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Godkendt referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 

Onsdag d. 22. August 2012 i Nyborg 
 
Afbud fra: Leo Larsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med tilføjelse af punkterne 2.12 og 2.13, hvortil bilag var eftersendt pr. mail. 

 

2. Sager til behandling 
2.1 Dialogmøde med De Københavnske Ældreråd og Frederiksberg ældreråd 

Sagen: FU har på et ekstraordinært møde d. 29. juni behandlet spørgsmålet. FU ønsker 

bestyrelsens mandat til udmeldinger på dialogmøder med de to ældreråd ift. deres udmeldelse pr 31. 

12. 2012. 

Beslutning: 

Kirsten Feld indledte med at gennemgå sagsforløbet. Hun oplyste, at DANSKE ÆLDRERÅD modtog 

en udmelding fra De Københavnske Ældreråd d. 15. juni og fra Frederiksberg Ældreråd d. 18. juni. 

Forretningsudvalget besluttede på sit ekstraordinære møde d. 29. juni at invitere hvert af de to 

ældreråd til et dialogmøde d. 29. august. Frederiksberg Ældreråd besvarede henvendelsen d. 2. juli, 

og ønskede mødedatoen flyttet til d. 26. september. De Københavnske Ældreråd besvarede 

invitationen d. 15. august. Der arbejdes fortsat med at finde mulige datoer til møderne.   

 

Bestyrelsen har med beklagelse taget udmeldingerne til efterretning. Bestyrelsen gav 

Forretningsudvalget mandat til at søge en positiv og fremadrettet dialog med De Københavnske 

Ældreråd og med Frederiksberg Ældreråd.  

 

Kirsten Feld bad herefter bestyrelsen om at tilkendegive sin holdning til følgende spørgsmål: 

 

 Blev repræsentantskabsmødet lovligt varslet og lovligt afholdt? Hertil svarede bestyrelsen ja. 

 Blev vedtægten lovligt ændret? Hertil svarede bestyrelsen ja. 

 Blev kontingentets størrelse besluttet i et særskilt punkt og ikke som en vedtægtsændring? Hertil 

svarede bestyrelsen ja. 

 Har bestyrelsen taget stilling til valget af dirigent til næste år? Hertil svarede bestyrelsen nej. 

 

I den efterfølgende evaluering af processen omkring vedtægtsændringen tilkendegav flere 

bestyrelsesmedlemmer, at det havde været for vanskeligt at forstå, at indsendte høringssvar skulle 

genindsendes, hvis forslagene ønskedes opretholdt som forslag til behandling på repræsentant-

skabsmødet. Bestyrelsen tilsluttede sig synspunktet. 

 

2.2 Handleplan – repræsentantskabsvedtagelse 

Sagen: FU drøftede indgående konsekvensen af repræsentantskabsvedtagelsen, der betyder, at 

bestyrelsen på førstkommende repræsentantskabsmøde skal fremlægge sit forslag til handleplan for 

2013 – 2014.  

Handleplanen skal vedtages af repræsentantskabet. DANSKE ÆLDRERÅD har en af bestyrelsen 

vedtaget  Mission og Vision, der løber frem til 2014. Handleplanen skal ligge tæt op ad og i 

forlængelse af Vision - Mission og være et arbejdsredskab for bestyrelsens arbejde og prioriteringer. 

FU indstiller følgende til drøftelse i bestyrelsen: 
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o at handleplanen udformes som en rammeplan med en høj grad af fleksibilitet 

o at handleplanen forholder sig til følgende fire områder, der udspringer af DANSKE 

ÆLDRERÅDs formål: 

a. Landspolitiske emner og lovinitiativer (f.eks. DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til 

skattepolitik og brugerbetaling som to eksempler). Målgruppen for dette er Christiansborg 

b. Den førte politik i kommuner og regioner (f.eks. tilsyn, kvalitetsstandarder, trafikpolitikker 

m.m.). Målgruppen for dette er DANSKE ÆLDRERÅDs samarbejdspartnere – KL, 

Danske Regioner, Ældreorganisationerne. 

c. Ældreråd (Medlemmerne) – f.eks. ift. valg (2013), indflydelse, synlighed.  

d. Organisationen DANSKE ÆLDRERÅD - f.eks. økonomi, synlighed. 

Beslutning:  

Bestyrelsen nedsatte et ad hoc-udvalg til at udarbejde udkast til den handleplan, der - som 

bestyrelsens forslag - skal forelægges på repræsentantskabsmødet i 2013. Udvalget arbejder 

primært pr. mail. Et møde holdes i udvalget. 

Ad hoc-udvalget består af Merete Helgens, Ingrid Andresen samt Søren D. Sørensen som tovholder. 

Udvalgets oplæg præsenteres på bestyrelsens møde d. 24. januar 2013. 

Sekretariatet udarbejder notat om hovedpunkterne fra gruppedrøftelserne om handleplanen. Notatet 

sendes til bestyrelsen. 

 

2.3 Brugerbetaling på kommunale serviceydelser – DANSKE ÆLDRERÅDs holdninger 

Sagen: Ny rapport fra AKF konkluderer, at brugerbetaling giver besparelser, men det er nødvendigt 

at målrette brugerbetalingen, så enkelte grupper ikke rammes unødig hårdt.  

Rapporten viser, at der er millioner at spare ved at indføre brugerbetaling på sundheds- og 

ældreområdet, uden at det nødvendigvis har markante sundhedsmæssige konsekvenser. 

Rapporten, som er baseret på de seneste 20 års forskning på sundheds- og ældreområdet, 

konkluderer, at efterspørgslen på ydelser på sundheds- og ældreområdet vil reduceres som følge af 

en øget brugerbetaling.  

Hvad er kernen i drøftelserne set fra DANSKE ÆLDRERÅDs formål og synspunkt? 

Hvad er rammerne for drøftelserne, når disse foregår med udgangspunkt i DANSKE ÆLDRERÅDs 

formål? 

Beslutning: 

Konklusionen på bestyrelsens drøftelser blev: 

Bestyrelsen har drøftet brugerbetaling på kommunale, visiterede ydelser på baggrund af artiklen 

”Adfærdsmæssige effekter af brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet” fra AKF (Anvendt 

Kommunal Forskning). Bestyrelsen kan som udgangspunkt ikke gå ind for brugerbetaling. 

Sekretariatet udarbejder notat om bestyrelsens konklusion samt hovedpunkter fra 

gruppedrøftelserne. Notatet sendes til bestyrelsen. 

 

2.4 Hjemmehjælpskommissionen – bestyrelsens ideer til formanden 

Hvilke områder – indenfor det vedtagne kommissorium - ønsker bestyrelsen, at formanden skal 

arbejde for at fremme. Kirsten Feld redegjorde for, at hun er udpeget som enkeltperson, men at hun 

selvfølgelig vil trække på viden fra DANSKE ÆLDRERÅD og sit øvrige arbejde.  

Beslutning: 

Sekretariatet udarbejder notat om hovedpunkterne fra gruppedrøftelserne. Notatet kan bruges af 

formanden som inspiration til arbejdet i kommissionen. Formanden formidler hovedpunkter i næste 

Nyhedsbrev. 

 

2.5 Valgudvalg – kommissorium m.m. 

Sagen: Bestyrelsen besluttede på det seneste møde, at der skal nedsættes et valgudvalg med Jens 

Erik Madsen som tovholder.  
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Indstilling: FU indstiller, at valgmøder skal være udgiftsneutrale for DANSKE ÆLDRERÅD. Et 

forslag til kommissorium for ad hoc-udvalget forelægges til bestyrelsens vedtagelse. Det fremgår 

heraf blandt andet, at FU anbefaler, at udvalget består af fem personer – én  fra hver geografisk 

region. FU foreslår følgende 5 som medlemmer af udvalget: Yrsa Rold Sørensen, Aage Meldgaard, 

Niels Kjøller, Hanne Vedersø, Jens Erik Madsen. 

Beslutning: 

Bestyrelsen tiltrådte FU’s indstilling vedrørende kommissorium og sammensætning af ad hoc-

udvalget. Jens Erik Madsen forelagde det udarbejdede bilag, der blandt andet havde forslag til 

navngivne valgstyrere (bestyrelsesmedlem) for de 10 valgkredse. De foreslåede valgstyrere blev 

bedt om at meddele Jens Erik Madsen, om de modtog opgaven. På bestyrelsesmødet 1. november 

forelægger ad hoc-udvalget sit forslag til procedure for gennemførelse af valg til bestyrelsen. Valg 

afholdes i første kvartal 2013. Der er aftalt møde i udvalget til d. 30. august. 

 

2.6.  Inspirationspapir til Valg til ældreråd 

Sagen: Til ældrerådsvalg i 2009 udarbejdede DANSKE ÆLDRERÅD et inspirationspapir, der blev 

politisk godkendt af den daværende bestyrelse. Et nyt inspirationspapir, der er opdateret ift. ændret 

lovgivning,  indstilles af FU til godkendelse.  

Beslutning:  

Bestyrelsen godkendte inspirationspapiret. 

 

2.7.  Vision - Mission 

Sagen: Bestyrelsen udarbejdede i 2010 og vedtog d. 2. februar 2011 et Mission-Visionspapir for 

perioden frem til 2014. 

Indstilling: FU indstiller, at der ikke foretages ændringer i det vedtagne papir.  

Beslutning: 

Bestyrelsen tiltrådte FU’s indstilling 

 

2.8.  Ad hoc-udvalg til at følge problemfeltet omkring digitalisering af kommunal og regional 

kontakt til og ydelser til ældre borgere 

Sagen: Bestyrelsen nedsatte på mødet d. 30. maj 2012 ovennævnte ad hoc-udvalg, uden 

vedtagelse af et kommissorium, en tidsramme eller en tovholder til FU.  

Indstilling: FU foreslår, at udvalget arbejder videre uden tovholder til FU ,og at udvalgets ramme er, 

at udvalget løbende følger området og frem til repræsentantskabsmødet 2013 arbejder/rapporterer til 

bestyrelsen 

Beslutning: 

Carsten Wittus, Merete Helgens og Kristian R. Andersen overvåger udviklingen på området, men har 

ikke fordelt eller fastlagt opgaver mellem sig. Udvalget rapporterer på kommende bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at maile gode ideer og initiativer til udvalgets medlemmer. 

 

 2.9 Genindførelse af klageråd – nye klagemuligheder 

Sagen: Aalborg Ældreråd v.Yrsa Rold Sørensen ønsker punktet på et bestyrelsesmøde. Som bilag 

til punktet modtog bestyrelsen årsberetningen fra Den Åbne Linie i Aalborg. 

Beslutning: 

Yrsa Rold Sørensen begrundede ønsket om at genindføre klagerådene med, at forvaltningen og 

Aalborg ældreråd havde fremragende erfaringer fra arbejdet med etablering og drift af en klage-

telefon-linie på ældre- og handicapområdet. På baggrund af henvendelserne har forvaltningen 

skærpet sit fokus på, at en vurdering om hjælp altid skal være konkret og individuel, og sproget i 

afgørelser og breve er blevet meget bedre.  

Bestyrelsen konkluderede efter en drøftelse, at DANSKE ÆLDRERÅD ikke for nærværende finder 

det hensigtsmæssigt at arbejde for at genindføre lovfæstede klageråd. ”Den åbne linie” omtales i det 
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kommende nummer af Nyhedsbrevet som eksempel på ældreråds samarbejde med forvaltningen 

om klager over kommunale serviceydelser. 

       

2.10 Aldersbestemt kørekort 

Sagen: Syddjurs Ældreråd v. Molly Thomsen har indsendt forespørgsel om DANSKE ÆLDRERÅD 

vil arbejde for afskaffelse af den aldersbestemte fornyelse af kørekort. 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede, at DANSKE ÆLDRERÅD er positive overfor en revision af reglerne om 

fornyelse af kørekort og herunder særligt regler vedrørende gebyrer. 

 

2.11 DANSKE ÆLDRERÅDs synlighed i medier og generelt 

Sagen: Bestyrelsen må tage stilling til hvad, hvornår, til hvem og hvor ofte DANSKE ÆLDRERÅD 

skal kommunikere organisationens holdninger ud. Der ligger et prioriteringsspørgsmål i øget 

synlighed, i og med det at arbejde for en øget synlighed vil betyde nedprioritering af andre aktiviteter. 

Beslutning: 

Kirsten Feld oplyste, at DANSKE ÆLDRERÅD prioriterer synlighed overfor Christiansborg og sine 

medlemmer frem for synlighed i pressen. 

Bestyrelsen fastholder den hidtidige linie og besluttede, at der skal arbejdes mere med synligheden 

på ”de indre linier”, at bestyrelsesmedlemmer skal orientere mere i baglandet.  

Set i lyset af sekretariatets beskedne ressourcer drøftede bestyrelsen at arbejde mere bevidst for at 

finde, synliggøre og profilere DANSKE ÆLDRERÅD på en enkelt eller to sager årligt. Sager, som er 

gennemarbejdede inden de offentliggøres, med kilder og personer, der kan stå frem i medierne. Der 

er enighed om, at masseudsendte pressemeddelelser er spildt arbejde. 

Bestyrelsens medlemmer mindede hinanden om  at huske at give meldinger til sekretariatet, hvis der 

øjnes ”en god sag”. 

Bestyrelsesmedlemmernes erfaring er, at alle medlemmer af ældrerådet modtager Mailservice og 

Nyhedsbreve elektronisk, men det er usikkert i hvilket omfang, de læses. 

  

 2.12. Ældrerådet i Jammerbugt Kommune opfordrer DANSKE ÆLDRERÅD til at støtte brugen 

af original medicin til beboere på plejecentre. 

Beslutning: 

DANSKE ÆLDRERÅD noterer sig, at der generelt har været større fokus på medicinhåndtering i de 

senere år, og finder udviklingen positiv. DANSKE ÆLDRERÅD arbejder for at minimere risikoen for 

fejlmedicinering. Bestyrelsen peger på, at ældreråd har fået en større opgave overfor beboere og 

pårørende i plejeboliger, hvis der ikke findes et bruger/pårørenderåd, der kan følge problemer med 

håndtering af medicin.  

I forhold til det rejste spørgsmål fra ældrerådet i Jammerbugt Kommune kan DANSKE ÆLDRERÅD 

ikke følge opfordringen. Bestyrelsens erfaring er, at der er større grund til bekymring over, at 

medicinhåndtering ofte varetages af ikke-fagligt personale. 

 

2.13 Ældre indvandreres brug af plejeboliger i Danmark 

På vegne af Høje-Taastrup Seniorråd efterlyste bestyrelsesmedlem Søren D. Sørensen andre 

ældre- og seniorråds viden og erfaringer på området. 

På baggrund af øvrige bestyrelsesmedlemmers kommentarer blev det klart, at der formentlig er 

ganske få beboere med anden etnisk baggrund end dansk, men at der i fremtiden må forventes flere 

beboere med andre behov end etniske danskeres. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at rette henvendelse til AKF (Anvendt Kommunal Forskning) 

med oplysning om, at DANSKE ÆLDRERÅD havde drøftet spørgsmålet, men havde savnet viden 

og oplysninger om emnet. På den baggrund anmodes AKF om at hjælpe med oplysninger eller 

iværksætte forskning, der kan afdække spørgsmålet. 
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3. Økonomi 
3.1 Halvårsregnskab 

Sagen: Halvårsregnskab og balance fremlægges. Halvårsregnskabet er udsendt.  

Sekretariatsleder kommenterer halvårsregnskabet på mødet. 

Beslutning:  

Marianne Lundsgaard gennemgik halvårsregnskabet, og konkluderede, at regnskabet så ud som 

forventet. 

Året slutter formentlig med et underskud ganske som budgetteret, og det vil de kommende 

årsregnskaber også. Det skyldes, at der fortsat holdes årlige repræsentantskabsmøder.  

Bestyrelsen overvejer, om prisen for repræsentantskabsmøder kan sættes op for at dække 

sekretariatets omkostninger til forberedelse af repræsentantskabsmøder.  

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning. 

 

4. Øvrige sager 
 

4.1 Folkemødet på Bornholm 2012 og 2013 

Sagen: Hvad siger erfaringerne fra 2012 ift. deltagelse i 2013? Det foreslås, at der tages endelig 

stilling til punktet i forbindelse med budgetlægning for 2013. 

Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede, om DANSKE ÆLDRERÅD skal deltage i 2013. 

Søren D. Sørensen og Inge Lorentzen deltog i Folkemødet 2012, der har haft deltagelse af mange 

beslutningstagere. Ud fra den betragtning skal DANSKE ÆLDRERÅD ved budgetlægning for 2013 

overveje at være til stede med to personer. 

 

5. Orientering fra formanden – generel orientering om møder m.v. 
- Det konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet 15. maj 2013 er fastsat til 

d. 29. maj 2013 

- Bruxelles-rejsen. Med henblik på at foretage opfølgning har sekretariatslederen fået en 

personlig rejse forærende. Der evalueres efterfølgende på turen. Turen blev besluttet og 

accepteret på grund af årets EU-tema. Der er tilmeldt 7-8 ældre-/seniorråd p.t. 

- 27. august. Foredrag om ældreråd for japansk delegation. 

- 30. august. Hjemmehjælpskommissionen 

- 12. – 13. september. DKDK årsmøde – som dirigent på DKDKs generalforsamling 

- 19. september. Heldagsmøde i Dommerpanelet for ”Generationernes By 

- 27. september. Social- og Integrationsministerens Årsmøde – personligt inviteret 

- 2. oktober. Inviteret deltager i Pensionisternes Samvirkes Kongres. 

 

6. Orientering fra sekretariatet – generel orientering om møder m.v. 
- Vingsted, konferenceprogram er udsendt. 

-  DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar til forslag om opprioritering af juridisk sagkyndige i de 

sociale nævn – hvor DANSKE ÆLDRERÅD foreslog at udvide nævnet med et ældreråds-

medlem blev forkastet. Kun ét parti var positivt overfor forslaget. Høringssvaret kan læses på 

DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. 

- DANSKE ÆLDRERÅD har afgivet fire høringssvar i august 2012. 

- Temadage – status på tilmeldte pr. 29. august: Høje-Taastrup 11, Fårvang 26, Kolding 9, 

Aabybro 18, Næstved 6. 
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- Hvad skal temaet være for konferencen til maj 2013 og for forårets temadage. Drøftes på næste 

bestyrelsesmøde. 

- Frivilligrådet har henvendt sig om C:nact, som er teater for ældre. Ønsker med kort varsel 

deltagelse fra DANSKE ÆLDRERÅD om, hvad ældre oplever som problemer. To 

bestyrelsesmedlemmer deltager i fredagens møde. 

- Povl Riis er fratrådt som formand for ÆldreForum og erstattet af Ove E. Dalsgaard. 

- Sekretariatet har modtaget afslag på ansøgning om midler til gennemførelse af aktiviteter i EUs 

ældreår. 

- 2. oktober. Inviteret deltager i Pensionisternes Samvirkes Kongres 

- FU-medlem Kirsten Christensen og næstformand Bent Rasmussen er på DANSKE 

ÆLDRERÅDs vegne tilmeldt ekspertudvalgets konference om Fattigdom d. 13. september. 

 

7. Orientering fra repræsentationer mv. 

Orientering fra Region Hovedstaden 

Udvalgsformand for udvalget vedrørende udsatte borgere, Lise Müller, afleverede et temaoplæg vedr.: 

 forebyggelse af genindlæggelser af ældre patienter.  

 forebyggelse for udsatte ældre  

 medicinering på plejehjem. 

Temaoplægget berørte sammenhængen med kommunernes indsats og samarbejde med kommunerne om 

indsatsen for de svageste grupper. Endvidere drøftedes sengekapaciteten på de medicinske og psykiatriske 

afdelinger. Herunder redegjorde Lise Müller for Regionsrådets beslutning om lukningen af Helsingør 

Hospital, der til gengæld indrettes som Sundhedshus i samarbejde med Helsingør Kommune og 

forhåbentligt i samarbejde med de praktiserende læger i området. Konsekvensen af lukningen af Helsingør 

Hospital bliver en styrkelse af Frederikssund og Hillerød hospitaler. 

Udvalgsformanden redegjorde for, hvordan det afsatte puljebeløb i budget 2012 - kr. 50 mio. - tænkes 

anvendt på: 

 Misbrugsbehandlingen  

 den psykiatriske behandling i Regionen.  

 Udgående teams der skal forhindre genindlæggelser.  

Endvidere drøftedes på mødet "følge hjem og følge op" ordningerne med de praktiserende læger. Ligeledes 

redegjorde Lise Müller for den manglende bevågenhed omkring sengekapaciteten på de medicinske 

afdelinger.  

Orientering: 

Flere indlæg gjorde gældende, at man fortsat var utilfreds med den måde, hvorpå dirigenten afviklede 

repræsentantskabsmødet. Repræsentanten fra København oplyste, at man ved et møde d.d. 14.06.2012  i 

De Københavnske Ældreråd skulle tage stilling til, om man ville melde sig ud af Danske Ældreråd. Mødet 

drog ikke en konklusion på dette emne.  

Orientering fra Regionsældrerådet i Nordjylland. 

På vores seneste møde i Regionsældrerådet fortalte Ingrid Andresen om repræsentantskabet, og formanden 

for ældrerådet i Rebild Kommune oplyste, at hun havde kontaktet Karin Hækkerup for at anbefale sig selv 
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som Danske Ældreråds repræsentant i hjemmehjælpskommissionen. Meddelelsen blev modtaget, og 

enkelte mente, det var “friskt” gået. 

Udover dette kan jeg meddele, at jeg har modtaget en meddelelse fra formanden for Regionsældrerådet i 

Nordjylland, Erik Stagsted, hvori han fortæller, at man ikke mere inviterer mig til møderne, da man får en 

ganske dækkende og udmærket redegørelse af Ingrid Andresen. 

Så vidt jeg er orienteret, så har Erik Stagsted også orienteret Sekretariatet om denne beslutning. 

Mvh. Yrsa Rold Sørensen 

Regionsældrerådet i Region Syddanmark. 

Vi har holdt sommerferie, og starter først op igen nu i august måned. 

Vi holder vort første bestyrelsesmøde tirsdag den 7. august. Og Sundhedsbrugerrådet har sit næste møde 

den 3. september 2012. Det var alt for denne gang. 

Med venlig hilsen Ove Christiansen 

Regionsældrerådet Sjælland 

Intet nyt. 

Regionsældrerådet Midtjylland 

Intet nyt. 

8. Eventuelt  

 Carsten Wittus orienterede om, at TDC har indført nye betingelser vedrørende nødkald. Hvis 

etableringen koster mere end 19.000 kr., skal borgeren betale hele prisen. Forretningsbetingelserne 

er ændret, uden det er offentliggjort til en bredere kreds. I den konkrete sag fra Albertslund er der 

fundet en billigere løsning. Ældre-/seniorråd opfordres til at være opmærksomme på lignende sager. 

 

For referat: Marianne Lundsgaard, Dorthe Neergaard 


