DANSKE ÆLDRERÅD
MUNDTLIG BERETNING 2017 – i overskrifter og stikord
Det historiske perspektiv
Ting tager tid
10 år efter reformen – Lokalrådene nedlægges. Ikke se på geografi. Ældrerådet skal tale med en
stemme
Glem geografien
Ældrerådene i Fortid – nutid – fremtid
Tilbagelænet med korslagte arme - ret op – nu fremadbøjet.
Høringsret måske ikke længere det vigtigste.
Vi skal være med til at lægge skinnerne
Derfor vigtigt at være tidligt med. Tilladt at være foran politikerne.
Vi skal være vågne og tale med en stemme.
I de fleste ældreråd er der valg i 2017. Et meget vigtigt valg, for jeg tror, at der venter endnu større
udfordringer forude.
Vigtigt med medlemmer, der vil gøre en indsats.
Det er ikke nok at deltage i de formelle møder, man bliver nødt til hele tiden at dygtiggøre sig f.eks.
ved at deltage i DANSKE ÆLDRERÅDs arrangementer.
Det er ikke kun DANSKE ÆLDRERÅD, der skal være synlig – det gælder også det lokale
ældreråd.
Regionsældrerådene også folkevalgte. Får større og større betydning efterhånden som der bliver
større og større overlapning mellem kommune og region.
Godt med observatør
Landsdækkende Initiativer der berører vores arbejde
Værdighedsmilliarden fylder stadig i debatten.
Det er mit indtryk, at en stor del brugt til varme hænder.
Husk, at der er tale om puljemidler frem til 2019 og der skal redegøres for anvendelsen.
Derefter er det bloktilskud og så skal vi være på vagt.
Demenshandleplan
Vi har været med fra starten – pårørende – de, der ingen pårørende har. Opstartsmøde –
Marienborg, derefter Marianne.
I forbindelse med demens har Alzheimerforeningen gjort en meget stor indsats. De har hele tiden
været på forkant, f.eks. med demensvenlighed
Den Ældre medicinske patient. Overgang fra Hospital til kommune. Unødvendige indlæggelser.
Akutfunktioner.
Klippekort – der er afsat 380 mill. kr. årligt i varige midler – puljemidler i 2017 og 2018.
Fra 2019 som bloktilskud – så skal vi være på vagt.
Køkkenpuljen – har vist sig mere problematisk, da den jo kræver kommunal medfinansiering.
Tilsyn

Plejehjemslæger
Der stilles større krav til kommunerne. Det kræver endnu mere viden af ældrerådene.
Vi bliver med den ekstra million til sekretariatet klædt på til de større krav
Finansloven
Sådan fik vi millionen. Det er en varig bevilling
Vi er ikke alene på den ældrepolitiske scene – og vi samarbejder
Samarbejde med andre: Ældreorganisationer – Ældreforum.
Offentlige myndigheder
Vi er mere synlige og kendte
Synlighed:
Se i den skr. Beretning.
Hvad vil vi være synlige med.
Bornholm
Er nu en tradition
Vi var godt med sidste år, men noget tyder på, at vi får endnu flere indbydelser i år.
Bestyrelsen arbejder for jer
Bestyrelsen – godt med forskellighed – men vigtigt at nå til enighed
Hanne Vedersø –Kirsten Nissen
Kontakt dem, der er valgt.
Mener, at samarbejdet har været åbent og tillidsfuldt mellem bestyrelse sekretariat og formand.
Vi er blevet bedre til at fordele opgaverne, men vi kan sikkert blive bedre endnu
Sekretariatet under omstrukturering
Sekretariatet – ny og udvidet bemanding.
Dorthes afgang – 2 nye ansættes.
Stærk indsats – meget dygtig ledelse.
Servicere – inspirere – give redskaber- klæde på
Konferencer, temadage, formands-, næstformandsmøder
Fremtid
Godt grundlag at give organisationen videre til en ny formand på
God økonomi
Nyvalgt bestyrelse med forhåbentligt mange kræfter og ideer
Vi er kendte og respekterede for vores arbejde
Møde på Marienborg: Mere sammenhæng den offentlige administration
Gå hjem og sørg for at få mange til at stille op og sørg for, at det er nogle, der virkelig vil det, for
det er jo ude hos de enkelte ældreråd, at slagene skal udkæmpes.
De sidste 4 år:
Har fået skabt et bedre økonomisk grundlag for sekretariatet.
Vi har fået udbygget samarbejdet endnu mere med andre organisationer.
Vi bliver hørt endnu mere
Regionsældrerådene er blevet styrket
Ældrerådene har fået mere selvtillid.

