. Jensen.
Få regionale forskelle
Undersøgelsen viser, at der ikke er de store forskelle
på antallet af fælles borgere regionerne imellem. Færrest fælles borgere findes i Region Sjælland (14,1 procent) og flest i Region Nordjylland (16,7 procent).
Forskellen ligger i hvor stor en andel af regionens borgere over 65 år, der modtager hjemmepleje. I Region
Nordjylland modtager 23,1 procent af borgerne hjemmepleje – heraf modtager 6,3 procent kun hjemmepleje og ikke behandling på sygehuset. Samtidig har regionen den laveste andel borgere, der udelukkende
modtager somatisk behandling – 6,5 procentpoint færre end Region Syddanmark.

Artiklen er gengivet fra REGIO – Danske
Regioners analysemagasin. REGIO udgives
af Danske Regioner og udkommer 4-5 gange
om året. Magasinet indeholder analyser,
artikler og viden om sundhed, psykiatri,
socialområdet samt den regionale udvikling

gets rapport er baseret på data fra 10 udvalgte kommuner. Den nye registerbaserede undersøgelse giver
stort set samme resultater, som Forebyggelsesudvalgets undersøgelse. Men den nye undersøgelse er repræsentativ og langt mere omfattende, og muliggør
således dybere analyser på et yderst solidt datagrundlag.
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Samarbejde bygger på viden En stor del af de fælles
borgere er ugifte: De, der bor alene, udgør 70,9 procent og derudover er der en større andel, der er blevet
enke eller enkemand det foregående år i gruppen af
fælles borgere over 65 år. Kvinders andel af de fælles
borgere er 67,8 procent.
- Selvom der er relativt få borgere, der er fælles for
regioner og kommuner, har de nogle karakteristika,

og vækst.
Det er gratis at abonnere på REGIO. Send
navn og postadresse til regio@regioner.dk
hvis du vil modtage det trykte magasin.
Læs også REGIO på:
www.regioner.dk/aktuelt/regio

Borgere over 60 år er gode demokrater - når de får lov at møde frem
Af Ida Aagaard Nielsen og Henriette Irminger Sonne, redaktionen

Når det kommer til valgdeltagelse ved kommunalvalg, er de 50-80årige uden sammenligning de bedste demokrater. Til ældrerådsvalg er
den samme gruppe umiddelbart sværere at lokke til at stemme.
At prioritere fremmødevalg i stedet for brevvalg er en mulig løsning.

Kommunalvalget nærmer sig,  og  i  den  anledning  har  redaktionen  set  på  tal  
for valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2009 for at undersøge, hvordan borgere over 60 år ligger i statistikkerne. Vi kan konstatere, at stemmeprocenten
til kommunalvalg hos 60-80-årige langt overstiger gennemsnittet for befolkningen som helhed. På trods af, at borgere over 60 år ikke nødvendigvis udgør
den største vælgergruppe, er de rigtig gode til at bruge deres demokratiske ret
og komme til stemmeboksene.

I efteråret 2013 er der foruden kommunalvalg også ældrerådsvalg i 86 af
landets kommuner. Kigger man på valgdeltagelsen ved de seneste ældrerådsvalg, varierer stemmedeltagelsen meget. De stemmeberettigede på 60+ er
mindre flittige til at stemme til ældrerådsvalg, end de er til kommunalvalg. Det
er især tydeligt, at stemmeprocenten ved brevvalg er markant lavere end ved
fremmødevalg. Størstedelen af ældrerådene afholdt brevvalg i 2009, hvilket
var en udfordring for valgdeltagelsen.

Diagrammet herover viser, at stemmeprocenten ved kommunalvalget i 2009 var
langt højere for de 60-79-årige.
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Formand for DANSKE ÆLDRERÅD Bent Aa Rasmussen:
"Det  er  vigtigt  at  fremhæve,  at  gennemsnittet  for  
valgdeltagelsen for hele befolkningen ved kommunalvalg stort
set er den samme som ved ældrerådsvalgene. Det er jo rigtig
flot. Vi kan se på vores tal, at de 60-80-årige er engagerede
borgere, der er gode til at bruge deres demokratiske
rettigheder. At den gennemsnitlige valgdeltagelse er lavere
ved ældrerådsvalgene er derfor ikke nødvendigvis et tegn på
manglende interesse for ældrerådene, men et spørgsmål om
selve valgformen. Når man ser lidt nærmere på tallene for
valg til ældrerådene, er vi sikre på, at det vil sende
valgdeltagelsen i den rigtige retning, hvis flere ældreråd
prioriterer at afholde fremmødevalg."

Billedet til højre viser, at stemmeprocenten til ældrerådsvalg i 2009 var højere ved fremmødevalg end ved brevvalg.
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Nyt fra ministerier og styrelser
Ny kortlægning af kommunernes arbejde med rehabilitering af ældre borgere.

det bedst mulige afsæt for deres arbejde med rehabilitering.

En  ny  kortlægning  fra  Socialstyrelsen  offentliggjort  
d. 16.05. 2013 viser, at næsten alle landets kommuner tilbyder rehabilitering til deres ældre borgere, og borgerne er generelt glade for tilbuddene.
Undersøgelsen viser også, at der er stor forskel på
kommunernes tilbud, og at der er udfordringer for
kommunerne forbundet med at omlægge hjælpen
til rehabilitering. Hjælp til selvhjælp er helt afgørende for de ældres livskvalitet.

”Kortlægningen  er  et  led  i  et  satspuljeprojekt  fra  
2012.  Kortlægningens  resultater  indgår  i  en  hånd-
bog til kommunerne, der udkommer til efteråret.
Kommunerne kan også få støtte til at implementere
rehabiliteringsmetoder, og ansatte i ældreplejen får
tilbudt uddannelse i at arbejde med rehabilitering.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup
siger:  ”Selv  at  kunne  tage  et  bad,  selv  at  kunne  la-
ve sin aftensmad, selv at kunne tage bussen for at
besøge venner og familie osv. er livskvalitet, og
derfor er det så vigtigt, at kommunerne hjælper deres ældre borgere til at selv at kunne klare hverdagen, hvis de f.eks. bliver ramt af sygdom. Kommunerne er heldigvis allerede godt i gang, og vi skal
tage ved lære af de kommuner, der gør det godt,
så deres erfaringer kan udbredes til alle kommuner,
og dermed også komme flere ældre borgere til
gavn. Jeg ser frem til, at Hjemmehjælpskommissionen om kort tid kommer med sine anbefalinger til,
hvordan vi kommer videre og giver kommunerne
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FAKTA:
Regeringen nedsatte
Hjemmehjælpskommissionen i juni
2012  med  støtte  fra  alle  partier  i  
Folketinget. Dens opgave er netop at
komme med konkrete anbefalinger til,
hvordan vi kan optimere den
forebyggende og rehabiliterende
indsats og hjælpe ældre til at forblive
selvhjulpne og uafhængige af hjælp
længst muligt.
Læs mere om projektet her:
http://socialstyrelsen.dk/aeldre/
forebyggelse-og-sundhed/

DANSKE ÆLDRERÅD mener om rehabilitering:
Tryghed for den enkelte ældre borger
DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskab opfordrer politikere på Christiansborg, i regionerne og i
kommunerne til at holde fokus på, at ældre borgere
skal kunne føle sig trygge og vide, at de får hjælp,
når de har behov.
DANSKE ÆLDRERÅD ser positivt på, at man får
tilbudt hverdagsrehabilitering og derved mulighed for
at generobre tabte færdigheder. Erfaringer viser, at
langt de fleste mennesker ønsker at være selvhjulpne så længe som muligt.
DANSKE ÆLDRERÅD ønsker en positiv dialog med
alle aktører, som opererer i en økonomisk virkelighed, hvor kommunerne prioriterer. Alle parter skal
høres og tages alvorligt. Alle må have mulighed for
at være med til at debattere og prioritere til gavn for
vore ældre medborgere.
DANSKE ÆLDRERÅD ser frem til, at regeringen og
folketinget som opfølgning på kommissionens arbejde vil skabe politiske rammer for konkrete initiativer,
der fastholder et knivskarpt fokus på en etisk forsvarlig hjemmehjælp i Danmark.
DANSKE ÆLDRERÅD understreger, at tryghed for
den enkelte skal være kerneværdi i fremtidens hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering. Vi er parate til at
tage medejerskab, hvis politikerne vil fastholde det
udgangspunkt og formål. Tilliden til, at systemet fungerer, må og skal forblive intakt.

Etik og velfærdsteknologi
Af Kirsten Feld

Af Kirsten Feld
Dette indlæg har været bragt i Magasinet Social
Fokus, maj 2013.
Der er ingen tvivl om, at anvendelsen af velfærdsteknologi er en del af fremtiden på ældreområdet. Er det
en fremtid vi skal frygte? Bliver det en fremtid med
større ensomhed? Eller kan vi roligt se fremtiden i møde med teknologien som en del af vores tilværelse?
Velfærdsteknologi kan blive en gevinst for os alle. Borgere, personale og økonomi. Men det forudsætter, at
der skabes forståelse, tillid og ikke mindst tryghed til de enkelte teknologiske
løsninger. At der afsættes den nødvendige tid til dialog med borgeren om formål og anvendelse af teknologien, om muligheder og begrænsninger.
Velfærdsteknologi kan medvirke til mere frihed og større uafhængighed. Ligesom den kan forebygge ensomhed for nogle mennesker. At kunne kommunikere via telemedicin, selv at kunne trække gardiner for og fra, selv at kunne
klare toiletbesøg og bad skaber uafhængighed og giver tid, overskud og frihed
til at være sammen med andre. For andre mennesker kan teknologien skabe
utryghed, isolation og ensomhed. Situationer med menneskelig kontakt erstattes af teknologi og af en forventning om: du kan og du skal selv.
Det for mig etiske udgangspunkt er, at løsningen findes i borgerens ønsker og
nuværende liv. Jeg er enig med Søren Kierkegaard i, at det gælder om at møde mennesker, hvor de befinder sig. Mød os da med åbenhed, respekt, forståelse og ligeværdighed – også når det gælder dialogen om velfærdsteknologi,
så vi roligt kan se fremtiden i møde med teknologien som en del af vores tilværelse.
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Fakta om Social Fokus:
Social fokus - indblik og perspektiv
Socialstyrelsen udgav i januar 2009 - juni 2013 bladet Social
Fokus, der udkom som fire serier: Ældre, Udsatte, Handicap
og Børn & unge samt enkelte særnumre. Bladene udkommer ikke længere, men kan forsat downloades, og mange
kan også bestilles i trykt udgave.
Social Fokus fra maj 2013 er et temanummer om velfærdsteknologi. Du kan downloade hele magasinet som pdf på det
her link:
http://www.servicestyrelsen.dk/
filer/udgivelser/
socialfokus3_aeldre_web-pdf/view

Projekter og publikationer
KL: Pårørende skal bidrage mere til plejen.
Fremtidens socialpolitik tager afsæt i, at borgerne
som udgangspunkt er de fremmeste eksperter i
eget liv. Dermed har familien også et ansvar i forhold til pleje. Men kommunerne er forpligtet til at se
helhedsorienteret på en families situation, når der
bevilges hjælp, lyder det fra KL..
En million seniorer udfordrer velfærdsstaten
Antallet af +65-årige har netop rundet en million for
første gang i danmarkshistorien. Og det stopper
ikke her. Hvis prognoserne holder stik, vil antallet
runde halvanden million i 2039. Vi lever længere,
og samtidig når de store generationer pensionsalderen i disse år. Et stigende pres på sundhedsvæsenet og den kommunale plejeopgave er konsekvensen ifølge professor.

Momentum er Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev. Her kan du læse hele artiklen:
http://www.kl.dk/Momentum/momentum2013-9-2id131035/?
utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_cont
ent=nyhedsbrev&utm_campaign=emailnyhedsbrev-Momentum+nr.+9/2013,+28.+maj
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”Det  er  ingen  skam  for  kommunen  at  inddrage  net-
værket og familien i at løse opgaver i forhold til borgere,  som  har  brug  for  hjælp,  tværtimod.”
Sådan  lyder  det  fra  Anny  Winther,  formand  for  KL’s  
Social- og Sundhedsudvalg som kommentar til en
historie i Berlingske om en tidligere jægersoldat
med sclerose, der ikke længere kan være sammen
med sin kæreste, fordi kommunen ellers pålægger
hende at passe ham de 24 timer i døgnet, som han
har brug for.

Læs  mere  om  KL’s  holdning  til  pårørendes  ind-
sats.  Læs  også  og  KL’s  socialudspil:
http://www.kl.dk/Social-service/Parorende-skalbidrage-til-plejen-id132885/

KORA undersøger: Hvem er de sårbare og udsatte ældre?
Nogle ældre er sunde, aktive, har et godt netværk
og en god økonomi. Andre er nedslidte, syge og
socialt dårligt stillede. Men hvem er det, der er særligt sårbare og udsatte i alderdommen – og hvorfor? Og er der forskel på, hvordan sårbarhed ses
’udefra’,  når  man  beskriver  andre,  og  hvordan  det  
opleves  ’indefra’  i  ens  eget  liv?  Det  undersøger  
KORA i et nyt forskningsprojekt.
I disse år er der stort fokus på sund aldring og aktiv
alderdom. Men betyder det stigende fokus på sunde, aktive og selvhjulpne ældre, at der opstår nye
former for ulighed for nogle grupper af ældre? Og
hvem er de ældre, der risikerer at blive taberne, når
der er så stort fokus på aktiv alderdom? Det er nogle af de spørgsmål, KORA vil undersøge i projektet
"Sårbarhed  og  ulighed  i  alderdommen".
KORA er det Nationale institut for Kommuners
og Regioners Analyse og Forskning.
Undersøgelsen er finansieret af Velux Fonden,
som har bevilget godt 1 mio. kr.
Læs mere her: http://kora.dk/nyheder/hvem-erde-saarbare-og-udsatte-aeldre/

Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD
DANSKE ÆLDRERÅD til Folkemøde 2013

kemødet, men jeg tænkte allerede sidste år, at det
ville være en god idé for mig at deltage som næstformand. Da jeg i år blev valgt som formand, tog
jeg af sted, da det ville give mig fine muligheder for
at hilse mere uformelt på flere personer, som jeg
senere vil komme til at møde i formelle arbejdssituationer.
- Hvordan  er  stemningen  på  Folkemødet?
Der er en rigtig god stemning, og jeg mener virkelig, at det er et folkeligt møde. Folk er afslappede,
og de giver sig tid til at tale med hinanden. Det er
sjovt pludselig at se vores ministre komme cyklende forbi - det er man jo ikke vant til. At vores folketingsformand Mogens Løkketoft kan stå og tale helt
afslappet i et telt uden sikkerhedsvagter, synes jeg
er rigtig flot, og det siger meget om vores samfund.
- Hvilke temaer på Folkemødet 2013 er mest
relevant for ældrerådene?

Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa
Rasmussen, tilbragte tre dage på Folkemødet.
Redaktionen har spurgt ham om hans oplevelser på Bornholm.
- Hvorfor valgte du at deltage i Folkemødet
2013?
Officielt var DANSKE ÆLDRERÅD ikke tilmeldt fol-
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Den øgede digitalisering af offentlig kommunikation
og frivillighed var to emner, som er vigtige for ældreområdet. DANSKE ÆLDRERÅD har netop udarbejdet et høringssvar om fritagelse fra at kommunikere med offentlige myndigheder gennem digitale
medier. Socialminister Karen Hækkerup talte om
frivillighed, og til et frokostmøde ved Ældresagens
telt drøftede vi frivillighed med blandt andre Ældresagens underdirektør og projektchef Anette Knudsen fra Mandag Morgen.

- Helt konkret - hvad lavede du på Folkemødet ?
Jeg var meget rundt og havde heldigvis også fået
stillet en cykel til rådighed, så det var nemt for mig
at komme omkring. Jeg deltog flere gange i debatter hos LO Faglige Seniorer. Jeg hørte både Lillian
Knudsen og Mogens Lykketoft, som holdt oplæg
om det at blive ældre. Det var også hos dem, at
socialminister Karen Hækkerup talte om frivillighed.
Jeg fik både en kort snak med Mogens Lykketoft og
en lidt længere med Lillian Knudsen om et muligt
tættere samarbejde.
- Fortæl om en ekstra interessant begivenhed
på Folkemødet 2013.
I Regionernes telt hørte jeg et meget spændende
oplæg om innovation og sundhed, hvor den private
sektor og det offentlige samarbejder om at gøre
livet lettere for de mange ældre, der har det svært.
Der ligger utroligt meget nytænkning i at inddrage
industrien sammen med den offentlige sektor. Der
var specielt meget fokus på at gøre forholdene
bedre for den medicinske patient, ved at udtænke
teknologiske løsninger til disse patienters behov.

Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD

- Hvad fik DANSKE ÆLDRERÅD ud af at være til
stede på Folkemødet 2013?
Jeg hørte mange relevante indlæg og debatter. Og
jeg talte med rigtig mange spændende folk, for eksempel Mogens Lykketoft, Lillian Knudsen og Jørn
Fischer, som er ny formand for den nye sammenslutning Danske Seniorer. Jeg er helt sikker på, at vi
vil få glæde af nye relationer og samarbejder, og jeg
er personligt glad for at have lært dem en smule at
kende.

SE OGSÅ VIDEOINTERVIEW med Bent Aa
Rasmussen om hans oplevelser til Folkemødet på linket herunder.
Bent Aa. Rasmussen på Folkemøde 2013

Der er generelt en meget afslappet stemning til Folkemødet - især politikerne vil gerne vise deres folkelighed. Som vores statsminister, som holder tale klædt i jeans.

Nyt fra
DANSKE ÆLDRERÅD
Mød DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse 2013:
DANSKE ÆLDRERÅD har afgivet høringssvar
om fritagelse fra digitalisering i kommunikation
med det offentlige.
”DANSKE  ÆLDRERÅD  mener,  at  den  obligatoriske  
tilslutning til Digital Post for alle borgere, bør modsvares af en langt smidigere forvaltning og eventuel
økonomisk kompensation for de borgere, der af den
ene  eller  den  anden  grund  ikke  ”blot  kan  springe  på  
bølgen”.  I  modsat  fald  risikeres  det  at  skabe  en  ne-
gativ holdning til ordningen.
I den resterende del af høringssvaret gav DANSKE
ÆLDRERÅD sine forslag til, hvordan tilslutningen til
Offentlig  Digital  Post  kunne  ske  mere  smidigt.”
Konference: Hvad gør kommuner for at fremme
ældre indvandreres sundhed?
Københavns Universitet, Center for Sund Aldring,
og DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til fælles
konference og dialogmøde, fredag d. 30. august
2013  i  København.  Konferencen  har  titlen:  
Læs hele konferenceprogrammet på linket her:
http://www.danskeaeldre.launch-it.dk/
uploadedImages/4992-konferenceom%C3%
A6ldreindvandrere.pdf

Bestyrelsen fra venstre: Erik Stagsted, Steen Christian Eriksen (bag), Leo Larsen,
Carsten Wittus (forrest), Mogens Ramussen, Jørgen Larsen, Hanne Vedersø, Aage
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Konferencer og temadage
Møder for formænd og næstformænd
I sensommeren 2013 bliver der afholdt fem møder,
hvor formænd og næstformænd fra valgkredsenes
ældreråd kan møde lokale bestyrelsesmedlemmer,
sekretariatsleder Marianne Lundsgaard og formand
Bent Aa. Rasmussen.
Læs mere på linket her: http://
www.danskeaeldre.launch-it.dk/index.asp?
ArtId=14959&ActiveMenu=13548

DANSKE ÆLDRERÅD konference: Fra høringspart til medskaber - Borgerinddragelse for alvor?
Årets Vingstedkonference finder sted d. 10. oktober
kommer i år til at handle om borgerinddragelse, og
vi tager temperaturen på det lokale demokrati. I disse år eksperimenteres med forskellige typer af borgerinddragelse. Der er tendenser, der peger væk fra
formelle og generelle måder til uformelle former for
borgerinddragelse på specifikke områder. Ældrerådene skal være på forkant med udviklingen og være
med for at lytte og for at blive hørt.
Program og tilmelding til konferencen kommer på
DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside ultimo august.
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Fra ældreråd til ældreråd
Indvandrerpensionister risikerer fattigdom

relativt lille, nemlig ca. 16.000 ved begyndelsen af
2012, og heraf lidt mindre end 400 i Albertslund,
men tallet vil vokse hurtigt i de kommende år.

Danmarks Statistik pegede i publikationen på, at
indvandrerpensionisterne fra ikke-vestlige lande "er
i risiko for fattigdom" . Det skyldes dels, at en stor
del af dem kun i begrænset omfang har optjent arAf Frede Vestergaard, jour- bejdsmarkedspension eller foretaget opsparing til
nalist og Cand. Polit, med- pensionen. Dels skal de have boet (ikke nødvendiglem af Altertslund Ældrevis arbejdet) i Danmark i 40 år mellem 15 og 65 år
råd.
for at få fuld folkepension. Ellers får de en såkaldt
brøkpension afhængig af opholdstidens længde.
Albertslund er den kommu- Personer med flygtningestatus har dog automatisk
ne i Danmark, der næst
ret til fuld folkepension.
efter Ishøj og Brøndby har
flest indvandrere og efter- Kontanthjælp og boligstøtte retter dog til en vis grad
kommere fra ikke-vestlige op for manglende indtægt fra pensionsindkomst.
lande.
Men alligevel var den disponible indkomst (dvs. efter betaling af skat) 60.000 kroner mindre i genI alt 23,0 procent af indbyggerne i Albertslund havde nemsnit for en ikke-vestlig indvandrer end for en
ved indgangen til 2012 baggrund i et ikke-vestligt
person af dansk oprindelse, nemlig 116.000 kroner
land med Tyrkiet og Pakistan som de to største op- mod 176.000 kroner i 2010.
rindelseslande. Det fremgår af den årlige publikation
Indvandrere i Danmark 2012, som kom i december. Danmarks Statistik har opgjort, at 40 procent af de
ikke-vestlige indvandrere over 65 år havde en diI den lille bog sætter Danmarks Statistik for første
sponibel indkomst under 115.000 kroner mod kun
gang fokus på ældre indvandreres situation. Det er fem procent for en dansk pensionist. Danmarks Staen forholdsvis lille andel af indvandrerbefolkningen, tistik har også i rapporten regnet på hvor mange
og det skyldes naturligvis, at indvandrerne i hoved- pensionister, der ligger under de såkaldte fattigsagen er kommet til Danmark i løbet af de seneste domsgrænser på henholdsvis 50 og 60 procent af
30  år,  og  de  fleste  er  kommet  som  unge  eller  yngre   medianindkomsten. Ved brug af 50-pct-grænsen var
mennesker.
det hhv. 25 procent og 2 procent, mens 60-pctgrænsen havde som resultat, at 47 procent af de
Indvandrere og efterkommere i Danmark med ikke- ikke-vestlige indvandrerpensionister lå under grænvestlig baggrund udgjorde i begyndelsen af 2013
sen mod kun 6 procent af danskerne. Det fik Danca. 391.000 (hvoraf ca. 267.000 indvandrere), men marks Statistik til at skrive, at de 47 procent er "i risi
antallet af pensionister på 65 år og derover er stadig
Denne artikel har tidligere været bragt i Albertslund Ældreråds blad 60+

Fra ældreråd til ældreråd
ko for fattigdom".
Der kan dog ikke uden videre sættes lighedstegn
mellem at være i risiko for fattigdom og det at være
fattig, skriver Danmarks Statistik: "At være ´i risiko
for fattigdom´ indikerer blot, at familiens indkomst
er væsentligt lavere end indkomsten i en almindelig
dansk familie".

Ældreplejen skal opleves
Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus ældreråd, har
skrevet et debatindlæg i
Jyllandsposten d. 14/6
2013.
Carl Aksel Kragh Sørensen
fortæller om sine oplevelser, da han og Aarhus Ældreråd fulgte medarbejderne
på arbejde hos borgerne.
De gjorde det for at få et
indblik i, hvordan Aarhus
Kommunes ældrepleje arbejder, og ikke mindst hvordan hverdagen opleves
af de borgere, som får hjælp.
Læs hele indlægget her: http://jyllands-posten.dk/
aarhus/meninger/breve/ECE5614933/aeldreplejenskal-opleves/

13

| Nyhedsbrev juni 13

Ældrerådene spørger
Hvor findes reglerne for hvordan der holdes ældrerådsvalg?
I Socialministeriets vejledning nr. 40 af 19. maj 2011, punkterne seks til ti fastsætter de overordnede
rammer for valg til ældreråd. Mange spørgsmål besvares ikke i vejledningen, og de nærmere regler
for valget skal aftales mellem ældreråd og kommunalbestyrelse.
De fleste opståede spørgsmål løses ved at se på, hvad der normalt gøres i et valg til kommunalbestyrelsen. Loven herom er lov nr. 127 af 11. februar 2013, og den mest generelle vejledning om,
hvordan loven skal forstås, har nr. 70 af 21. august 2009. Derudover findes en række gældende bestemmelser vedrørende kommunalvalg, heriblandt syv bekendtgørelser, et cirkulære, to vejledninger og syv skrivelser fra Indenrigsministeriet til samtlige kommuner.
På www.retsinfo.dk kan  du  finde  alle  reglerne,  hvis  der  er  behov  for  at  søge  inspiration  til  at  få  svar  
på et spørgsmål.
Der er imidlertid intet krav om, at ældrerådsvalget følger regler for kommunalvalget. Derfor anbefales det, at ældrerådet og kommunalbestyrelsen drøfter og fastlægger spillereglerne for ældrerådsvalget før eventuelle problemer opstår.
Læs mere om ældrerådsvalget på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside: http://
www.danskeaeldre.launch-it.dk/index.asp?ArtId=14948&ActiveMenu=16272

DANSKE ÆLDRERÅD ønsker god sommer.

DANSKE ÆLDRERÅDs
Aktiviteter - kalender 2013
August
27. Formands-/næstformandsmøde,  Aabybro
28. Formands-/næstformandsmøde,  Fårvang
29. Formands-/næstformandsmøde,  Sorø
30.  Konference:  "Hvad  gør  kommuner  for  at  fremme  ældre  indvandreres  
sundhed?"
September
4. Formands-/næstformandsmøde,  Middelfart
9. Formands-/næstformandsmøde,  København
Oktober
10.  Vingstedkonference:  Fra  høringspart  til  medskaber  - borgerinddragelse
for alvor?
.

Jernbane Allé 54, 3. th.
2720 Vanløse
Tlf. 3877 0166
info@danske-aeldreraad.dk
www.danske-aeldreraad.dk
Nyhedsbrevet er udgives af
DANSKE ÆLDRERÅD
ISSN: 1903-0509 (online)
Næste nummer: Sept. 2013
DANSKE ÆLDRERÅD
Formand Bent Aa. Rasmussen
Tlf. 6221 7125
Ansvarshavende
Bent Aa. Rasmussen
Redaktion
Marianne Lundsgaard
Henriette Irminger Sonne
Sekretariatet
Marianne Lundsgaard
Sekretariatsleder
ml@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 30828337
Henriette Irminger Sonne
Ældrepolitisk konsulent
his@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0160
Dorthe Neergaard
Ældrepolitisk konsulent
dn@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0163

14

| Nyhedsbrev juni 13

