Referat af DANSKE ÆLDRERÅDs
repræsentantskabsmøde d. 28. april 2014 i Nyborg
Formanden, Bent Aa. Rasmussen bød velkommen til såvel ny- som genvalgte medlemmer af ældre/seniorråd til gæsterne, og en særlig velkomst til ministeren, Manu Sareen.
Tilstedeværende gæster:
Jørgen Fischer, formand, Danske Seniorer
Lone Vasegaard, bestyrelsesmedlem DemensKoordinatorer i DanmarK
Søren Rand, formand, Ældre Sagen
Bjarne Salomonsen, forretningsfører, Faglige Seniorer
Søren Svane Christensen, fuldmægtig, Ældrekontoret, Socialministeriet
Aksel Mossin, formand og John Winther, næstformand, Frederiksberg Ældreråd
Ulla Skærved, formand og Annette Hellmann, næstformand, Københavns Ældreråd
Til stede var 258 stemmeberettigede, heraf 2 med fuldmagt, samt 206 ikke stemmeberettigede fra 92
medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Svend-Erik Hermansen, og formanden spurgte, om forsamlingen havde andre
forslag.
Det var ikke tilfældet, hvorefter Svend-Erik Hermansen blev valgt med applaus.

2. Valg af stemmetællere og referent
På bestyrelsens forslag blev bestyrelsens medlemmer enstemmigt valgt som stemmetællere, og
sekretariatet valgt som referent.
Dirigenten konstaterede herefter, at mødet var lovligt varslet og indkaldt, jf. vedtægtens § 5. Dagsorden
var udsendt rettidigt og med de korrekte bilag. Formalia var overholdt.
Dirigenten vejledte om, at mødet kun kan træffe beslutning om de forhold, der er optaget på
dagsordenen.
Ingen mødedeltagere havde indsigelse eller bemærkning til formalia.

3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
Bestyrelsens forslag til forretningsorden var udsendt før mødet. Ingen ønskede ordet, og forslaget blev
herefter godkendt af forsamlingen.
4. Bestyrelsens beretning for den forgangne periode
Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt til medlemmerne. Formanden aflagde mundtlig beretning på
mødet.
Den skriftlige og mundtlige beretning samt den vedtagne udtalelse kan læses på DANSKE ÆLDRERÅDs
hjemmeside, www.danske-aeldreraad.dk, hvortil der henvises.
Hovedtræk fra debatten om beretningen:
Om beretningen
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Mange talere fremhævede, at beretningen - både den skriftlige og mundtlige, var god.
Økonomiske overskud af frivilligt arbejde
En taler oplyste, at en del frivillig-aktiviteter i kommunale sammenhænge kunne indtjene et økonomisk
overskud, som nogle kommuner hentede ind til ”den kommunale kasse”. Taleren opfordrede de
tilstedeværende ældre-/seniorråd til at sikre, at denne type midler forbliver på ældreområdet og helst på
stedet hvor de er optjent.
Formanden var enig i talerens opfordring til ældre-/seniorrådene.
Friplejehjem kan være dyrere end almindelige, kommunale plejehjem.
En taler opfordrede ældre-/seniorråd til at modsætte sig oprettelsen af friplejehjem, hvis det i forhold til et
kommunalt plejehjem ville koste kommunen 60 % eller mere at bekoste beboeres ophold.
Forslag for at undgå aflysning af ældrerådsvalg
En taler foreslog, at bestyrelsen drøfter og eventuelt nedsætter en arbejdsgruppe til at analysere
årsagerne til de aflyste ældrerådsvalg, beregner udgifter ved afholdelse af de forskellige valgtyper samt
udarbejder vejledningsmateriale til ældre-/seniorrådene.
Formand Bent Aa. Rasmussen vil tage forslagene med til bestyrelsens overvejelser.
Helhedspleje- og omsorg
En taler henledte opmærksomheden på, at pleje og omsorg udføres af så mange forskellige aktører, at
der er fare for, at overblik og helhedspleje mistes. Problematikken er særlig overhængende for borgere,
som modtager hjælp i eget hjem, da kommunerne ikke kan tilrettelægge arbejdet fleksibelt nok i forhold til
den enkelte.
Formanden var enig med taleren i, at ældre-/seniorrådene skal holde øje med, at det er en
helhedsorienteret pleje, der tilbydes og gennemføres i kommunerne, hvilket er i overensstemmelse med
intentionerne i Hjemmehjælpskommissionens udmeldinger.
Ældremilliarden kræver omfattende dokumentation
En taler udtrykte bekymring over de mange dokumentationskrav til ældremilliarden, fordi det vil kræve
mange til at kontrollere forbruget. En anden taler udtrykte bekymring over, at der med ældremilliarden
opbygges et cigarkasseprincip på ældreområdet, som budgetlægningsmæssigt er helt utraditionelt og
ikke ønskeligt.
Formanden opfordrede til, at glæde sig over ældremilliardens muligheder for at give ældre-/seniorråd
indflydelse, og i øvrigt se tiden an i forhold til den konkrete praksis i kommunerne.
Patientinddragelsesudvalg i regionerne
En taler opfordrede DANSKE ÆLDRERÅD til at samle de fem nyudpegede Regionsældreråds
repræsentanter i Patientinddragelsesudvalgene snarest belejligt.
Formanden, Bent Aa. Rasmussen gav tilsagn om et snarligt møde i DANSKE ÆLDRERÅD.
Tilgængelighedspolitik i offentlig transport
Taleren opfordrede ældre-/seniorråd til at gøre en indsats i egen kommune for at gøre det lettere og ikke
sværere for dårligt gående at benytte offentlige transportmidler. Taleren oplyste, at transporten mange
steder er samlet på få trafikselskaber, og den derved opståede monopolstilling bør bruges fornuftigt.
Bent Aa. Rasmussen var ikke enig med en taler i, at DANSKE ÆLDRERÅD kunne gøre noget i anledning
af, at styresystemet Windows XP, ikke længere serviceres af Microsoft, og på trods heraf stadig bruges i
PC-undervisningen til ældre.
Dirigenten satte herefter den samlede beretning til afstemning.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
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5. Eventuelt forslag til udtalelse
Bent Aa. Rasmussen anbefalede det udsendte forslag - om ældre og digitalisering- til fælles udtalelse fra
repræsentantskabet til godkendelse.
Flere talere var enige i emnet, og stillede forslag til tilføjelser eller mindre korrektioner af forslaget til
udtalelsen.
En taler oplyste, at ældrerådet i talerens kommune havde bearbejdet teksten, så den kunne fremstå som
ældrerådets egen tekst. Taleren opfordrede andre til at gøre ligeså.
Mindre korrektioner blev indarbejdet. Og der blev efter frokostpausen præsenteret et nyt samlet forslag til
udtalelse.
Den endelige udtalelse blev enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet.
6. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
Årsrapport (Årsregnskab) for år 2013 var udsendt til deltagerne.
Bent Aa. Rasmussen fremlagde resultatopgørelsen og årsrapporten på bestyrelsens vegne. Han udtrykte
tilfredshed med, at årets resultat, der fremviser et mindre underskud end det budgetterede
Ingen ønskede ordet til regnskabet. Regnskabet blev sat til afstemning.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

7. Forslag til en overordnet arbejds/handleplan for den kommende periode
”DANSKE ÆLDRERÅDs handleplan for 2014-2015 og på længere sigt” var udsendt til deltagerne på
forhånd.
Formanden fremlagde handleplanen, og oplyste, at planen havde været på dagsorden ved hvert
bestyrelsesmøde i det forløbne år. Om selve indholdet oplyste han, at der skal arbejdes meget med
rehabilitering i det kommende år. Digitaliseringens udvikling og initiativer er også fast, ligesom
ældremilliarden må følges tæt. Regionsældrerådenes vilkår skal stadig tilgodeses i de kommende år.
Som svar på spørgsmål fra et medlem oplyste formanden, at arbejdet for at sikre, at alle ældre-/seniorråd
er eller bliver medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD tegner positivt for den kommende periode.
Et medlem tilkendegav, at visitationen til ældre- og plejeboliger var så restriktiv, at ældre ikke selv kan
bestemme. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen ville se på, hvordan forslaget kunne behandles i
handleplanens pkt. 2.
Handleplanen blev herefter enstemmigt vedtaget.
8. Orientering om budgettet for indeværende og kommende år
Budget for år 2014 samt budgetoverslag for 2015 og 2016 var udsendt til deltagerne.
Bent Aa. Rasmussen forelagde budgettet, og oplyste blandt andet, at der i 2014 og de følgende år
budgetteres med et underskud på ca. 350.000 kr. årligt. Baggrunden for at budgettere med et underskud
er, at der er vedtaget nye initiativer med forøgede udgifter for at fremme DANSKE ÆLDRERÅDs
synlighed.
Ingen ønskede at tage ordet.
Repræsentantskabet tog budgetorienteringen til efterretning.

9. Indkomne forslag
Pkt. 9.1- Bestyrelsens forslag om, at hvert ældreråd har ret til én repræsentant for hver 10.000 borgere
over 60 år.
§ 6, stk. 1 foreslås ændret til:
”Ethvert ældreråd har ret til én repræsentant for hver påbegyndt 10.000 af kommunens borgere, som pr.
1. januar det pågældende år er fyldt 60 år.”
Bestyrelsen forslag indebærer en ændring af vedtægten. Bent Aa. Rasmussen oplyste, at den gældende
vedtægt har givet en skævvridning i repræsentationen fra de enkelte ældre-/seniorråd. Derfor foreslås en
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ændring, således at repræsentationen er afstemt efter kommunens antal borgere, der er fyldt 60 år.
Bestyrelsen står enigt bag forslaget.
Ingen ønskede ordet.
Vedtægtsændringsforslaget blev sat til afstemning: 8 stemte imod forslaget og 2 undlod at stemme.
Øvrige stemte for.
Forslaget blev vedtaget.
Umiddelbart efter vedtagelsen fik formanden for Københavns Ældreråd, Ulla Skærved, ordet. Hun fortalte,
at ældrerådet så meget frem til at blive medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD på ny, og at proceduren for
indmeldelse ville begynde straks.
Formanden for Frederiksberg Ældreråd takkede bestyrelsen, formanden og forsamlingen for en fornuftig
ændring af vedtægten. Ældrerådet tager stilling til situationen vedrørende medlemskabet på et møde d. 8.
maj 2014.
Pkt. 9.2 – bortfald af vedtægtens overgangsbestemmelse.
§ 17 foreslås slettet.
”§ 17
Overgangsregler
For bestyrelsesmedlemmer valgt på repræsentantskabsmøder i 2011 og 2012 opretholdes nuværende
vedtægters § 7, afsnit 4, indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 2013. For bestyrelsesmedlemmer
valgt på repræsentantskabsmødet i 2012 udløber valgperioden ved det ordinære
repræsentantskabsmøde i 2013. Nærværende bestemmelse bortfalder ved det ordinære
repræsentantskabsmøde i 2013.”
Forslaget er rent formelt, da § 17 blot er en konstatering. Forslaget skal ikke debatteres.
Ingen ønskede ordet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
Pkt. 9.3 - Forslag fra Rødovre og Høje-Taastrup Seniorråd om ændring af betegnelsen ”ældreråd” til
”seniorråd”, gennem DANSKE ÆLDRERÅDs arbejde for ændring af lovteksten.
Formanden for Rødovre Seniorråd, Ruth Mørch, motiverede forslaget med dels at ældre i dag kaldes
seniorer, og dels at undgå, at ældreråd forveksles med ÆldreSagen. En følge af ændringen er endvidere,
at DANSKE ÆLDRERÅD skal skifte navn til DANSKE SENIORRÅD.
Bent Aa. Rasmussen oplyste, at bestyrelsen ikke kan støtte forslaget. Bestyrelsen ønsker ikke at arbejde
for en lovrevision, da loven vedrørende ældreråd senest blev revideret i 2010. En lovrevision har derfor
formodentlig lange udsigter. Der er i lovgivningen mulighed for at kalde sig andet end ældreråd, og siden
lovens vedtagelse i 1998, har 18 råd taget navneændring til seniorråd. Muligheden foreligger således
lokalt. Formanden tilføjede, at landsorganisationen er kendt som DANSKE ÆLDRERÅD blandt
beslutningstagere, og det tager lang, lang tid at få indarbejdet et navn.
Bestyrelsen er enige i Høje-Taastrup Seniorråds argument om det hensigtsmæssige i at alle råd på
landsplan har det samme navn. Bestyrelsen anbefaler, at dette navn er ældreråd.
Flere talere tog ordet for - med forskellige argumenter - at støtte bestyrelsens indstilling.
En enkelt taler foreslog, at navnet på det lokale råd skulle være DANSKE ÆLDRERÅD + kommunens
navn.
Dirigenten satte forslaget fra Rødovre og Høje Taastrup Seniorråd til afstemning.
Forslaget blev nedstemt.
Pkt. 9.4. - Forslag fra Høje-Taastrup Seniorråd om lovændring, således at ældre-/seniorråds
valgtidspunkt lægges samtidig med valg til kommunalbestyrelsen.
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Høje-Taastrup Seniorråd begrundede forslaget med, at samtidige valg ville give valg til ældre-/seniorråd
mere synlighed og større valgdeltagelse end i dag
Bent Aa. Rasmussen oplyste, at bestyrelsen i princippet er enig i forslaget, og har foreslået det samme i
DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar til den seneste lovændring. Op til valgene i 2013 har DANSKE
ÆLDRERÅD agiteret for valg samtidig med kommunalvalget og gerne som fremmødevalg. Formanden
oplyste, at bestyrelsen ikke fandt det sandsynligt, at der kunne gennemføres forslag om lovændringer så
hurtigt efter den seneste lovrevision i 2010. Bestyrelsen støtter valgformen ”fremmødevalg”, og helst
samtidig med kommunalvalg. Valgformen skal dog bygge på lokale beslutninger. Bestyrelsen kunne
derfor ikke støtte forslaget, men vil fremadrettet arbejde for, at så mange som muligt stemmer ved
ældrerådsvalg, og at ældre-/seniorråd får størst mulig gennemslagskraft.
Flere talere udtalte positive erfaringer med fremmødevalg lagt på samme dag som valg til
kommunalbestyrelsen.
En taler opfordrede Høje-Taastrup Seniorråd til at trække sit forslag og i stedet opfordre bestyrelsen til at
arbejde for forslagets indhold. Det ønskede seniorrådet ikke.
En anden taler opfordrede bestyrelsen til at udarbejde en pjece om fordelene ved fremmødevalg afholdt
samtidig med kommunalvalg.
I formandens svar fremgik det, at DANSKE ÆLDRERÅD gerne vil arbejde for forslagets indhold, men
uden lovændring, og gerne vil skrive et notat om fordelene. Det er dog vigtigt at fastholde, at det er ældre/seniorråd og kommunalbestyrelser, der i fællesskab har friheden til at bestemme valgform og
valgtidspunkt.
Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning.
Forslaget blev nedstemt.
10. Fastsættelse af kontingent for 2015
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Formanden indstillede forslaget.
Ingen ønskede ordet.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med applaus.
11. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Revisionsinstituttet, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsautoriseret
revisor Torben Aasberg.
Formanden indstillede forslaget.
Ingen ønskede ordet.
Revisor blev genvalgt.
12. Eventuelt





Bjarne Salomonsen fra Faglige Seniorer takkede for invitationen og for samarbejdet i det forløbne
år. Han så frem til fælles oplevelser og fælles indsats for at synliggøre ældres vilkår på Folkemødet
på Bornholm. Faglige Seniorers medier vil frem til 2016 tematisere ældrerådsarbejdet, som anses
for væsentligt at støtte. Interessefællesskabet vil også blive afprøvet, når
hjemmehjælpskommissionens lovgivning og diverse digitaliseringsinitiativer skal følges op.
Jørgen Fischer fra Danske Seniorer, som efter sammenlægningen har ca. 140.000 medlemmer,
takkede for invitationen. Også han takkede for samarbejdet – særligt ifbm. Ældremilliarden – og
finder at organisationerne har de samme overordnede interesser.
Gentofte Ældreråd ved formand Connie Engholm efterlyste en debat i anledning af ny lovgivning:
Alle personer, som får hjertestop SKAL genoplives med mindre borgeren har udfyldt et
livstestamente eller personens egen læge fraråder genoplivning. Taleren finder, at der p.t. er en
ubehagelig gråzone vedr. eksempelvis beboere på plejecentre.
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Et medlem fra Kalundborg Ældreråd arbejder som vågekone i Kalundborg, og opfordrer andre til at
starte vågekoner i egne kommuner. Var i øvrigt enig med taleren fra Gentofte.
Et medlem fra Ballerup Ældreråd gjorde opmærksom på, at borgere der skal fritages for digital
kontakt med offentlige myndigheder, både skal søge fritagelse for NemID og for Offentlig Digital
Post.
Formand, Bent Aa. Rasmussen takkede for indlæggene under eventuelt.
Formanden takkede herefter dirigenten for et vel gennemført møde.
Dirigenten, Svend-Erik Hermansen, afsluttede repræsentantskabsmødet og takkede forsamlingen
for god ro og orden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Læs mødets bilag og mundtlig beretning på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside.

http://danske-aeldreraad.dk/organisation/repraesentantskab/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For referat, sekretariatet i DANSKE ÆLDRERÅD, d. 7. maj 2014

Svend-Erik Hermansen
Dirigent

Dorthe Neergaard
Referent
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