Mailservice 5/2013 (udsendt 21/6 2013):
DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 10. oktober med titlen ”Ældrerådet: Fra høringspart til
medskaber”
Program og tilmelding er mulig fra ultimo august.
København d. 30. august - konference for ældrerådsmedlemmer om kommunale aktiviteter
for og med ældre indvandrere
Københavns Universitet, Center for Sund Aldring v. Afd. for etnologi, og DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til
konference fra kl. 10.00 - 15.00 på Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 4, 2300 Kbh. S. Program er
vedhæftet denne mail. Tilmelding via mail til Københavns Universitet.
1.oktober år 2013 ”Ældres ønsker til fremtiden”
FN internationale ældredag d. 1. oktober giver ofte anledning til at holde et arrangement i ældre-/seniorrådet
– selv i et valgår. I sekretariatet har vi hørt om to arrangementer, og vi vil gerne modtage programmer fra jer
efterhånden som dagen bliver tilrettelagt. Programmerne lægges på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside, så
de kan læses og inspirere andre til form og indhold for et 1.oktober-arrangement.
EGV-konference d. Erindring og livserfaring - at blive den man er
Onsdag d. 7. oktober, 2013 kl. 12.00-17.00 i Vartov, København. Konferencen lægger op til en bred
udforskning af begreber som erindring, livsløb og erfaring, og viser eksempler på aktiviteter, der kan være
med til at styrke den enkeltes identitet og relationer. Konferencen er for alle med interesse i ældres liv og i
alderdommen, frivillige og ansatte i frivillige organisationer, fagfolk og ledere i sundheds-, pleje- og
omsorgsinstitutioner, ældreråd, politikere osv. Konferencepris inklusive let frokost, vand, frugt og kaffe 430
kr. Programmet er vedhæftet denne mail.
Læs mere og tilmeld dig via dette link, http://www.egv.dk/ensomhed-ialderdommen/konferencer/erindring-og-livserfaring-at-blive-den-man-er.aspx.

Kommunernes rehabilitering af ældre borgere
Næsten alle landets kommuner tilbyder rehabilitering til deres ældre borgere. Det viser en ny kortlægning,
som KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har lavet for
Socialstyrelsen. Kortlægningen har fokus på kommunernes arbejde med rehabilitering af de ældre borgere,
som søger om hjælp efter serviceloven. Undersøgelsen viser, at 92 ud af 98 kommuner har et eller flere tilbud
om rehabilitering til ældre. Der er dog stor forskel på kommunernes tilbud om rehabilitering, og
kommunerne oplever udfordringer, når de skal omlægge hjælpen til rehabilitering. Kortlægningen viser, at
der stort set er én model for hver kommune, og der er brug for at tage ved lære af de kommuner, der gør det
bedst. Undersøgelsen viser også, at der er stor forskel på kommunernes tilbud, og at der er udfordringer for
kommunerne forbundet med at omlægge hjælpen til rehabilitering. Kortlægningen er et led i et
satspuljeprojekt fra 2012. Kortlægningens resultater indgår i en håndbog til kommunerne, som
Socialstyrelsen offentliggør til efteråret. DANSKE ÆLDRERÅD er repræsenteret i projektets følgegruppe
gennem sekretariatsleder Marianne Lundsgaard.
Læs mere om projektet i dette link: http://kora.dk/nyheder/kommunernes-rehabilitering-af-aeldre-borgere/

Aftale om kommunernes økonomi for 2014
Med aftalen d. 13. juni fremlægger regeringen og KL samtidig en række nye initiativer til at forny og udvikle
opgaveløsningen, bl.a. inden for digitalisering og digital velfærd. Aftaleparterne mener, at der hermed i 2013
og 2014 er skabt et råderum i kommunerne på i alt 1½ mia. kr., som kommunerne kan prioritere til den
borgernære service. Blandt andre emner med interesse for ældreråd kan det nævnes, at aftalen indeholder en
styrkelse af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats med 300 mio. kr., et markant løft af
kommunernes anlægsinvesteringer på 2 mia. kr. samt en styrkelse af kommunernes likviditet gennem et
ekstraordinært løft af kommunernes bloktilskud med 3,0 mia. kr.
Læs mere om aftalen og se de vedhæftede bilag,
http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/06/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for2014/?utm_source=apsis-anp3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
Mere om Kommunernes økonomi: Kommunekasserne bugner på grund af besparelser og
stram styring af økonomien.
Siden 2009 har kommunerne fået otte milliarder kroner ekstra ind på kontoen. Det er absurd, at danskerne
får mindre velfærd, end der faktisk er råd til, mener fagforbundet FOA. Det er godt at have en økonomisk
buffer, svarer kommunerne. Selvom kommunekasserne ser velpolstrede ud, skyldes det ikke kun
sparsommelighed. De senere år har kommunerne ekstraordinært fået lov til at optage billige lån til bygge- og
anlægsopgaver i stedet for at trække pengene op ad kommunekasserne.
Indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager udtaler i artiklen, at *det er dog ikke længere
nødvendigt, at kommunerne samlet set øger kassebeholdningen. Hun ser helst, at sparsommelighed ikke
tager overhånd, og at kommunerne bruger de penge på service, som er aftalt med regeringen.*
Læs hele artiklen og prøv det interaktive Danmarkskort for at se og sammenligne likviditetsudviklingen i
egen og nabo-kommunerne.
http://www.ugebreveta4.dk/da/2013/201325/Onsdag/Kommunekasser_bugner_af_penge.aspx?utm_medi
um=Avisen_rubrik&utm_source=Nyhedsbrev_Topboks2&utm_campaign=UgebrevetA4_19-06-2013
Ny metode til at måle kommuners service i forhold til prisen
I den nye benchmarkingmetode, som KORA har udviklet for Produktivitetskommissionen, har man
identificeret 47 indikatorer, der hver især bidrager til at kaste lys over den konkrete service, kommunerne
leverer til borgerne.
Hvis en kommune bruger mange penge, betyder det ikke nødvendigvis, at borgerne får en høj service. Det
kan også skyldes, at kommunen har en lav produktivitet. KORA har for Produktivitetskommissionen udviklet
et nyt mål for serviceniveau og produktivitet, som ikke kun baserer sig på, hvor mange penge kommunen
bruger, men også på hvad kommunen faktisk leverer til borgerne.
Følg linket og find rapporten, http://kora.dk/nyheder/nyt-maal-for-kommuners-service-ogproduktivitet/?utm_source=KORAs&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Nyhedsbrev+nr.+27
Ny ældreorganisation på plads – Danske Seniorer stiftet d. 18. juni
DANSKE ÆLDRERÅD hilser den nye organisation velkommen. Formand Bent Aa. Rasmussen deltog i den
stiftende kongres, som fandt sted i Nyborg. Danske Seniorers nye formand blev Jørgen Fischer, tidligere
formand i Pensionisternes Samvirke. Arne Rolighed fra Danske Pensionister og Benny Lauridsen fra
Pensionisternes Samvirke blev valgt som næstformænd. Organisationen, der har over 140.000 medlemmer,

virker for alle seniorer i Danmark, men har i særlig grad fokus på et arbejde for de socialt dårligst stillede
ældre.
Ny undersøgelse: Frivillige skal ikke udhule velfærden
Politikerne skal ikke bygge fremtidens velfærd på frivillig arbejdskraft. Det er den klare melding fra
danskerne i ny undersøgelse. Men frivillige er allerede ved at tage over, lyder det fra frivillige organisationer,
som føler sig misbrugt. Forsker afviser dog danskernes bekymringer.
http://www.ugebreveta4.dk/da/2013/201324/soendag/Frivillige_skal_ikke_udhule_velfarden.aspx?utm_
medium=Avisen_Skjult&utm_source=Nyhedsbrev_Topboks2&utm_campaign=UgebrevetA4_16-06-2013
FUNA – fusionen mellem Ankestyrelsen, de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene
Den 1. juli 2013 nedlægges de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene, og Ankestyrelsen bliver første og
eneste administrative klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet. Når kommunerne fremover
videresender sager til Ankestyrelsen, skal de anvende et særligt ankeskema. Klager fra borgere over
afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet skal fortsat sendes til kommunen. Hvis kommunen fastholder
sin afgørelse, skal kommunen sende sagen til Ankestyrelsen.
Socialministeren i samråd i Folketinget om Køge-dommen
På samrådet d. 17. juni oplyste Socialminister Karen Hækkerup (S), at hun ikke forventer, at Højesterets
afgørelse i en sag om hjemmehjælp i Køge Kommune vil betyde nogen nævneværdig forringelse af
hjemmehjælpen. Derfor ser hun ikke nogen grund til at ændre serviceloven.”Dommen giver ikke grønt lys til
at spare hjemmehjælpen væk. En kommune må gerne skære ned i sit generelle serviceniveau, men den må
aldrig give en borger mindre hjælp end det, borgeren har brug for”, siger Karen Hækkerup
http://www.ft.dk/webtv/video/20121/sou/td.1058967.aspx?as=1
Fra formandens kalender
Markedsplads for ældre- og seniorråd (Idébox) –
Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til et bruger/pårørenderåd,
politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice.
Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens
emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre.
• Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer
af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltningen og blandt politikere.
Sekretariatet er sommerlukket i uge 28 og 29 - fra d. 8.-19. juli.
Alle medlemmer ønskes en god sommer

