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Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt  

Dato: Torsdag d. 1. november 2012 

Afbud fra: Niels Jørgen Lundsgaard, Merete Nielsen 
 
Da formand Kirsten Feld skulle til møde i hjemmehjælpskommissionen, overtog næstformand Bent 
Rasmussen mødeledelsen fra kl. 13.00. 
Valgudvalget holdt på dagen et møde med valgstyrerne. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Dagsorden godkendt 

 

2. Sager til behandling 
2.1 Valg til bestyrelse i DANSKE ÆLDRERÅD 

Indstilling: Indstilling fra Valgudvalget var vedhæftet som ét af seks dokumenter til dette 

punkt. 

Dokumenterne har bilagsnr. indstilling, bilag 1,2,3,4, samt vedtægt. 

Følgende dokumenter er til politisk behandling: Indstilling og bilag 4, forretningsorden. 

Øvrige bilag er til orientering for bestyrelse og valgstyrere. 

Beslutning vedrørende indstilling: Udvalgets indstilling blev godkendt med enkelte 

ændringer, der fremgår af det endelige dokument.   

Leo Larsen blev udpeget som valgstyrer i valgkreds 2 i stedet for Niels Jørgen Lundsgaard. 

Der tages endelig stilling til valgkreds 10 på bestyrelsens møde d. 24. januar. 

Beslutning vedrørende forretningsorden: Forretningsorden blev godkendt med enkelte 

ændringer, der fremgår af det endelige dokument. 

Øvrige dokumenter vedrørende valg af bestyrelse til DANSKE ÆLDRERÅD udformes som 
masterdokumenter og sendes til de enkelte valgstyrere, inkl. de mailadresser som sekretariatet 
benytter. Valgstyrere har ansvar for udsendelse m.m. 
Jens Erik Madsen er tovholder på valg, frem til valgene er afviklet. 
 

2.1.2 Valgbarhed og stemmeret ved valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD. 
Sagen: Bestyrelsen skal tage stilling til, på hvilket tidspunkt et udmeldt medlem generhverver 

valgbarhed og stemmeret ift.valg til bestyrelsen. Vedtægten siger intet om betingelser. Et 

udarbejdet notat var vedhæftet. 

Indstilling: For at anmelde en kandidat som valgbar til bestyrelsesvalg i DANSKE 

ÆLDRERÅD skal et ældreråd være indmeldt og have betalt kontingent senest d. 31. januar 

2013. 

For at have stemmeret ved valg til bestyrelse i DANSKE ÆLDRERÅD skal et ældreråd være 

indmeldt og have betalt kontingent senest én måned før valg i den pågældende valgkreds. 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen, med den ændring at indstillingen gøres 

generel, så ”2013” erstattes af ” det pågældende år” Sekretariatet sørger for at både 

ældrerådet på Frederiksberg og De Københavnske Ældreråd bliver orienteret. 
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2.1.3 Forslag om dirigent til afvikling af repræsentantskabsmødet maj 2013 

Indstilling: FU foreslår Sven-Erik Hermansen som dirigent til repræsentantskabsmødet. Sven-

Erik Hermansen er medlem af kommunalbestyrelsen i Høje-Taastrup Kommune og en garvet 

dirigent. 

Beslutning: Indstilling godkendt. 

 

2.2 Henvendelse fra bestyrelsen i NØ-gruppen vedrørende De Københavnske Ældreråd og 

Frederiksberg Ældreråds udmeldelse. 

Sagen: Opfordring til at få sagen løst. Brev vedhæftet. Sekretariatsleder har orienteret NØ-

gruppen om, at der er aftalt møder med begge råd. 

Indstilling: Brevet er stilet til bestyrelsen, så FU sætter det på dagsordenen til 

bestyrelsesmødet d. 1. november 2012.  

Der orienteres under punktet fra mødet med De Københavnske Ældreråd d. 9. oktober. 

Beslutning: Kirsten Feld orienterede om dialogmødet med De Københavnske Ældreråd. Bent 
Johansen havde redegjort for deres begrundelser. En væsentlig begrundelse for De 
Københavnske Ældreråds udmeldelse var de af repræsentantskabet vedtagne ændringer i 
antallet af stemmeberettigede. Bent Johansen havde orienteret om, at det vil være et nyvalgt 
ældreråd, der skal tage stilling til, hvad der videre skal ske. 
Fra de Københavnske ældreråd deltog formand Bent Johansen, samt to medlemmer af 
forretningsudvalget i De Københavnske Ældreråd. Fra forretningsudvalget i DANSKE 
ÆLDRERÅD deltog alle undtagen Kirsten Christensen. 
 
På baggrund af Kirsten Felds orientering om de udvekslede synspunkter og det faktum, at 
København er midt i et ældrerådsvalg, besluttede bestyrelsen, at invitere det nyvalgte ældreråd 
i København til et dialogmøde så hurtigt som muligt.  
Der holdes dialogmøde med Frederiksberg ældreråd d. 15. november. Forretningsudvalget har 
samme udgangspunkt til dette møde som til mødet med de Københavnske ældreråd, hvilket vil 
sige en åbenhed overfor deres synspunkter. 
Bestyrelsen drøfter på sit møde i januar, om den skal stille forslag til vedtægtsændringer 
vedrørende stemmeberettigede. Bestyrelsen har på mødet d. 1. november haft en åben 
drøftelse af spørgsmålet, men uden bindinger. 
Sekretariatet svarer NØ-gruppen. 

 

2.3 Ældre indvandreres brug af plejeboliger i Danmark 

Sagen: Efter bestyrelsens beslutning om at rette henvendelse til AKF har sekretariatet 

nærmere undersøgt eksisterende viden (AKF har udarbejdet en rapport i 2009 om ældre 

danskeres og indvandreres brug af pleje- og omsorgsydelser) og udsendt denne til 

bestyrelsen. Flere bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet, at de på den baggrund ikke 

mener, der skal rettes henvendelse. Hvad er bestyrelsens holdning? 

Punktet sættes på bestyrelsens dagsorden til genovervejelse. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der ikke gøres yderligere. Ældreforum indsamler pt. 
erfaringer og gode råd fra kommuner, og sekretariatet har i en mailservice fra 29/6 efterlyst 
erfaringer fra ældreråd. 
 

2.4 Hvilke muligheder har DANSKE ÆLDRERÅD for at gøre opmærksom på/støtte op om 
ældrerådsvalg 2013? 
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Sagen: På temadage om ældrerådsvalg 2013 er spurgt til, hvad DANSKE ÆLDRERÅD kan 
iværksætte for at gøre opmærksom på ældrerådsvalg i efteråret 2013.  
Historik: Ved valgene i 2009 udarbejdede DANSKE ÆLDRERÅD en valgfolder, der gratis blev 
sendt til ældreråd til distribution i kommunen, udarbejdede faktabokse til brug i 
pressemeddelelser, inspirationspapirer ift. valg, oprettede et særligt punkt på hjemmesiden om 
valg til ældreråd samt afholdt temamøder om valg til ældreråd. En del af disse udgifter blev 
taget af sats-puljebevillingen, der på daværende tidspunkt var 1.600.000. kr.Hvad mener 
bestyrelsen, der er behov for (og vil sætte økonomi af til) i 2013? 
På temadagene om valg er kommet forskellige forslag til, hvad DANSKE ÆLDRERÅD kan 
gøre. Forslag spænder fra DANSKE ÆLDRERÅD skal på landsplan gøre opmærksom på 
valgene, Social- og Integrationsministeriet skal sætte flere midler af, udarbejde notat om 
faktuelle oplysninger om dato-deadlines ift. valgdato samtidig med kommunalvalget, OBS-
udsendelse eller DK 4-udsendelse,” kom godt i gang”-pakke til nyvalgte ældrerådsmedlemmer, 
særligt punkt på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside (det er under forberedelse). 
Beslutning: Ældrerådsvalg er et kommunalt anliggende, og DANSKE ÆLDRERÅD skal ikke 
bruge ressourcer på at løse opgaver, som ligger i de enkelte kommuner. 
Bestyrelsen besluttede, at valgpjecen fra 2008 opdateres og lægges på hjemmesiden, så 
ældreråd kan hente inspiration i denne, at et punkt på hjemmesiden om valg til ældreråd 
opdateres, og at sekretariatet ikke skal gøre yderligere. 
Det af bestyrelsen nedsatte digitaliseringsudvalg vil forhøre sig om erfaringer vedrørende 
elektroniske valg til ældreråd. 
 

2.5 Hvordan sikres et fortsat godt samarbejde mellem bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD 

og regionsældrerådene efter repræsentantskabsmødet i 2013? 

Punktet er sat på dagsordnen for mødet mellem DANSKE ÆLDRERÅD og 

regionsældrerådene d. 13. november. Hvilke ideer har bestyrelsen?  

Beslutning: Der indføjes et punkt i forretningsorden for det nye formandskab om, at det er en 

formandsopgave at sikre et tæt samarbejde med regionsældrerådene. 

 

 

3. Økonomi 
Orientering: Flere ældreorganisationer har fået tilbagebetalt indbetalt lønsumsafgift efter en ny 

afgørelse fra SKAT. Sekretariatsleder har holdt møde med revisor for at undersøge 

muligheden for, at DANSKE ÆLDRERÅD er omfattet af samme afgørelse. Revisor har skrevet 

til SKAT. Der er håb om tilbagebetaling, men ikke i fuldt omfang. Afgørelse kan ikke forventes 

før efter årsskiftet. 

Bestyrelsen tog sekretariatslederens orientering til efterretning. 

 

4. Øvrige sager 
4.1  Orientering om temadags- og konferenceaktiviteter i 2013 og primo 2014 

Sagen: FU har behandlet punktet og truffet følgende beslutninger: 
Der afholdes temadage forår 2013 – i februar/marts. Tema kan være trafik og transport. 

Der afholdes ikke formands- og næstformandsmøder i foråret 2013 – grundet  

formandsvalg i DANSKE ÆLDRERÅD. Formands- og næstformandsmøder   udskydes til efter 

formandsvalget. 

Der afholdes en konference d. 16. maj i forlængelse af repræsentantskabsmødet d. 15. maj. 

Hjemmehjælpskommissionen er et naturligt tema for et indlæg og en debat mellem 

Folketingets socialpolitiske ordførere. 
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Der afholdes en konference efterår 2013 (valgår) i primo oktober. Tema drøftes  

senere. 

Der afholdes ikke temadage i efteråret 2013 grundet ældrerådsvalg. 

Temadage forår 2014 skal ligge i januar/februar. Temaet skal være for nyvalgte 

ældrerådsmedlemmer 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

4.2 Orientering fra ad hoc-udvalget om handleplan 

Sagen: Udvalgets færdige arbejde skal behandles på bestyrelsens møde d. 24. januar 2013. 

Drøftelse: Udvalget har holdt møde i Odense og fremlægger sit arbejde for bestyrelsen på 

mødet d. 24. januar. Udvalget arbejder med en handleplan for bestyrelsens arbejde på 

henholdsvis kort og langt sigt. 

I Handleplanen lægges op til, at repræsentantskabsmødets deltagere diskuterer hvilke emner, 

bestyrelsen skal arbejde med fremover. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

   

4.3 Benyttelse af handicapparkeringspladser af lokalcenterbusser bør være tilladt 
Punkt sat på dagsordenen af Aase Holmgren. 
Begrundelse: Flere/alle i bussen kan være dårligt gående, så udstigning/påstigning af bussen 
tæt på bestemmelsesstedet vil være til gavn for de ældre. Almindelige P-pladser er smalle, 
hvilket gør det vanskeligt for flere/alle at komme af og på bussen med rollator. 
Drøftelse: Bestyrelsen drøftede i hvilken grad, det er et kommunalt eller statsligt anliggende og 
landede på, at rette henvendelse til justitsministeriet og forespørge om forvaltningsgrundlaget. 
Sekretariatet retter henvendelse. 

 

4.4 Den af Østre Landsret afsagte dom i sagen mellem Køge Kommune og Ældresagen      
       (om hjemmehjælp) 
       Orientering: Sekretariatet kontaktede på dagen for dommen Ældrekontoret i Social- og 
       Integrationsministeriet for at få deres vurdering af præmissen for dommen. Det er svært ud af  
       lovgivningen af læse denne. Vi forventer svar. 
       Sekretariatet har anskaffet dommen, der er på 20 sider. Bestyrelsen fik dommen medsendt.    

       Socialministeren er kaldt i samråd om sagen. Ældresagen har besluttet at anke dommen.      

        Sekretariatet udarbejder et notat til førstkommende nyhedsbrev og afgørelsen kan 
         evt. omtales af formanden i lederen. 

   Drøftelse: Bestyrelsen så ikke, at DANSKE ÆLDRERÅD kan handle aktivt i denne sag. 
   Bestyrelsen afventer og følger sagen. 
 

4.5 Regeringens forslag til finanslovsforhandlingerne om en ny struktur for de sociale 
forvaltninger, herunder nedlæggelse De Sociale Nævn   
Orientering: Bestyrelsen fik forslaget medsendt. Forslaget er negativt modtaget af 
Ældresagen, samt af Danske Handicaporganisationer – der begge fører sager for deres 
medlemmer, og for DHs vedkommende har medlem i De Sociale Nævn. 
Forslaget vil sikre ensartethed og en hurtigere sagsbehandling, men afskaffe de sociale Nævn. 
Mener bestyrelsen, at DANSKE ÆLDRERÅD skal skrive til de finanspolitiske ordførere (evt. 
også til de socialpolitiske ordførere) og pege på gode og mindre gode sider ved forslaget – set 
med borgerbriller? Formanden kan også kommentere forslaget i en kommende leder. 
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Drøftelse: Sekretariatet havde udarbejdet et åbent brev til partiernes finansforhandlere, som 
bestyrelsen godkendte med enkelte ændringer. Brevet sendes til partiernes 
finanslovforhandlere, til folketingets socialordførere, til pressen samt til alle medlemmer og 
lægges på hjemmesiden. 
Bestyrelsen drøftede tillige de i finanslovsforhandlingerne og pressen omtalte nedsættelser af 
tilskud til sundhedsydelser og bad sekretariatet udforme og sende en pressemeddelelse 
desangående. Pressemeddelelsen sendes til de ovenfornævnte parter.  

 

5. Orientering fra formanden – generel orientering om møder m.v. 

Jeg har været gæst ved DKDKs Årskursus, samt dirigent ved deres generalforsamling, der blev afholdt 
på Nyborg Strand. 
Dommerpanelet har deltaget i WHO og Socialstyrelsens workshop for de ni deltagende kommuner i 
konkurrencen ”Generationernes by”. 
Ældre Forum har haft sit første møde med den nye formand Ove Dalsgaard. Efterfølgende var der 
afskedsfrokost med Povl Riis. 
Hjemmehjælpskommissionen har holdt to møder siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde er 1. 
november. 
Gæst ved Social- og Integrationsministerens Årsmøde, en genoplivning af en gammel tradition. 
Der var inviteret ca. 100 gæster fra alle grene af området. Fokus var lagt på at få den bedste løsning på 
den aktuelle implementeringsopgave på Social- og Integrationsområdet. 
WHO havde valgt at overvære 1. oktoberarrangementet i Roskilde. Derudover deltog ca. 100 
mennesker. 
Gæst ved Pensionisternes Samvirkes Kongres, d. 2. oktober 
Senere på måneden er jeg oplægsholder på et fyraftensmøde afholdt af Gerontologisk Selskab og 
Center for Sund Aldring. ”Aktiv aldring – behøver man virkelig det” 
Det halvårlige møde med regionsældrerådene finder sted den 13. november. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

6. Orientering fra sekretariatet – generel orientering om møder m.v. 
Orientering om deltagerantal til fem temadage om valg:  

Aabybro: 60 fra 11 ældreråd 

Fårvang: 56 fra 13 ældreråd 

Kolding: 48 fra 12 ældreråd 

Høje Taastrup 56 fra 15 ældreråd 

Næstved: 47 fra 12 ældreråd 

I alt 63 ældreråd deltager i temadagene. 

 

Orientering om deltagerantal til Vingstedkonference d. 20. november 2012.  Der er d. 22. oktober tilmeldt 

godt 200 deltagere 

Knud Aarup – ny direktør i Socialstyrelsen 

Har deltaget i møde i Socialstyrelsens Følgegruppe om demenshandleplan  

Deltager d. 6. december i møde i Socialstyrelsens Følgegruppe om rehabilitering  

Deltog fredag eftermiddag d. 28. september i den Nationale fejring af Frivilligdagen. 

Socialminister Karen Hækkerup og formand for Frivilligrådet var tillige til stede. 

Deltager d. 2. oktober i Pensionisternes Samvirkes kongres. 

På kongresser har Pensionisternes Samvirke, Danske Pensionister og Sammenslutningen af 

Pensionistforeninger i Danmark hermed sagt ja til en fusion af de tre pensionistorganisationer.  

Deltager d. 3. oktober i EU - følgegruppe i Socialministeriet. Afslutningskonference for EU-ældreåret d. 

4. oktober i København. D. 4., 5., 6., december sendes på TV 3 programmer om aktiv aldring i 

programmet ”Danskernes Akademi”. 
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Deltog d. 10. oktober i Ensomme Gamles Værns konference om ensomhed på Christiansborg. 

Deltager d. 6. november i bestyrelses- og repræsentantskabsmøde i Ensomme Gamles Værn. 

DANSKE ÆLDRERÅD har leveret otte høringssvar siden sidste bestyrelsesmøde. De kan læses på 

hjemmesiden. 

 

Kirsten Christensen og Søren D. Sørensen deltager d. 24. oktober i møde arrangeret af Copenhagen 
Health Network, der blev stiftet i 2010 og er et sundhedsnetværk, som har til formål at facilitere møder 
og konferencer, der kvalificerer den offentlige debat på sundhedsområdet. Copenhagen Health Network 
er et samlingssted for virksomheder, organisationer, beslutningstagere og foreninger, som lægger vægt 
på bæredygtig sundhedspolitik, har visioner for befolkningens sundhed og har ambitioner for 
sundhedssektoren som et erhvervs-, vækst- og velfærdsskabende organ. 
Mødet omhandler høreapparatområdet og formanden for Folketingets sundhedspolitiske udvalg 
deltager. 
 

Bent Rasmussen og Kirsten Christensen har deltaget i Ekspertudvalgets Fattigdomskonference i DGI-

byen. 

Takkekort modtaget fra Jørgen Tved i anledning af opmærksomhed på hans 80 års fødselsdag. 

 

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. 

 

7. Orientering fra repræsentationer mv. 
Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden – sendes til sekretariatet senest 10 dage 

inden bestyrelsesmøde. 

Der var intet til dette punkt. 

 

8. Orientering fra regionsældreråd ved regionsformænd/kontaktperson 
Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden – sendes til sekretariatet senest 10 dage 

inden bestyrelsesmøde. 

Region Nordjylland – Repræsentant for regionsældrerådet i Region Nordjylland orienterede om afholdte 

og kommende møder 

Region Midtjylland – Repræsentant for regionsældrerådet i region Midtjylland orienterede om afholdte og 

kommende møder 

Region Syddanmark – Repræsentant for regionsældrerådet i Syddanmark orienterede om kommende og 

afholdte møder. 

Region Sjælland – orienterede om afholdte og kommende møder 

Region Hovedstaden – referat af møde var udsendt med dagsorden. 

 

9. Eventuelt  
Følgende områder blev nævnt under punktet: 
Afslutningskonference for det europæiske ældreår afholdes d. 4. december i København. 

Bestyrelse og medlemmer orienteres, så snart der foreligger indbydelse. 

 

Høringssvar fra DANSKE ÆLDRERÅD udarbejdes som et samarbejde mellem forretningsudvalget 

og sekretariatet. Korte tidsfrister betyder, at megen korrespondance foregår pr. mail. 

 

Opfordring til at alle ældreråd undersøger, om der ligger en digitaliseringsstrategi i deres 

kommune, samt hvordan det går med implementeringen af denne. 
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5. november 2012 

For referat  

Marianne Lundsgaard 


