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Indledning
Jeg har en drøm om, at jeg vil leve som en aktiv samfundsborger hele livet, at jeg vil klare mig
selv mest muligt, at jeg vil have sociale kontakter livet igennem ikke mindst med børnebørn og
oldebørn in spe. Det er en drøm, jeg tror jeg deler med de fleste. Om det er muligt vil tiden vise.
Jeg har valgt at være ældrerådsmedlem
Ældreråd har som lovfæstet høringspart i kommunerne eksisteret i 15 år og der er fortsat behov
for os. Vi bidrager til at udvikle velfærd – de seneste år under vanskelige betingelser.
Omstruktureringer i kommuner og regioner betyder, at opgaver skal løses på nye måder,
stigende behov i befolkningen betyder at vi skal have fokus på nye løsninger med færre
ressourcer - kort sagt: det er en udfordring at være rådgiver om at udvikle og forandre.
Og ikke al forandring er forbedring.
Hvis vi skal få det, vi er sat i verden for til at lykkes skal vi stædigt holde fast i dialogen og de
gode argumenter og være parate til fordomsfrit at tage drøftelser med hinanden og med
politikerne. Vi har ikke muskelkraft som de store organisationer, men vi har gennem 15 år
stædigt gjort hvad vi kunne, med de forhåndenværende midler.
Flere peger på at velfærdssamfundet er nedslidt og har behov for en fornyelse. Måske er det
rigtigt, måske ikke. Men hvis vi skal forny velfærdssamfundet er det i hvert fald vigtigt at det
gøres med samme omhu og respekt for basale værdier, som lå til grund for velfærdsstatens
opbygning. Den blev opbygget efter krigen, vi var med og vi kender værdierne.
Nogle tror på at forandringerne skal komme ovenfra og kan dikteres fra Christiansborg, KL og
andre.
Jeg tror ikke på topstyrede politiske indgreb, men på, at egentlig fornyelse sker nedefra og sker
ved en frisættelse af lederes, medarbejderes og borgeres initiativer og handlemuligheder.
Politikere og topembedsmænd må anerkende og respektere den uforløste ressource, der her
ligger.
Vi er et godt eksempel på denne ressource - det skal vi huske og gøre opmærksom på.
Der er begrænsede ressourcer – men også valgfrihed i forhold til, hvordan de skal bruges. Den
valgmulighed kan bruges til at skabe bedre velfærd gennem en større inddragelse af os borgere.
I skolen lærte jeg de små tabeller. I livet har jeg lært at de ikke gælder. Med andre ord. ét er teori
noget andet er praksis. I ministerierne tror man på de store økonomiske modeller, gennem livet
lærer vi at, de ikke gælder.
Tlf. 46 32 18 86 E-mail. kirsten.feld@mail.dk
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I har fået tilsendt bestyrelsens skriftlige beretning for året, jeg vil nu redegøre for nogle
hovedpunkter fra denne, samt for de seneste initiativer og kommende opgaver.
Christiansborg, Danske Regioner og KL.
Ældrekommissionens rapport ”livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem” emmer af
muligheder for et aktivt liv på plejehjem med trivsel og selvbestemmelse. DANSKE ÆLDRERÅD
savner dog flere forslag til regelforenklinger.
DANSKE ÆLDRERÅD er enige, når kommissionen anbefaler en fast læge tilknyttet
plejehjemmet, men vi mangler en anbefaling af et lovgrundlag for regelmæssig tandeftersyn og
behandling.
DANSKE ÆLDRERÅD er overrasket over, at rapporten ikke indeholder noget om
plejehjemmenes fysiske indretning. I lyset af de mange demente beboere, må faglig og
erfaringsbaseret ekspertise inddrages.
Disse områder og andre har vi påpeget i vores høringssvar.
Aktivt liv på plejehjem – ja! men hvad med borgere, der modtager hjemmehjælp? Op til
forespørgelsesdebatten d. 17. april i Folketingets socialudvalg skrev DANSKE ÆLDRERÅD til
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup samt Folketingets socialudvalg. Vi opfordrede til
nedsættelse af en hjemmehjælpskommission og til at inddrage DANSKE ÆLDRERÅDs
ekspertise i arbejdet.
Kommissionen nedsættes i nærmeste fremtid.
Velkommen til fattigdomskommissionen, der i sidste uge så dagens lys. Kommissionen skal bl.a.
afklare hvor skal fattigdomsgrænsen ligge hertillands? Jeg efterlyser et servicetjek på
folkepensionen, især pensionstillægget så vi kan komme den voksende ulighed til livs.
Nyt fra DANMARKS STATESTIK viser at ældre er mest påvirket af inflationen – enlige ældre har
oplevet den største stigning i forbrugsudgiften.
Jeg mener derfor, der er grund til i eftermiddag at opfordre socialministeren til at få udarbejdet
en analyse af ældres vilkår – herunder rådighedsbeløb for borgere i ældrebolig og plejebolig –
så denne viden indgår i det samlede billede.
DANSKE ÆLDRERÅD fremsendte bemærkninger til Sundheds- og forebyggelsesminister Astrid
Krags lovforslag om ændringer af embedslægetilsynet. Vi understregede betydningen af tilsynet
og advarede mod en svækkelse af tilsynet, men vi ser gerne, at tilsynet gøres mindre
bureaukratisk
Lovforslaget er trukket tilbage.
Sundheds- og forebyggelsesministeren ser ikke en lovfæstelse af regionsældreråd som
nødvendig. Jeg har, som aftalt, kontaktet Bent Hansen, formand for Danske Regioner, der
foreslår, at vi afventer en mere gunstig tid for lovfæstelse. Vi er enige om at fastholde vore
udbytterige møder og det gode samarbejde mellem regionsråd og regionsældreråd.
En stor udfordring er at levere ordentlig og tilstrækkelig service indenfor den økonomi, der
kommunalt er til rådighed. For at kunne dette, arbejder de fleste kommuner med rehabilitering,
digitalisering og velfærdsteknologi. Nye initiativer der stiller større krav, men også giver den
enkelte hjemmehjælpsmodtager større frihed og mulighed for et fortsat aktivt liv. Andre
kommuner sætter ind med mere traditionelle løsninger. Vi skal holde øje med, hvad der sker i
vores kommune og råbe vagt i gevær, når serviceniveau ikke følger behov og rettigheder.
KLs udspil til at fastholde kommunal velfærd omfatter bl.a. brugerbetaling. Vi har debatteret
emnet og der er i bestyrelsen forskellige holdninger. Vi er uenige, vi vil nok også forblive uenige.
Men debatten er vigtig.
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I tirsdags fremlagde regeringen sin 2020 plan. I torsdags fik jeg en invitation fra Social- og
integrationsministeren til dialogmøde om den kommende socialreform. Socialreformen lægger
op til fornyelser, det er på linje med repræsentantskabets udtalelse for et år siden.
Linjerne er lagt for bestyrelsens kommende arbejde og debat. Det gælder om at finde de veje,
der sikrer borgernes aktive medvirken, livskvalitet og selvværd.
2012 Europæisk år for Aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne
Et af de projekter, der skal markere året, er konkurrencen om at blive ” De mange generationers
by”, Jeg er udpeget til formand for det dommerpanel, der inden den 4. december skal finde
vinderen. Et spændende arbejde. Det bliver interessant at se, hvordan forskellige byer forestiller
sig aktivt liv hvor generationerne får mulighed for at udfolde sig hver for sig og sammen.
Det er Socialstyrelsen i samarbejde med Social- og integrationsministeriet og WHO der har
udskrevet konkurrencen.
Bestyrelsen og medlemmerne
Det er en fornøjelse at være formand for en organisation, der har så stor medlemsopbakning og
så aktive medlemmer som DANSKE ÆLDRERÅD. Arbejdet i år har for en stor dels
vedkommende været præget af struktur og vedtægt. Mange af jer har givet tilbagemelding, først
i idefasen og senest i høringsrunden. Tilbagemeldinger bestyrelsen har drøftet og vurderet ud
fra målet: at få en mindre bestyrelse, at frigøre kontingentmidler til medlemsaktiviteter og at
fastholde medlemsdemokratiet. Resultatet er det ændringsforslag til vedtægten vi skal behandle
senere i dag.
Bestyrelsen har senest behandlet et forslag om en stand på Folkemødet på Bornholm, men
valgt ikke at have en sådan i år da omkostninger er store og udbyttet usikkert. DANSKE
ÆLDRERÅD har efterfølgende takket ja til at deltage i en debat om emnet: Ældre, Aktiv aldring
og digitalisering. Så vi er repræsenteret til Folkemødet i 2012.
Forårets 5 møder med ældrerådsformænd og næstformænd er en inspirerende måde at have en
dialog med jer om, hvad der rør sig i medlemskredsen. Hvor er udfordringen og hvor går
udviklingen hen?
De halvårlige fællesmøder med formænd og næstformænd for regionsældreråd er på samme
måde vigtige – også her er megen god information og udveksling.
Udtalelse
Bestyrelsen er enig om den foreliggende udtalelse (den ligger i mapperne), Udtalelsen vil indgå i
debatten og komme særskilt til afstemning.
Ordentlig og tilstrækkelig hjemmepleje – også når flere får behov!
Ordentlig og tilstrækkelig hjemmehjælp skal sikres, ligegyldigt hvor mange borgere, der får
behov for den. Det fastslår knap 500 ældrerådsmedlemmer på DANSKE ÆLDRERÅDs
repræsentantskabsmøde i dag på Hotel Nyborg Strand.
De tilstedeværende repræsentanter har opmærksomheden rettet mod situationen for ældre
borgere med behov for hjemmehjælp. Holdningen er klar: Hjemmehjælpen skal udvikles og ikke
afvikles.
Ældrerådsmedlemmer ønsker, at politikerne får større fokus på følgende områder:
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Ordentlig og tilstrækkelig hjemmehjælp er for mange en betingelse for et godt liv – og
derfor er rengøring hver 4. uge uværdigt. Uden rengøring er toilet, håndvask og
køkkenvask ikke hygiejniske efter fire uger.
Brugerbetaling på visiteret hjemmehjælp er ikke vejen frem. Der er stor risiko for at skabe
et nyt bureaukrati, der vil tage tid fra hjemmehjælpen.
Hvis hverdagsrehabilitering skal lykkes, må ledelse, og personale klædes på til de nye
opgaver, herunder den meget vigtige dialog med borgeren.
Indfør teknologi i hjemmet, når borgeren er enig, men teknologi må ikke blive en ny
belastning.
Repræsentantskabet fastslår, at DANSKE ÆLDRERÅD er et naturligt medlem af den
kommende Hjemmehjælpskommission. DANSKE ÆLDRERÅD ønsker at bidrage aktivt ved at
formidle viden og erfaring om ældres forskellige hverdag i landets 98 kommuner.
I Danmark er vi dygtige til ældreomsorg. Lad os bruge vores erfaringer til at nytænke
hjemmehjælpen. Vi skal have holdbare løsninger, der modsvarer fremtidens behov.
Afslutning
Afslutningsvis: Grundstammen i ethvert demokrati er os borgere – unge såvel som os gamle.
De unge er fremtiden – de skal bygge videre på det bestående. Vi ældre er forbindelsen til
fortiden, til vores fælles historie og dermed til fundamentet for fremtidens byggeri og udvikling.
Vi er borgere i Danmark. Vi er afhængige af hinanden og ansvarlige for hinanden.
Til allersidst: Tak til bestyrelsen, tak for samarbejdet og debatten. Tak til sekretariatet for jeres
store og altid loyale indsats. Tak til medlemmerne, tak for jeres opbakning.

