5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - foråret 2012
Opsamling – af Marianne Lundsgaard
Formænd/næstformænd fra i alt 83 ældre- og seniorråd deltog i et af de 5 møder.
Fokus for diskussioner og vægtning mellem emner var forskellig fra møde til møde.
Nedenfor er i stikordsform samlet de temaer som oftest blev nævnt. – punkterne kommer
ikke i prioriteret rækkefølge.
Følgende 2 hovedspørgsmål blev debatteret
Hvilke ældrepolitiske udfordringer oplever vi som ældreråd i kommunerne?
Der tumles med de samme udfordringer over hele landet. De oftest nævnte
udfordringer af ældrepolitisk karakter er:
Digitalisering - hvordan sikres de svageste, hvordan fastholdes kommunens ansvar
over for de ikke-brugere af IT. Ældrerådenes opgaver i denne sammenhæng –
enkelte har plads i lokale digitaliseringsråd andre stiller jævnligt spørgsmål til
politikere og forvaltning
Velfærdsteknologi – borgerbetaling og grænser
Frivillig indsats – grænser, rammer, regler og problemstillinger – herunder
forsikring. Frivilligpolitik – på plejecentre og i kommunen som helhed.
Sundhedsopgaver – gråzoner mellem kommune og region – problemstillinger
omkring tidlig udskrivning fra sygehus og genoptræning
Afklaringspladser, trygheds
Hverdagsrehabilitering – risikerer det at gå over gevind
Ældreboligplaner:
Plejeboligbyggeri – hvad er der behov for og hvordan får vi indflydelse
Plejehjemsnedlæggelser – hvad er rimeligt og hvad gør vi
Lav en samlet analyse af behov og nuværende pladser
Embedslægebesøg – for pedantiske
Transport – ikke mindst ift sygehus/læge m.m.
Trafik – nedlæggelse/centralisering af busruter og problemer med at ”komme på
tværs af kommuner”
Brugerbetaling – er drøftet i enkelte ældreråd, men forventes at komme til at fylde
meget i den kommende tid
Hvordan kan vi medvirke til at åbne de kommunale bygninger(
træning/plejecentre/biblioteker m.m.
Borgere med ensomhed og selvmordstanker – hvad kan vi og kommunen gøre
De svageste ældre (demente borgere, døende borgere, ensomme borgere - deres
sociale isolation, hvad kan vi gøre
Kommunalbestyrelser, der er handlingslammede pga forskellige ting
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Manglende kontakt med plejecentre pga nedlagte bruger- og pårørenderåd

Derudover blev forskellige udfordringer i rollen som ældreråd nævnt - herunder
Hvordan balancerer vi mellem enkeltsagen og generelle sager
Hvordan får vi materiale til høring fra alle relevante udvalg
Hvordan kan vi følge med i klager – nu hvor klagerådene er nedlagt. Nogle
ældreråd får oversigter hver 3 mdr. fra forvaltningen.
Hvordan bliver vi som ældreråd mere synlige – nogle inviterer til borgermøder
Manglende nærhed til lokale politikere og lokal administration – samt stor
langsommelighed hos politikerne ift beslutninger
Udviklingsplaner for ældrerådet ( f.eks. vision 2012) – en måde at fokusere arbejdet
på og blive synlige, samt være på forkant
Arbejd med temaer – en måde at fokusere arbejdet på og blive synlige, samt være
på forkant. Eksempler ensomhed, digitalisering transport m.m.
Hvordan får vi viden om hvad der sker med anbefalingerne fra vores høringssvar –
nogle kigger på kommunens hjemmeside, andre får en gennemgang af sekretæren

Hvad skal være pejlemærker for arbejdet de kommende år?
Deltagerne meldte ind på eet eller flere af nedenstående områder
For ældrerådene som folkevalgt råd?
Debat om brugerbetaling
Synliggørelse – ikke mindst op til valgene i 2013
Målbare mål skal sættes op for rådenes virksomhed
Lige rettigheder for alle borgere
Borgeren i centrum. De svageste borgere i fokus – men husk at vi skal arbejde for
alle
Mere fokus på det kommunale budget
Vi skal bevare fokus for vores arbejde og ikke agere som ældreorganisation
Prioriteringer i opgaver – hvor kan vi rykke noget og hvad er det vigtigste
Evaluering af vores arbejde og synliggørelse af samme overfor borgere, politikere
og forvaltning
Samarbejde med ældreorganisationer og andre interessenter
Ældrepolitik i fremtiden – start med 2013
Rådighedsbeløb – undersøg for egen kommune
Forsvar velfærdsstaten
Hold kommunen op på at bruge midlerne forsvarligt
Brug befolkningsprognoser til at stille spørgsmål til politikere og forvaltning
Åbn de kommunale bygninger for organisationer og borgere – lokalt samlingspunkt
Afskaf ældrebyrdeterminologien
For DANSKE ÆLDRERÅD som ældrerådenes organisation?
Debat om brugerbetaling og aldersrelaterede eller behovsrelaterede ydelser
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Synliggøre forskelle mellem ældreorganisationer og DANSKE ÆLDRERÅD
Målbare mål skal sættes op for virksomheden
Gør os dygtigere – fortsæt med kurser, information og rådgivning
Kom ind i lovforberedende arbejde og undersøg om love overholdes
Gråzoner mellem regionale og kommunale ydelser
Forsvar velfærdsstaten
Afskaf ældrebyrdetermonologien

For ældrepolitikken i kommuner og regioner
Respekt for borgerne – se dem som enkeltpersoner og ligeværdige med andre
aldersgrupper. Respekt for forskellighed
Kommunerne skal forpligtes på at sætte digitalt udstyr til rådighed/ samt
undervisning over for borgere med behov
Sammenhold pæne ord med realpolitik
Værdighed i dialog og visitation
Brugerbetaling og privatisering
Åbn de kommunale bygninger for alle generationer
Bedre udskrivningskoordination

For ældrepolitikken på Christiansborg
Rammelovgivning og ikke detaillovgivning
Større kobling mellem social – og sundhedslov
Forsvar velfærdsstaten Drøftelse af aldersrelaterede ydelser eller behovsrelaterede ydelser
Genskriv fritvalgslovgivningen – den er ikke tidssvarende
Gennemgå boliglovgivningen – den er ikke tidssvarende
Gennemgå trafik- og transportlovgivningen – den er ikke gennemskuelig
Øremærkede midler frem for puljer
Afklar opgavefordelingen mellem kommuner og regioner
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