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Indledning
Tiden siden repræsentantskabsmødet har såvel i globalt som i DANSKE ÆLDRERÅDs perspektiv
været præget af økonomiske drøftelser. Fokus har været rettet mod at tilpasse organisationen til de
økonomiske realiteter og til kommende udfordringer.
De seneste års økonomiske krise har præget tilværelsen globalt, nationalt og lokalt. For ældre- og
seniorråd har det betydet store udfordringer, for at sikre de bedste vilkår i hverdagen for ældre
borgere. Viljen til velfærd bliver testet over hele linjen, og DANSKE ÆLDRERÅD fastholder sin
holdning: Der skal fokuseres på fornyelser og ikke forringelser i fremtidens velfærd.
Det er en ledetråd for arbejdet og initiativer i DANSKE ÆLDRERÅD.
Vi kender udfordringerne: store årgange af ældre – både friske ældre med erfaring fra arbejde og
foreningsliv, med lyst og kræfter til at engagere sig i frivilligt arbejde og ældre, der har behov for
mere end kan rummes i den kommunale ældrepleje. Arbejdskraft og penge bliver fremtidens
mangelvare.
DANSKE ÆLDRERÅD har to kerneopgaver: At varetage ældre- og seniorråds interesser over for
offentlige, private eller halvoffentlige beslutningstagere og at styrke og videreudvikle ældre- og
seniorråd i deres lokale virke.
Bestyrelsen varetager især den første kerneopgave, mens sekretariatets medarbejdere gennem en
projektbevilling varetager den anden kerneopgave.
DANSKE ÆLDRERÅD har en medlemstilslutning på 100 %. Udfordringen for bestyrelsen er, at
medlemmerne oplever sig som en del af fællesskabet, oplever at DANSKE ÆLDRERÅD er stedet,
hvorfra der kan hentes støtte og viden.
Denne skriftlige beretning er tematiseret i forhold til relevante politikområder for såvel ældre- og
seniorråd som for DANSKE ÆLDRERÅDs virke. Beretningen forholder sig til de perspektiver, som
det forløbne års begivenheder har for ældre- og seniorråds opgaver og for DANSKE ÆLDRERÅDs
arbejde.

Aktuelle strømninger på ældreområdet
2011 var europæisk frivillighedsår, hvilket medførte en bred interesse for de frivillige og bragte
diskussioner om grænser for frivillig indsats - om kommunal frivillighed ikke mindst på
ældreområdet.
2012 er udnævnt til Europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne, hvilket
er en lejlighed til i Danmark og i Europa at sætte ældrepolitik på dagsordnen. Hvilke udfordringer
bringer fremtiden? Hvor er der knaster? Hvad skal fokus rettes imod?
En strømning i Danmark er ”Fremtidens sundhedsvæsen – kommunernes ansvar”, og den nye
opgavefordeling mellem region og kommune. En anden strømning er den omsiggribende
digitalisering af al kommunikation, offentlig som privat, samt nye velfærdsteknologiske
muligheder.
Spørgsmålet, om nærdemokratiet fungerer i de 98 kommuner er rejst i år. Flere peger på, at
nærdemokratiet især i store kommuner lider og svækkes. Dermed bliver ældre- og seniorråd
samt bruger- og borgerråds funktion dobbeltvigtig. På den ene side er rådene er med til at
konkretisere lokalpolitik og er formidlere af information til borgerne. På den anden side er rådene
rådgivere overfor de ”fjerne” politikere og dermed bindeled mellem borgere og politikere.
En overordnet strømning er den voksende ældrebefolkning og forskelle ældre imellem. Det
dokumenteres af Danmarks Statistik i en undersøgelse i Statistisk tiårsoversigt 2011.
Undersøgelsen viser, at ældrebefolkningen lægger mindre beslag på offentlige ydelser end
tidligere, men at uligheden i ældrebefolkningen er vokset og voksende. Uligheden viser sig især
mellem de yngre ældre (65 – 74 år) og de ”ældre ældre” (75+ år). Økonomisk set er der mere
styrke end byrde i ældrebefolkningen.
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Ældre og kommunernes generelle serviceniveau
Et tilbagevendende spørgsmål er: Hvor detaljeret lovgivning skal der til for at sikre det rette
serviceniveau? Et spørgsmål der er delte meninger om. Også i år har adskillige mediebårne
enkeltsager ført til ministerforespørgsler og lovforslag.
Kommunale beslutninger sætter rammer for borgernes liv – tænk blot på omlægning af busruter,
lukning af dagværesteder, placering af nye ældreboliger, åbningstider på biblioteker, flytning af
borgerservice, kvalitetsstandarder for rengøring og ventetider for genoptræning. Kommuner er
forskellige. Lokal kultur, demografi og geografi spiller ind, når kommunalpolitikerne træffer deres
beslutninger.
Ni frikommuner vil gøre sig fri af stram statslig styring og af et ufleksibelt bureaukrati. Ønsket er
at komme af med bøvlet. Et af de klassiske argumenter for decentralisering er, at kommunerne
fungerer som et lokalt laboratorium. Her kan kommunerne på eget initiativ afprøve nye måder at
gøre tingene på og løbende udvikle nye løsningsmodeller med udgangspunkt i de lokale
udfordringer og muligheder. Opgaven er at se, om det er muligt at skære ned på kontrol og
bureaukrati ved at slippe borgere og medarbejdere løs. Da hovedparten af de ni kommuner har
besluttet sig for at sætte fokus på ældreområdet, har DANSKE ÆLDRERÅD etableret en erfagruppe for ældreråd i de ni frikommuner.
”Lige muligheder for alle uanset alder” lød overskriften på DANSKE ÆLDRERÅDs
repræsentantskabsudtalelse i 2009. Udtalelsen omhandlede offentlige myndigheders brug af
digitalisering. Udtalelsen sluttede med følgende krav: ”DANSKE ÆLDRERÅD kræver, at
offentlige myndigheder garanterer serviceløsninger, der sikrer borgere uden IT-færdigheder de
samme vilkår som andre borgere. DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer regering, Folketing, regioner,
kommuner, styrelser og organisationer til at skabe lige muligheder for alle borgere.”
En digitaliseret offentlig sektor er en realitet, idet al offentlig kommunikation skal foregå digitalt
fra 2015. Regering, KL og Danske Regioner vedtog sommeren 2011en digitaliseringsstrategi.
Det er tilfredsstillende at se, at det i strategien slås fast, at borgere, der ikke kan betjene sig selv
på nettet, skal hjælpes.
Også i det nuværende regeringsgrundlag slås fast at: ”For ældre, personer med handicap og
andre, der er begrænset i at udveksle oplysninger eller betjene sig selv over internettet, skal det
være muligt at få hjælp.”
Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD er enig i, at en digitaliseret offentlig sektor er fremtiden og
vil holde aftaleparterne fast på deres løfter om, at ingen må lades i stikken. Implementering af
digitaliseringsstrategien foregår netop nu i kommuner og regioner. Ældre- og seniorråd har en
opgave i at følge udviklingen og sikre lige muligheder for alle, så ingen tabes på gulvet.
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Ældre og kommunernes socialpolitik
Regeringen nedsatte i foråret 2011 en Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i
plejebolig og plejehjem (Ældrekommissionen). Kommissionen afleverede d. 9. februar i år sin
rapport til social- og integrationsminister Karen Hækkerup.
Rapporten indeholder 43 anbefalinger, som sætter beboernes ejerskab til eget hjem, respekt for
menneskers selvværd og forskellighed i centrum. Rapportens anbefalinger følges allerede i
praksis i mange plejeboliger og plejehjem. Der er ikke meget nyt i rapporten, men den kan
bruges, når ældre- og seniorråd sætter fokus på livskvalitet på de lokale plejehjem.
Rapportens værdier falder i tråd med DANSKE ÆLDRERÅDs drøftelser om livskvalitet på
plejehjem og i plejeboliger. Det er værd at lægge mærke til anbefalingen om en fast tilknyttet
læge, en anbefaling DANSKE ÆLDRERÅD på linie med andre organisationer, tidligere har
fremført. I forlængelse af sidste års debat om besøgsrestriktioner har det betydning, at
rapportens anbefalinger lægger op til tæt samarbejde og dialog med pårørende.
Rehabilitering er blevet det nye modeord. De fleste kommuner arbejder med rehabilitering i
hjemmeplejen. Navn og modeller er forskellige, men målet det samme: At kombinere hjælp med
træning og derved sætte den enkelte i stand til at klare flere opgaver selv.
Velfærdsteknologi er et andet modeord og vinder indpas i hjemmepleje og på plejecentre.
Velfærdsteknologiske hjælpemidler giver større selvstændighed for mange borgere, men det
afgørende er, at indførelse af teknologiske hjælpemidler sker i dialog med borgeren. DANSKE
ÆLDRERÅD hævder, at brug af velfærdsteknologi aldrig må blive et krav, men en mulighed for
den enkelte.
Den menneskelige faktor er efterhånden blevet så fraværende, at det er umuligt at få et levende
menneske i tale, hvis man ikke passer ind i skabelonerne, eller har glemt en af de mange
personlige adgangskoder, man skal huske. Det er urimeligt, at man ikke kan møde et menneske
i borgerservice eller på biblioteker.
Der er et udestående omkring egenbetaling. Det gælder især robotstøvsugeren, hvor det
diskuteres, om en robotstøvsuger er et hjælpemiddel eller et forbrugsgode i lighed med en
almindelig støvsuger. Der er ingen tvivl hos DANSKE ÆLDRERÅD: Så længe prisen ikke er
sammenlignelig med en almindelig støvsuger, må den betragtes som et hjælpemiddel og
dermed uden egenbetaling.
Hjemmehjælpsområdet er under pres, og området har i stigende grad brug for et servicetjek.
DANSKE ÆLDRERÅD har – på linie med andre organisationer – foreslået, at der nedsættes en
hjemmehjælpskommission. Der er al mulig grund til, at brugere, medarbejdere, ældreråd,
ældreorganisationer og beslutningstagere sætter sig sammen og kommer med anbefalinger til,
hvordan borgere med behov for offentlig velfærdsservice sikres livskvalitet og selvbestemmelse.
Anbefalinger der af kommuner kan bruges til at videreudvikle hjemmehjælpen.
De kommunalt fastsatte kvalitetsstandarder sætter ord og praksis på ydelser i den enkelte
kommune. Derfor er kvalitetsstandarder på linje med de kommunale budgetter kerneområder for
ældre- og seniorråd. Kvalitetsstandarder for kommunale ydelser var på programmet for
DANSKE ÆLDREÅDs seks temadage i efteråret 2011.
DANSKE ÆLDRERÅD har anmodet Social- og Integrationsministeren om, at de sociale nævn
løbende offentliggør deres afgørelser. Begrundelsen er, at ældreråd i dag ikke kan holde sig
orienteret om borgernes klager over kommunens afgørelser. Ministeren svarer: ”Det er vigtigt for
mig, at ældrerådene har den nødvendige viden og de rette redskaber til at kunne sikre
borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik og til at kunne rådgive kommunens
beslutningstagere.” Ministeren foreslår, ”at ældrerådet f.eks. indgår en aftale med
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kommunalbestyrelsen om, at rådet gerne vil følge og orienteres om den generelle udvikling i
klagesagerne”, da hun ikke kan efterkomme anmodningen om løbende offentliggørelse af
afgørelser.
DANSKE ÆLDRERÅD har i foråret afgivet høringssvar på et lovforslag om at udvide det sociale
nævn med en jurist fra Ankestyrelsen. DANSKE ÆLDRERÅD støtter forslaget, da det vil sikre
ensartede afgørelser i de fem nævn og foreslår, at nævnet udvides med et medlem udpeget af
DANSKE ÆLDRERÅD, da mange sager vedrører ældre borgere.
Loven om mulighed for at indføre besøgsrestriktioner overfor pårørende til beboere/lejere på
plejehjem blev vedtaget. DANSKE ÆLDRERÅD pointerede i sit høringssvar, at beboerens hjem
skal respekteres, at det er en ledelsesopgave at undgå/løse konflikter, og at der skal søges
hjælp, hvis konflikten går i hårdknude.

DANSKE ÆLDRERÅDs deltagelse i udvalg vedrørende socialpolitik
ÆldreForum er et uafhængigt råd under Socialministeriet. Det skal følge og vurdere ældres
vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet skal samtidig bidrage til at synliggøre
ældres ressourcer og nuancere billedet af ældre og aldring.
Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Kirsten Feld, er medlem af ÆldreForum.
Følgegruppe i forbindelse med Den nationale handlingsplan for demensindsatsen –
Socialstyrelsen
Følgegruppens formål er at relevante aktører inddrages i planlægningen og gennemførelsen
af de fem initiativer. Formålet er ligeledes at etablere en bred faglig platform med forskellige
perspektiver med henblik på at følge projekternes udvikling.
Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆLDRERÅD.
Følgegruppe for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne – Social- og
Integrationsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.
Følgegruppens formål er gensidig inspiration og information mellem en bred kreds af aktører
på tværs af alder og interesseområder.
Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆLDRERÅD.
Følge og initiativgruppe for Generationernes Dag – Socialstyrelsen.
Gruppe på tværs af ældreorganisationer og andre aktører.
Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆLDRERÅD.
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Ældre og kommunernes sundhedspolitik
Sundhedsområdet undergår store
forandringer, herunder omlægning af
sygehusstruktur, flytning af opgaver til
kommuner, nye muligheder i behandling
f.eks. flere ambulante behandlinger m.v.
Målet er, at skabe et sammenhængende
sundhedsvæsen. For den ældre medicinske
patient er en af de væsentligste udfordringer
at undgå de mange genindlæggelser.
Sundhedsområdets dilemmaer og
udfordringer blev som tema behandlet på
DANSKE ÆLDRERÅDs årlige
Vingstedkonference.
Et fokusområde er det fælles medicinkort, der
implementeres i regionerne. Kortet kan give
borgere, læger og sygehuse bedre overblik
over medicinforbrug og mere sikker
ordinering. DANSKE ÆLDRERÅD og ældreog seniorråd har længe efterlyst det færdige
produkt.
Den nationale handlingsplan for demensindsatsen, der blev vedtaget i 2011, resulterede i 14
anbefalinger. Socialstyrelsen har fået til opgave at udmønte fem af disse i konkret handling.
DANSKE ÆLDRERÅD er repræsenteret i følgegruppen ved sekretariatsleder Marianne
Lundsgaard.
Region Sjælland har i foråret oprettet et kontaktforum for brugere af sundhedsvæsenet på linie
med de brugerråd, der er oprettet i flere andre regioner.
Ældrerådsmedlemmer er efter pres fra bl.a. DANSKE ÆLDRERÅD og regionsældreråd
repræsenteret i disse fora.

DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentation i udvalg vedrørende sundhed for ældre
Projekt ”God mad - Godt liv” er et kvalitetsudviklingsprojekt ved Socialstyrelsen. Projektet har
til formål at understøtte en ny tilgang til praksis i forhold til såvel organisering som levering af
madservice. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard indgår i projektets følgegruppe som
repræsentant for DANSKE ÆLDRERÅD.
Sundhedsbrugerråd i de fleste regioner har repræsentation fra DANSKE ÆLDRERÅD via
regionsældrerådene
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Ældre og kommunernes øvrige politikområder
DANSKE ÆLDRERÅD markerede med konferencen ”Medborgerskab i et aktivt ældreliv – fra
ældrebyrde til ældrestyrke” i foråret 2011 det europæiske år for frivilligt arbejde. Drøftelser af
frivillig indsats, af medborgerskab og demokrati er væsentlige i en tid, hvor velfærd er under pres
og hvor regering, kommuner og frivillige organisationer bejler til den frivillige indsats. DANSKE
ÆLDRERÅD ser frivillig indsats, hvor frivillige yder et positivt bidrag i hverdagens omsorg, som
et gode, men finder det uacceptabelt, hvis frivillige skal overtage omsorg og pleje. Kirsten Feld
gav, som inviteret taler på Ældremobiliseringens landskonference, udtryk for, at det er positivt, at
der udvikles nye metoder og organiseringsformer for frivillig indsats – herunder de såkaldt
kommunale frivillige.
DANSKE ÆLDRERÅD lægger vægt på, at sammenhængskraften i de lokale samfund
opretholdes – og gerne styrkes. De store kommuner er i denne sammenhæng en udfordring.
Der er blevet langt til alting f.eks. til politikere, embedsmænd, beslutninger, borgerservicecentre,
biblioteker og busstoppesteder. Digitalisering og velfærdsteknologi løser nogle problemer, men
skaber nye udfordringer herunder måske isolation og ensomhed.
Bestyrelsen har beskæftiget sig med emnet tilgængelighed og transport, og DANSKE
ÆLDRERÅD har rettet henvendelse til de relevante ministre.
Der er rettet henvendelse vedrørende handicapkørsel, med en opfordring til at borgere, der har
nedsat gangfunktion på grund af nedsat lungekapacitet eller en svær hjertelidelse, kan blive
berettigede til handicapkørsel i lighed med borgere med fysisk nedsat gangfunktion. Social- og
Integrationsministeriet har i sit svar oplyst, at der i øjeblikket foretages en gennemgang af
befordringsordninger på tværs af sektorer. Finansministeriet leder et udvalg, med
repræsentation fra ni ministerier, KL og Danske Regioner. Udvalget foretager en gennemgang af
de i alt 43 ordninger, med henblik på at samordne og forenkle reglerne om befordring og
befordringstilskud på tværs af de forskellige lovgivninger.
Der er rettet henvendelse til transportministeren om de problemer, nedskæringer i busdrift
skaber for ældre borgere.
Finansministeriet offentliggjorde i foråret en befordringsanalyse, der viser, at de fleste
befordringsregler er rammelove, som giver den enkelte kommune vide muligheder for
visitationsregler. Ældre- og seniorråd har her en opgave med at følge op på lokale regler.
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DANSKE ÆLDRERÅDs synlighed og indflydelse
DANSKE ÆLDRERÅD har gennem årene oplevet en stadig større opmærksomhed fra
omverdenen med invitationer til deltagelse i følgegrupper, oplæg, foredrag, artikler eller dialog.
Fra ministerier og styrelser, ældreorganisationer, Teknologirådet, Vejdirektoratet og faglige
organisationer. I anledning af ældreåret har formand Kirsten Feld bidraget med et kapitel i bogen
”Værdig alderdom”.
Udover de tidligere nævnte henvendelser til forskellige ministre har DANSKE ÆLDRERÅD
skrevet til sundhedsminister Astrid Krag, med en opfordring til at lovfæste regionsældreråd.
DANSKE ÆLDRERÅD har også skrevet til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og bedt
om, at det foreslåede seniorråd på arbejdsmarkedet får et andet navn for at undgå forveksling
med de ældreråd, der kalder sig seniorråd.
Der er holdt møde med en socialpolitisk ordfører og formand Kirsten Feld har deltaget i en
rundbordssamtale om ældreområdet med formanden for Folketingets Socialudvalg og andre
organisationsrepræsentanter.
Formænd fra de fem regionsældreråd har sammen med Kirsten Feld og sekretariatsleder holdt
møde med Bent Hansen, formand for Danske Regioner. På mødet aftalte Kirsten Feld og Bent
Hansen, at de to taler sammen, når ministersvaret vedrørende lovfæstelsen af
regionsældrerådene foreligger. Ministeren har netop svaret, at hun ikke ser lovfæstelse af
regionsældreråd som en nødvendighed, så dette møde er nu aktuelt.
Formanden deltager som inviteret i KLs sociale topmøde, og formand og sekretariatsleder
deltager som inviterede i Danske Regioners generalforsamling.
Danmark var i anledning af EU-formandskabet vært for åbningen af året ”2012 Aktiv aldring og
solidaritet mellem generationerne.” DANSKE ÆLDRERÅD deltog med tre delegerede ved den
internationale åbningskonference og var én blandt seks inviterede udstillere, der viste særligt
innovative projekter fra Danmark.
Folkevalgte ældreråd, som en del af det lokale demokrati, er en dansk specialitet, og der var stor
interesse for ideen blandt de mange delegerede europæere.
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DANSKE ÆLDRERÅDs økonomi
DANSKE ÆLDRERÅDs økonomi består af kontingentindtægter, projektmidler og refusioner fra
DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK).
Kontingentindtægter skal dække bestyrelsens direkte udgifter, dele af administrationsudgifterne
samt medarbejdertimer til betjening af bestyrelse, forretningsudvalg og organisation – herunder
repræsentantskabsmøde, politisk arbejde og lobbyvirksomhed.
Projektmidler fra satspuljen har i de foregående fire år udgjort den overvejende indtægtskilde.
En satspuljebevilling på årligt kr.1.6000.000 til projektet ”Ældrerådsnetværk og
ældrerådsrådgivning” har dækket langt størstedelen af personale-, administrations- og
aktivitetsudgifter.
Fra 2011 til og med 2013 udgør projektmidler fra satspuljen kr. 1.000.000, hvilket betyder
indskrænkninger i personale, administrationsudgifter og aktiviteter.
Bestyrelsen påbegyndte på den baggrund i 2011 en slankning af organisationen. Dels i
sekretariatet, hvor de faste medarbejdere pr. 15. september 2011 er reduceret fra fire til tre, dels
i forhold til organisationen, hvor vedtægtsændringer er sat på dagsordnen.
Bestyrelsen fremlagde på repræsentantskabsmødet 2011 et budget med et underskud på kr.
600.000 og lovede at nedbringe dette underskud for de kommende år.
Ansøgninger
DANSKE ÆLDRERÅD fik bevilliget kr. 50.000 fra puljen til aktiviteter i forbindelse med EU’s
frivillighedsår til den ældrepolitiske konference i forbindelse med repræsentantskabsmødet
2011.
Sekretariatet har ansøgt Social- og Integrationsministeriet om midler til projektet ”Integration af
ældre nydanskere i det kommunale demokrati - gennem ældrerådsarbejde”. Ansøgningen er
under behandling, svar forventes i april. Projektet skal løbe over 2 1/2 år med et årligt budget på
godt kr. 500.000.
Sekretariatet har udarbejdet en ansøgning til pulje til udmøntning af EU´s år for aktiv aldring –
svar forventes primo juni.
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DANSKE ÆLDRERÅDs struktur
Struktur og vedtægt har fyldt meget i bestyrelsens og sekretariatets hverdag i det forløbne år.
Bestyrelsen har drøftet vedtægten og mulige ændringer af struktur. Bestyrelsen er nået til det
resultat, at det er muligt at fastholde medlemsdemokratiet med en mindre bestyrelse og med
repræsentantskabsmøde hvert andet år og samtidig frigøre kontingentindtægter til andre
aktiviteter, blandt andet til medlems- og udadrettede aktiviteter.
Sekretariatet har nedbragt lønomkostningerne ved at reducere antallet af medarbejdere fra fire
til tre. Det har betydet, at en del af HK-opgaverne er digitaliseret eller overgået til de øvrige
medarbejdere.
På novembermødet blev bestyrelsen enig om et første udspil, som blev sendt ud til ældre- og
seniorråd til debat for at få synspunkter frem.
Bestyrelsen blev positivt overrasket over de mange tilbagemeldinger og over den store
forståelse for nødvendige ændringer. Svarene viser enighed om en mindre bestyrelse, men ikke
om dens endelige størrelse. Der er bred tilslutning til færre repræsentantskabsmøder og til
decentrale valg i valgkredse.
Derimod er bestyrelsens første overvejelser om inddeling af valgkredse tilbagevist. Det forslag
bestyrelsen nu lægger frem, følger regionerne.
Der er indsendt forslag til en anderledes kontingent- og repræsentantskabsstruktur. Der er
indsendt ideer om, at hvert ældreråd har en stemme, og om at byer med flere end 100.000
indbyggere skal have stemmer svarende til deres indbyggertal mod at betale tilsvarende mere i
kontingent.
På baggrund af de mange besvarelser, har bestyrelsen fremsendt et revideret vedtægtsforslag
til høring. Høringsfristen er udløbet, og bestyrelsen har taget stilling til de indkomne
medlemsforslag. På baggrund af resultatet af høringen fremlægger bestyrelsen sit færdige
forslag til endelig afgørelse på repræsentantskabsmødet.
Det årlige repræsentantskabsmøde med den efterfølgende ældrepolitiske konference er for
såvel sekretariat som bestyrelse et af årets højdepunkter. I 2011 deltog 392 stemmeberettigede
og 62 ikke-stemmeberettigede fra 92 ældre- og seniorråd i repræsentantskabsmødet. 474 deltog
i den ældrepolitiske konference, og der var 13 udstillere.
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DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter
Som tidligere omtalt er aktiviteter i DANSKE ÆLDRERÅD projekt- og brugerfinansierede. DANSKE
ÆLDRERÅDs sekretariat rådgiver ældre- og seniorråd i forhold til daglig praksis og nye lovtiltag
samt udarbejder mindre undersøgelser. Derudover vedligeholdes DANSKE ÆLDRERÅDs
hjemmeside, og der udsendes nyhedsbreve, mailservice, tilrettelægges og gennemføres temadage
og konferencer. Disse aktiviteter udføres for projektbevillinger.
I den forgangne periode er følgende aktiviteter gennemført:
- Uvildig faglig rådgivning om generelle og konkrete spørgsmål af såvel ældre- og seniorråd
som af deres samarbejdspartnere - primært kommunale forvaltninger (telefon, e-mail, ansigttil-ansigt). Der har i årenes løb været et stigende antal.
- Afholdelse af to ældrepolitiske konferencer og seks temadage om fagspecifikke og relevante
emner ift. lovgivning, praksis og arbejdsområder.
Det er positivt, at ældre- og seniorråd i så stort omfang deltager i temadage og konferencer. I
det forløbne år har henholdsvis 69 og 82 ældre- og seniorråd deltaget i temadage og
formandsmøder. Ca. ¾ af alle medlemmer af ældre- og seniorråd har deltaget i de to
ældrepolitiske konferencer - i alt 711 deltagere. Den brede opbakning til aktiviteter viser, at
puljemidler til sådanne er meget væsentlige, i og med at de reducerer prisen.
- Udsendelse af fire nyhedsbreve af gennemsnitlig 12 sider. Nyhedsbrevene udsendes pr. email til ældrerådene. Nyhedsbrevene indeholder ældrepolitisk relevante artikler, information
om undersøgelser, nyt fra ministerier og styrelser (herunder lovstof), oplysninger om
relevante projekter, bøger m.m., erfaringsbaserede nyheder ”fra ældreråd til ældreråd”.
Indholdet klæder ældrerådene på til debatter, viden og spørgsmål til egen kommune
- Besvarelse af høringer over lovforslag samt formidling heraf til ældreråd
- Udsendelse af e-mails til alle ældreråd med nyheder ca. en gang pr. måned. Mailservice
indeholder aktuelle nyheder, nyt om bestyrelsens arbejde, lovforslag m.m.
- Vedligeholdelse og udvikling af DANSKE ÆLDRERÅDs omfattende hjemmeside, herunder
bl.a. ajourføring af lovgivning, opdatering af nyheder, kontaktinformationer til ældreråd,
ældrerådenes årsberetninger m.m.
Hjemmesiden www.danske-aeldreraad.dk blev etableret i 2007. Hjemmesiden har et stadigt
stigende antal besøgende. Ved beretningens afslutning i april var der flere end 468.000 hits.
- Støtte op om arrangementer til markeringen af FN´s internationale ældredag 1. oktober.

Bestyrelse
Bestyrelsen har haft den sorg, at to aktive bestyrelsesmedlemmer gennem mange år er afgået ved
døden i løbet af 2011. Ingrid Andresen er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Erling Høholt og Aase
Klitte Holmgren i stedet for John Dybdal. Merete Nielsen er trådt ind i stedet for Jytte Madsen der,
grundet sygdom, har trukket sig.
Bestyrelsen har holdt fem møder iberegnet det konstituerende møde, og et to-dages
bestyrelsesseminar. Seminaret blev brugt til en første drøftelse af struktur og vedtægt og gav
mulighed for at lære bestyrelseskolleger at kende.
Kontorchef for ældrekontoret i social- og integrationsministeriet Eva Pedersen var gæst på mødet i
november og drøftede ældrerådenes indsats i kommunerne og andre aktuelle spørgsmål med
bestyrelsen.
Bestyrelsen har siden sidste repræsentantskabsmøde brugt megen tid på at diskutere
vedtægtsændringer, men temaer som rådighedsbeløb for borgere i ældre- og plejeboliger har der
også været tid til.
Bestyrelsens møder har været præget af dialog med meningsbrydninger, stort engagement og
samhørighed. Formand og bestyrelsen arbejder ulønnet og uden diæter, men får rejseomkostninger
dækket af DANSKE ÆLDRERÅD.
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Sekretariat
Sekretariatets bemanding
DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat ligger i København, i bydelen Vanløse, tæt ved S-tog og
Metro. Medarbejderne i DANSKE ÆLDRERÅD varetager sammen med bestyrelsen kontakten til
ældre- og seniorråd og til KL, ministerier, Folketing, organisationer og andre
samarbejdspartnere.
Sekretariatet består af en sekretariatsleder og to ældrepolitiske konsulenter. En timebetalt
bogholder kommer én gang ugentlig og betaler regninger, laver løn, samt fører regnskab.
DANSKE ÆLDRERÅD har en aftale med foreningen af DemensKoordinatorer i DanmarK
(DKDK) om sekretariatsbetjening af deres medlemmer og organisation. Dette sker gennem køb
af sekretariatsleder, bogholder og en af de ældrepolitiske konsulenter. DKDK har i 2011 købt
timer for knap 250.000 kr.
Dansk Gerontologisk Selskab har pr. 1. januar 2012 indgået samarbejdsaftale med DANSKE
ÆLDRERÅD om, at DANSKE ÆLDRERÅDs medarbejdere skal sekretariatsbetjene Selskabet.
Projekt: ”Uddannelse, rådgivning og netværk for ældreråd”
DANSKE ÆLDRERÅD har i 2011 til og med 2013 midler til projektet ”Uddannelse, rådgivning og
netværk for ældreråd”. Projektets formål er, at tilbyde uddannelse og rådgivning for medlemmer
af de lovfæstede ældreråd. Initiativerne skal sikre, at medlemmer af ældreråd får den faglige
viden, rådgivning og uddannelse, der er betingelsen for, at de kan opfylde de krav, der er til
ældrerådenes lovfæstede opgaver.
Initiativerne skal sætte ældrerådene i stand til at indgå i en konstruktiv dialog med
kommunalpolitikere og embedsværk i kommunerne.
Initiativerne skal tillige sætte ældrerådene i stand til bedre at opfange og formidle synspunkter
mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Ældre- og Seniorråds vilkår
Bestyrelsen besluttede i 2011 at undersøge, om ældrerådenes arbejdsvilkår har ændret sig som
følge af lovændringen i 2010. 69 formænd besvarede det udsendte spørgeskema og kun fire af
disse svarede, at der var sket mærkbare ændringer. En nævner organisationsændringer, andre
at rådet får flere sager til høring. Besvarelsen af spørgeskemaet understreger, hvor forskellig
kulturen er fra kommune til kommune. Undersøgelsen er nærmere beskrevet i Nyhedsbrev 1,
2012. Resultatet svarer til bestyrelsens indtryk af, at der står stigende respekt om ældrerådenes
arbejde i kommunerne.
Kommuner inddrager i stadig højere grad borgere i beslutningsprocesser gennem dialogmøder,
fokusgrupper og borgermøder. Det er godt for den demokratiske proces. Men det er i høj grad
borgere med mange ressourcer, der på den måde får indflydelse. Udfordringen for ældre- og
seniorråd er, at sikre at beslutninger bliver til gavn for helheden, ikke mindst for borgere med få
ressourcer.
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Fremtid
Tiden er præget af stor usikkerhed omkring, hvordan den fremtidige velfærd bliver designet. Vi
står overfor en periode, hvor de offentlige budgetter fortsat kommer under stort pres, og derfor
kan den primære kilde til finansiering af velfærd risikere fundamentalt at ændre karakter.
Det betyder reelt set, at der tegner sig flere scenarier for, hvordan samfundet vil imødegå
udfordringen.
Én mulighed er, at indstille sig på, at luksusdagene er forbi og reagerer på dette ved populært
sagt at gå sparevejen. Man strammer op i stedet for at eksperimentere med nye former for
velfærdsproduktion.
En anden mulighed er, at den erkendelse vinder frem, at der ganske vist er begrænsede
ressourcer, men også valgfrihed i forhold til, hvordan de skal bruges. Den mulighed kan bruges
til at skabe en mere tilfredsstillende ”velfærdsproduktion” med en langt større grad af
borgerinddragelse.
Det overordnede mål er at bevare det bedste i vores velfærdssamfund gennem de kommende
vanskelige år, men vi undgår ikke en debat om, hvorvidt alle eksisterende velerhvervede
rettigheder skal bestå.
En ting er sikker: Starter vi ikke debatten nu og bliver enige om reformer, risikerer vi, at det er for
sent, og så bliver den uundgåelige følge stramme nedskæringer om få år, og hvis de kommer
uden planlægning og debat, vil de ramme samfundets svageste først.
Inden beskæring af velfærdsydelserne, bør det seriøst overvejes, om leveringen af
velfærdsydelserne kan gøres mere effektiv – fokus må være at få mere ud af den offentlige
sektor for mindre input. Lykkes det, har man et alternativ til nedskæringer. Det betyder ikke en
pukken på de offentligt ansatte, men indførelse af nye metoder og nye teknikker i den offentlige
sektor.
Flere beslutningstagere debatterer: Hvad det er for ydelser, vi alle skal have adgang til i
fremtiden? Hvad skal vi som borgere gøre til gengæld for disse ydelser, og i hvilken grad skal
fordelingspolitikken udstrækkes til nye områder som f.eks. en række ældreydelser, for at give
plads til besparelser og omprioriteringer af de offentlige midler til de allersvageste? Dette er en
meget afgørende politisk værdidebat vi som ældre- og seniorråd også skal tage, og hvor
DANSKE ÆLDRERÅD skal kunne komme med politiske udmeldinger.
DANSKE ÆLDRERÅD søger, gennem dialog med såvel lands- som kommunalpolitikere og med
embedsmænd, at gøre opmærksom på områder, hvor ældre borgere kommer i klemme – enten i
forhold til deres rettigheder eller i forhold til deres levede liv. DANSKE ÆLDRERÅD ønsker ikke
særlige love og rettigheder for ældre mennesker, da DANSKE ÆLDRERÅD ikke ser alder som
et kriterium i sig selv. DANSKE ÆLDRERÅD støtter, at lovgivning skal være ens og lige for alle
borgere. Men DANSKE ÆLDRERÅD mener, at der kan være behov for lovgivning til at regulere
situationer, man særligt som ældre kan komme ud for.
For DANSKE ÆLDRERÅD bliver udfordringerne:
 At forholde os til de udspil, der er / kommer på banen, også selv om de betyder
omprioriteringer.
 At påvirke ældrepolitikken med hensyntagen til de yngre generationer.
 At følge hvad indførelse af velfærdsteknologi betyder for borgere, for personale og for
samfundsøkonomi.
 At være opmærksom på, hvordan digitaliseringsstrategien gennemføres i stat, regioner
og kommuner og at borgerne sikres i processen.
 At gennemføre de organisatoriske forandringer, der følger af den besluttede
vedtægtsændring.
 At udarbejde en ansøgning til forlængelse af den nuværende satspulje og/eller skaffe en
permanent finansiering.
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Afslutning
Tiden siden sidste repræsentantskabsmøde har været begivenhedsrig og arbejdskrævende.
Arbejdet har i høj grad været præget af vedtægtsrevisionen, der har medført en indsats på alle
niveauer – blandt medlemmer, i bestyrelse og i sekretariat. En indsats, der lægger grundlaget for
repræsentantskabets beslutning og dermed grundlaget for DANSKE ÆLDRERÅD i fremtiden.
2012 er europæisk år for aktiv aldring og fremme af solidaritet mellem
generationer. Det bliver et aktivt år med initiativer som WHO og Socialstyrelsens konkurrence
”De mange generationers by”, med fejring af ”Generationernes dag”, den 1. oktober (der falder
sammen med FNs internationale ældredag) og i den anledning sikkert mange lokale aktiviteter.
Et skelsættende år, hvor væsentlige beslutninger skal træffes.
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DANSKE ÆLDRERÅD i tal fra maj 2011 til april 2012
Bestyrelsen og dens udvalg

2010/11

2011/12

23

23

5

5

19

19,5

Medlemmer i forretningsudvalget

5

5

Møder i forretningsudvalget

7

7

Nedsatte ad hoc-udvalg

3

0

Offentliggjorte inspirationspapirer/vejledninger

3

3

4

3

Sekretariatets åbningstid pr. uge – minimum antal timer

30

30

Faglige henvendelser pr. telefon og mail, gennemsnit pr. uge

25

22

8.000

12.000

14

15

3

1

70

70

17

18

6

6

14

13

Formandens udtalelser

8

5

Pressemeddelelser

4

5

Nyhedsbreve

6

4

16

9

547

454

2

2

747

711

10

6

Deltagere i alt

725

279

Repræsenterede ældreråd, gennemsnit

79,5

69

3,9

4

5

5

75

82

Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesbeslutninger pr. møde, gennemsnit

Sekretariat og projekt
Ansatte

Besøg på hjemmeside, gennemsnit pr. måned
Udsendte mailservices pr. kalenderår
Landsdækkende undersøgelser
Undersøgelsers gennemsnitlige svarprocent fra ældreråd

Synlighed og indflydelse
Formand og sekretariatsleders deltagelse i konferencer, seminarer og
kongresser
Formand og sekretariatsleders deltagelse i møder med beslutningstagere i
Folketing, ministerier, KL
Møder i følgegrupper, arbejdsgrupper og samarbejdspartnere

Høringssvar afgivet

Arrangementer afholdt af DANSKE ÆLDRERÅD
Repræsentantskabsmøde 2010, 2011 deltagere
Konferencer om ældrepolitik
Deltagere i alt
Temadage for ældreråd

Gennemsnitlig tilfredshed for temadagene (skala 1-5)
Møder for formænd og næstformænd
Repræsenterede ældreråd

DANSKE ÆLDRERÅD, Jernbane Allé 54, 3. th., 2720 Vanløse, tlf.: 38 77 01 60
e-mail: info@danske-aeldreraad.dk, hjemmeside: www.danske-aeldreraad.dk
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