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Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD – GODKENDT 

Onsdag d. 9. november 2011 i Vejle 

Afbud: Kirsten Djørup, Christine Greisen, Esther Hansen, Aage Meldgaard, Erling Christensen 

 

Aase Klitte Holmgren er indtrådt i bestyrelsen som personlig stedfortræder for John Dybdal. 

Jytte Madsen er af helbredsmæssige årsager udtrådt af Faxe ældreråd og af DANSKE ÆLDRERÅDs 

bestyrelse. Merete Nielsen fra Odsherred Ældreråd er indkaldt som personlig stedfortræder for Jytte 

Madsen. 

Kirsten Feld indledte mødet med en mindetale til ære for John Dybdal og Erling Høholt.  

Oplæg på mødet: 

Kontorchef i Socialministeriets Ældrekontor, Eva Pedersen, var inviteret til mødet for at orientere om nye 

tiltag på ældreområdet.  

Efter Kirsten Felds velkomst indledte Eva Pedersen med at sige, at hun ikke kunne fortælle så mange 

nyheder, som hun havde forventet, da hun med glæde accepterede invitationen til denne dag. Desværre er 

der stadig ikke resultater fra Kommissionen for livskvalitet og selvbestemmelse i plejeboliger og plejehjem 

(den ofte benævnte Ældrekommissionen), satspuljen og finansloven, da disse forhandlinger ikke er 

afsluttede. Arbejdet i socialministeriet tager udgangspunkt i det nye regeringsgrundlag. 

Der blev orienteret om følgende emner, og taget drøftelser med mødets deltagere: 

 Satspuljer for 2012 forhandles p.t., og EP oplyste, at gamle bevillinger kører videre, og pengene er 

afsat på de kommende års budgetter. 

 Regeringen ønsker at regelforenkle fritvalgsordningen, men det er vanskeligt at lave ensartede 

regler, der samtidig er enkle. Ministeren har besvaret et §20-spørgsmål om emnet i Folketinget (FT 

S77). I Udspillet til Finansloven er der ikke p.t. forslag om at give kommuner mulighed for at tilbyde 

tilkøbsydelser. 

 Velfærdsteknologi og hverdagsrehabilitering bliver ministeriets indsatsområder, der går hånd i hånd. 

Tilbud skal respektere vilkåret om, at alle mennesker ønsker at være ”herre i eget liv”. Ved svær 

funktionsnedsættelse skal velfærdsteknologi og varig praktisk bistand være gratis for borgeren, men 

EP så gerne, at spørgsmålet om f. eks. robotstøvsugere blev afgjort af Ankestyrelsen. Ældre- og 

seniorråd opfordres til at undersøge egen kommunes praksis vedrørende egenbetaling for 

velfærdsteknologi.  

 Digitalisering er profileret i regeringsgrundlaget og er nødvendig på grund af reduceret arbejdsstyrke. 

Problemet med IT-løse borgere er adresseret af KL, men EP har fra mange sider hørt, at det måske 

ikke er nok. Der blev gjort opmærksom på, at selv IT-dygtige kan blive svækkede, og glemme deres 

IT-færdigheder. EP var også opmærksom på grupper, som i dag ikke kan nås gennem skriftligt 

materiale, heller ikke gennem hjemmesider. Opmærksomheden blev henledt på, at retssikkerheden 

for IT-løse kunne blive truet. 

 Ældrekommissionens rapport forventes færdig i januar 2012. Baggrunden for, at DANSKE 

ÆLDRERÅD ikke blev en del af udvalget var, at medlemmerne ikke blev udpeget, men udvalget blev 



 

Side 2 af 10 

 

nedsat som et lille, hurtigtarbejdende udvalg, hvor blandt andet KL heller ikke deltog. EP tilføjede, at 

udvalget ville have haft glæde af DANSKE ÆLDRERÅD. 

 Dokumentationskrav i ældreplejen afløses formentlig af en tillidsreform til medarbejderne i 

kommunen, og dermed lægges der op til lokalt fastsatte normer. Ældre- og seniorråd vil derfor 

opleve forskellig kommunal praksis, hvor de aktive og bevidste råd får en større bane at spille på. 

 Europæisk år for aktiv aldring (ældreåret) har DANSKE ÆLDRERÅD i følgegruppen.  Mange er 

opmærksomme på året. Ældre- og seniorråd opfordres til at tænke året ind i deres aktiviteter – 

aktiviteter, der også kan tænkes på tværs af generationer. 

Bestyrelsen var aktiv med spørgsmål og uddybninger fra arbejdet i deres ældreråd.  

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med de punkter, der fremgår af det følgende 

 

2. Sager til behandling: 

2.1 Valg af nyt bestyrelsesmedlem til Forretningsudvalget 
Sagen: Grundet John Dybdals død skal bestyrelsen vælge nyt medlem til FU 

Beslutning:  
Søren D. Sørensen, formand for Seniorrådet i Høje-Taastrup, blev valgt uden modkandidater. 

 

2.2 Revision af DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægter 
Sagen: FU har på baggrund af bestyrelsens godkendte arbejdsgrundlag fra bestyrelsesseminaret d. 

23. – 24. august udarbejdet et konkret oplæg, oversigt over økonomiske konsekvenser samt en plan 

for den videre proces.  

Sekretariatet har samlet op på de forskellige områder i arbejdsgrundlaget.   

Sekretariatet har udarbejdet et internt notat om udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder (direkte 

udgifter og træk på sekretariatstimer) og ditto for arbejde i forbindelse med 

repræsentantskabsmøder. Notatet har dannet grundlag for FUs drøftelse af økonomiske 

konsekvenser.   

Næstformand har udarbejdet et skelet for den videre struktur. 

Til skelettet er knyttet 2 underbilag  om kommunefordeling i valgkredse og et danmarkskort.  

De tre dokumenter har dannet grundlag for FUs drøftelser og indstillinger til bestyrelsen. 

Indstilling: 

FU indstiller, at bestyrelsen umiddelbart efter førstkommende møde udsender en mail til alle 

medlemmer med et ”Oplæg til debat om fremtidig struktur for DANSKE ÆLDRERÅD”. Oplægget 

består af bestyrelsens foreløbige overvejelser om revision af DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægter. 

Begrundelsen bag denne indstilling er, at flere ældreråd, valggrupper og regionsældreråd allerede 

har haft drøftelser og ideer samt har indsendt forslag. 

Formand Kirsten Feld har d. 1. november udsendt et formandsbrev til alle 98 medlemmer om 

fremtidig økonomi for DANSKE ÆLDRERÅD, da flere har udtrykt bekymring for fremtidens 

finansiering af DANSKE ÆLDRERÅD. 

 

Beslutning: 

Som indledning til drøftelserne opridsede Kirsten Feld baggrunden for, at hun havde fundet det 

nødvendigt at udsende et formandsbrev til medlemmerne om DANSKE ÆLDRERÅDs økonomiske 
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struktur og situation. Bestyrelsens drøftelser af vedtægtsændringer skyldes rettidig omhu i forhold til 

organisationens økonomi, herunder kontingenter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen tiltrådte udkastet til medlemsbrev og oplæg til debat, dog med forbehold for eventuelle 

beslutninger på dagens møde. 

 

Bestyrelsen besluttede, at den på næste bestyrelsesmøde vil drøfte den gældende vedtægts 

bestemmelser om sammenhæng mellem kontingentstørrelse og antallet af stemmeberettigede 

repræsentanter. I vedtægten tages udgangspunkt i kommuners befolkningsstørrelser, men det blev 

drøftet, om det var mere rimeligt at se på kommuners størrelse ud fra andelen af +60-årige. Frem 

mod næste bestyrelsesmøde undersøges, om der findes pålidelige statistiske opgørelser over de 

enkelte kommuners + 60-årige borgere. 

 

 

Indstilling:  

FU indstiller, at bestyrelsens drøftelser tager udgangspunkt i det udarbejdede materiale samt i den af 

sekretariatet udarbejdede oversigt over FUs indstillinger. Sekretariatet har nedenfor samlet FUs 

indstillinger til beslutning. 

 

Beslutning: 

Tiltrådt af bestyrelsen. 

2.2.1. Bestyrelsens størrelse 

FU indstiller 

 En bestyrelse på i alt 11 medlemmer.  

 8 medlemmer vælges med eet medlem  i hver af 8 geografisk afgrænsede 

valgkredse.  

 Formand og 2 næstformænd vælges direkte på repræsentantskabsmødet. 

Beslutning: 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

2.2.2 Valgregler for valg til bestyrelsen (medlemmer og stedfortrædere) 

FU indstiller 

 Valg af bestyrelsesmedlem og stedfortræder foregår i to på hinanden følgende valg. 

 Valgene er gældende for 2 år. 

 Kun ældreråd kan indstille kandidater inden en i vedtægten fastsat dato, for eksempel 3 

måneder før repræsentantskabsmødet.  

 Der udarbejdes ens valgprocedure for alle 8 valgkredse. Der overvejes et dokument med 

valgproceduren og opdelingen i valgkredse. Dokumentet kan vedtages af 

Repræsentantskabet med almindeligt flertal.  
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 Hovedindholdet af valgprocedurerne er:  

o Valg foregår i 8 geografiske valgkredse, dvs. valg foregår decentralt og ikke på 

repræsentantskabsmødet.  

o Ansvarlig for afvikling af valg er kredsens bestyrelsesmedlem i samarbejde med 

sekretariatet.  

o Valgmødet indkaldes med mindst 6 ugers varsel, med oplysning om opstillede 

kandidater. 

o Kandidaten kan være fra eget ældreråd eller fra et andet ældreråd i valgkredsen.  

o Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. Stemmeafgivning er skriftlig. 

o Ældre-/seniorråds stemme afgives med det antal fremmødte, stemmeberettigede 

repræsentanter, som rådet har efter vedtægtens § 5, 2. 

Beslutning: 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen efter enkelte redaktionelle rettelser, som nu fremgår af indstillingen. 

 

2.2.3 Valgregler for valg af Formandskabet 

FU indstiller 

 Overordnede valgregler nedfældes i vedtægten, herunder, 

o Kun ældreråd kan indstille kandidater inden en i vedtægten fastsat dato.  

o Kandidater kan være fra eget ældreråd eller fra et andet ældreråd. 
 

o Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. Stemmeafgivning er skriftlig. 

o Formand og 2 næstformænd vælges i 2 separate valg på repræsentantskabsmødet, 

hvor formanden vælges først. (Formandskabet erstatter det nuværende FU.) 

o Valgene er gældende for en 2-årig periode.  

 

Beslutning:  

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og besluttede at tilføje følgende bestemmelse til de ovenfor nævnte: 
o Ved vakance på næstformandsposten konstituerer bestyrelsen en næstformand for den 

resterende periode. 
 

 

2.2.4. Ordinært repræsentantskabsmøde 

FU indstiller 

 Repræsentantskabsmøder afholdes hvert andet år (i ulige år). 
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Beslutning: 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen efter en redaktionel rettelse, som nu fremgår af indstillingen. 

 

2.2.5 Kontingent 

FU indstiller: 

 Ingen ændringer. 

Beslutning: 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

2.2.6 Køreplan for den videre proces 

 Umiddelbart efter bestyrelsesmødet d. 9. november sendes et brev til alle medlemmer med en 

status på bestyrelsens arbejde i form af et oplæg til debat om fremtidig struktur for DANSKE 

ÆLDRERÅD. Medlemmer orienteres om, at de er velkomne til at komme med deres 

synspunkter på oplægget inden d. 9. januar 2012. I oplægget pointeres, at målet for arbejdet 

er at skabe besparelser i DANSKE ÆLDRERÅD uden at ødelægge medlemsdemokratiet. 

 Indsendte synspunkter behandles af bestyrelsen d. 25. januar 2012. 

 Medlemmer får bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i høring i perioden 30. januar til 14. 

marts. I høringsbrevet henstilles at medlemmerne skriftligt indsender eventuelle 

ændringsforslag og ikke kommer med sådanne under selve repræsentantskabsmødet. 

 Indsendte forslag behandles af bestyrelsen d. 28. marts. 

 Forslag til vedtægtsændringer og overgangsbestemmelser fremlægges på 

repræsentantskabsmødet d. 14. maj 2012, med ikrafttræden til repræsentantskabsmødet 

2013. 

Beslutning: 

Kirsten Feld oplyste, at besparelser som følge af vedtægtsændringer først vil træde i kraft fra medio 

2013. FU fremlægger forslag til overgangsbestemmelser på bestyrelsesmødet i marts 2012. 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

2.3 Tema for forårets ældrepolitiske konference 15. maj 2012 
Sagen: FU foreslår, at temaet bliver af socialpolitisk karakter, og at et muligt tema er: Kommunale 

serviceydelser til borgere, der har behov for hjælp. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup 

er inviteret som hovedtaler. Karen Hækkerups kalender tillader, at hun holder tale d. 14. maj, så hun 

afslutter repræsentantskabsmødet. 

Underpunkter på konferencen kan være: 

 Plejeboliger/hjemmehjælp/aktiviteter 

 Personalets dialog med borgeren – etik og værdighed 
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 Fra afhængig til selvhjulpen – erfaringer med det nye mantra indenfor hjemmepleje 

(Fredericiamodellen er evalueret) 

 Trafik og kørselsordninger – herunder til hospitaler 

 Velfærdsteknologi 

Program søges færdiggjort til ultimo januar 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen tilsluttede sig, at sekretariatet arbejder videre med ideerne. 

 

 

2.4 Ad-hocudvalg om plejeboliger 
Sagen: I referat fra bestyrelsesmøde d. 31. maj 2011 står, at ad-hocudvalget gør arbejdet færdigt, 

evt. med indstilling om forslag til folketingets politikere. Dette arbejde er ikke endelig færdiggjort, 

men lå i John Dybdals hænder. 

Indstilling: Formand Kirsten Feld indstiller, at ad-hocudvalget formelt nedlægges, og at der ikke for 

nærværende sendes forslag til folketingets politikere. Når Kommissionen for livskvalitet og 

selvbestemmelse i plejeboliger og plejehjems rapport er færdig (formodentlig i januar 2012) kan der 

tages stilling til en evt. henvendelse vedrørende plejeboliger. 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede, at udvalget nedlægges, og at bestyrelsen tager stilling til nye initiativer, når 

Kommissionens betænkning er klar. 

 

2.5 Ad-hocudvalg om vedtægter 
Sagen: Udvalgets arbejde lå til grund for bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesseminaret d. 23. – 

24. august. Bestyrelsen overdrog her det videre forberedende arbejde til FU, men udvalget blev ikke 

formelt nedlagt. 

Indstilling: Formand Kirsten Feld indstiller at udvalget formelt nedlægges. 

Beslutning:  

Vedtaget af bestyrelsen. 

 

 

3. Økonomi 
Formand, næstformand og sekretariatsleder udarbejder udkast til budget 2012 d. 23. november. 

Udkast forelægges FU og bestyrelse på møder i januar.  

Sekretariatet har haft uanmeldt revision d. 7. november. 

I regeringsgrundlaget står intet om forslag til ændringer af principper for satspuljens fordeling. Hvis 

aftalen om satspuljer skulle opsiges, skulle opsigelsen være annonceret i regeringsgrundlaget. 

Kirsten Feld tilføjede, at hun tror, at DANSKE ÆLDRERÅD også får en fortsat bevilling næste gang. 

Bevillingen udløber i 2013  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

4. Øvrige sager 

4.1 Undersøgelse af ældreboliger for PCB 

Sagen: Henvendelse fra Ældrerådet i Halsnæs, der opfordrer DANSKE ÆLDRERÅD til at rette 

henvendelse til den ansvarlige minister i sagen om stoffet polychlorerede bihenyler (PCB). Jørgen 

Tved fremlægger sagen. Brev udsendt som bilag. 

Konklusion: 
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Jørgen Tved orienterede om, at PCB er farlig fugemasse, der er anvendt i boliger op til 1980’erne, 

hvor mange ældre- og plejeboliger blev bygget. Kommunen vil ikke undersøge forholdene med 

begrundelsen om, at den tidligere regering ikke mente, det skulle undersøges. Problemet er dog 

landsdækkende, og derfor anmodes om, at DANSKE ÆLDRERÅD tager det op. 

Bestyrelsen besluttede at overdrage en nærmere afklaring og en ministerhenvendelse til FU. 

 Sagen er efterfølgende blevet undersøgt, og det er blevet klargjort, at PCB er en meget farlig 

 gift, som regeringen har lovgivet for at få fjernet fra bygninger og huse. Ældreråd får gennem 

 mailservice anvisning på, hvordan der kan rejses sager om mistanke til huse med PCB. 

 Munder disse anvisninger ud i, at DANSKE ÆLDRERÅD får besked om, at flere kommuner 

 ikke tager anmeldelser alvorligt, vil der blive rettet henvendelse til Klima- og bygningsminister 

 Morten Lidegaard. 

 

4.2 Ansvarsforsikring for demente? 
Sagen: Spørgsmål sat på dagsordnen til drøftelse af Søren D. Sørensen. Søren D. Sørensen har 

indhentet yderligere materiale, der viser, at der er en gråzone ift. hvornår en ansvarsforsikring 

dækker, for en borger med demenssygdom. Sagen er tillige sendt til Alzheimerforeningens 

retsudvalg, der vil behandle spørgsmålet. 

Sekretariatet foreslår, at DANSKE ÆLDRERÅD ikke handler, før Alzheimerforeningens retsudvalgs 

behandling af sagen er afsluttet. 

Konklusion: Bestyrelsen og spørgsmålsstiller, tilsluttede sig sekretariatets forslag. Eksempler  på 

problemstillingen fra kommuner modtages gerne. 

 

 

4.3 Politiske udmeldinger til drøftelse 

Sagen: 

 KLs udspil om brugerbetaling på rengøring – hvordan vil bestyrelsen forholde sig? 

 Afgørelsen i Det Sociale Nævn i Region Syddanmark om at ældre selv skal købe 

 robotstøvsugere – hvordan vil bestyrelsen forholde sig? 

 Brugerinddragelse som vigtigt princip i den sociale indsats, men inddrages brugerne i 

 velfærdsteknologiske løsninger – hvad er bestyrelsens erfaring og holdning? 

 Etisk råds udmelding om, at det skal være muligt at ”tvangshjælpe” f.eks. borgere med demens 

– hvad er bestyrelsens holdning? Skal der skrives brev til Sundhedsministeren med anmodning 

om lovfæstelse af regionsældreråd? 

 Hvordan skal der reageres på Helsingør Ældreråds henvendelse om behov for større åbenhed 

omkring afgørelser fra De Sociale Nævn. 

 

Konklusion: 

KL har for nylig udtalt, at der skal indføres brugerbetaling på praktisk hjælp. Bestyrelsens drøftelse 

blev udsat til næste bestyrelsesmøde. 

 

Bestyrelsen så gerne en sag om borgeres egenbetaling for velfærdsteknologi indbragt for 

Ankestyrelsen, så der træffes en principiel afgørelse om spørgsmålet. Kun en berørt borger kan 

anke en sag, og derfor er det ikke muligt for et ældre-/seniorråd at indbringe en sådan sag for 

Ankestyrelsen. 

 

Bestyrelsen finder, at det burde blive lovligt at ”tvangshjælpe” demente borgere til at kunne modtage 

nødvendig sundhedsbehandling. Med tvangshjælp menes at varigt inhabile demente patienter kan 

underkastes sundhedsbehandling mod deres ønske og vilje. 
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Forud for ”tvangshjælpen” skal alle muligheder for frivillig medvirken være udtømt. Kun kvalificeret 

personale må træffe beslutningen, og al brug af ”tvangshjælp” skal indberettes til offentlige 

tvangsregistre.  

 

Bestyrelsen besluttede, at der skrives brev til den nyudnævnte Sundhedsminister Astrid Kragh  med 

anmodning om lovfæstelse af regionsældreråd.  

  

Bestyrelsen besluttede, at DANSKE ÆLDRERÅD retter henvendelse til Social- og 

Integrationsminister Karen Hækkerup med anmodning om større åbenhed og gennemsigtighed 

omkring afgørelser fra De Sociale Nævn.  

 

5. Orientering fra formanden 
 Formanden har i samarbejde med sekretariatet skrevet artikel til debatbog, der udkommer i anledning af 

det Europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Artiklen har titlen: Rettigheder 

for ældre – gennem det lokale demokrati.  

 1.september - deltog i en spændende dag for fynske ældreråd i Svendborg - holdt indlæg. 

 7 – 8. september - deltog som gæst i DKDKs (DemensKoordinatorer i Danmark) årsmøde i Nyborg. 

 5.oktober - Odense Ældreråds markering af FNs internationale Ældredag – holdt tale. 

 11.oktober LO – Faglige Seniorer Syddanmark ”Ældreråd i kommunerne” – holdt indlæg. 

 14. oktober deltog sammen med næstformand Jens Erik Madsen i John Dybdals bisættelse i Aarhus. 

 15.november – møde med regionsældreråd i Vejle. 

 21. november – inviteret til møde på Christiansborg af socialpolitisk ordfører Finn Sørensen, 

Enhedslisten – deltager sammen med sekretariatsleder. 

 22.november - Ældremobiliseringens konference om frivillighed i Nyborg – oplæg til debat. 

 5. december – inviteret af Ugebrevet Mandag Morgen og Tryghedsgruppen til Strategiseminar om, 

hvordan kommunerne kan levere bedre pleje og behandling i borgernes eget hjem – deltager sammen 

med sekretariatsleder. 

 Kirsten Feld tilføjede, at hun d. 7. dec. deltager i rundbordssamtale hos SFs socialpolitiske ordfører 

Özlem Cekic, der tillige er formand for Folketingets Socialudvalg. 

 

6. Orientering fra sekretariatsleder 
 Socialpolitiske ordførere fra alle partier har modtaget et velkomstbrev fra DANSKE ÆLDRERÅD, hvor 

DANSKE ÆLDRERÅD stiller sig til rådighed som en sparringspartner i ældrespørgsmål. Øvrige 

medlemmer af Folketingets socialudvalg har modtaget tilsvarende brev. Flere af de øvrige socialpolitiske 

ordførere har meldt positivt tilbage, herunder formanden for Socialudvalget. 

 Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup er hilst velkommen af Kirsten Feld med blomst og 

personligt kort. 

 Næstformand Jens Erik Madsen deltog i Erling Høholts bisættelse på DANSKE ÆLDRERÅDs vegne. 

 DANSKE ÆLDRERÅDs henvendelse om kørsel og befordring for ældre (dateret 17/8) besvares først 

efter ny ministers tiltræden. 

 Marianne Lundsgaard deltog i 1. oktober arrangement i Helsingør – som inviteret. Et fint arrangement 

med Hamlet Scenen, der har udarbejdet et dialogstykke om dilemmaer i ældrelivet. 

 Sekretariatet har fordelt administrative opgaver efter kursussekretær Karin Kirchherr’s fratræden. 

28. oktober – deltaget i møde om det Europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem 

generationerne indkaldt af 3 ministerier. DANSKE ÆLDRERÅD er inviteret med i følgegruppe for det 

Europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Sekretariatslederen varetager 

opgaven, der ligger på embedsmandsniveau. 
 16. november - deltager som særlig inviteret i Servicestyrelsens temadag om forebyggelse af 

besøgsrestriktioner 
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 Samarbejdsaftale for 2012 mellem DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK ) og DANSKE 

ÆLDREREÅD underskrives medio december. 

 Erik Hjort Madsen (Ældresagen) er grundet alder trådt fra som Ældre Sagens rådgiver i forhold til 

ældrerådsspørgsmål. Lise Høst er udpeget som ny rådgiver. Marianne Lundsgaard har gennem flere år 

arbejdet sammen med Lise Høst – dels i Omsorgsorganisationernes Samråd, dels da Lise Høst senest 

var ansat i Pensionisternes Samvirke. 

 Der var 235 deltagere til Vingstedkonferencen. Et flot deltagerantal fra 61 ældreråd, samt fra flere 

ældreorganisationer og Social- og Integrationsministeriet. Folketingets nynedsatte socialudvalg og 

sundhedsudvalg blev inviteret til at deltage – gratis – i konferencen. 

 Der er udarbejdet høringssvar på udkast til bekendtgørelse om salg af almene familieboliger. 

 Temadage i efteråret er afviklet med et deltagerantal på i alt 279 fra 69 ældreråd, samt fine evalueringer 

med et gennemsnit på 3,99 ud af 5 mulige. Regnskab for temadage udarbejdes efterfølgende. 

 I et brev til Bent Hansen formand i Danske Regioner, er der anmodet om et møde med 

regionsældrerådene. 

 Undersøgelsen om ændringer i ældre-/seniorrådenes praksis som følge af lovændringer er sendt ud til 

alle medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Pr. 17. november er modtaget 42 besvarelser. 

 

 

7. Orientering fra repræsentationer, følgegrupper og regionsældreråd 

 
Orientering fra Regionsældrerådet i Region Nordjylland v. Yrsa Rold Sørensen – intet nyt. Næste 

møde handler om frivilligt arbejde. 

 

Orientering fra Regionsældrerådet i Region Syddanmark v. Ove Christiansen. 

Regionsældrerådet er blevet bedt om at indtræde i Sundhedsbrugerrådet med virkning fra januar 

2012. Inger Lodberg er af Regionsrådet i Syddanmark udpeget som medlem af 

Sundhedsbrugerrådet.  

 

Orientering fra Regionsældrerådet i Region Midtjylland  

Anker Andersen er udpeget til ny ankerperson som afløser for John Dybdal. På næste møde er to 

emner, ’det nære sundhedsvæsen’ samt ’rådets fremtidige arbejde’. Sundhedsbrugerrådet dækkes 

af Molly Thomsen. 

 

Orientering fra Regionsældrerådet i Region Sjælland  

Niels Kjøller træder ind som ny ankerperson i stedet for Jytte Madsen. 

 

Orientering fra Regionsældrerådet i region Hovedstaden v. Søren D. Sørensen. Der har været 

afholdt møde i Regionsældrerådet d.20. september. Referat af Søren D. Sørensen 

”D.d. afholdt Regionsældrerådet i Region Hovedstaden møde på Regionsgården i Hillerød. 

Regionsrådsformand, Vibeke Storm Rasmussen gav en bred orientering om det nyligt indgåede 

forlig i Regionsrådet om budgettet for 2012. Af hovedpunkterne kan nævnes: 

 Budget 2012 har en realvækst på 6,2 % 

 Der ansættes 550 nye medarbejdere i nye funktioner (ikke nærmere beskrevet) 

 Samtidig afskediges der 800 medarbejdere i andre funktioner (ikke nærmere beskrevet). 

 Der arbejdes videre med udvikling af telemedicin. 

 FAM skadestuerne er ved at blive bemandet – fuldt bemandede skadestuer, hvor man med det 
samme får stillet den rigtige diagnose, på Hvidovre, Herlev, BBH og Hillerød hospitaler. 

 Ekstra 17 mio. til følge hjem projektet. 

 Ekstra 17,5 mio. til den ældremedicinske patient. 
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 Etablering af demensenheder rundt omkring på hospitalerne.  

 Særlig udfordring: Samarbejde med de praktiserende læger om deres medvirken til løsningen af den 
ældremedicinske patient i forhold til Regionens ældreplan.  

 

 

Orientering: 

Flere medlemmer af regionsældrerådet tog hul på debatten om DANSKE ÆLDRERÅDs fremtid 

herunder formålsparagraffen og de kommende vedtægter. Medlemmerne af DÆ’s bestyrelse henholdt 

sig til den af bestyrelsen fastlagte tidsplan.  

Enkelte medlemmer foreslog, at DANSKE ÆLDRERÅD skulle søge at blive godkendt ved lov af 

Folketinget – som bekendt er det indtil nu kun ældre/seniorrådene i kommunerne, der er godkendt ved 

lov. 

Tilsvarende foreslog enkelte medlemmer, at Regionsældrerådet skulle søge at blive lovfæstet.”  

ÆldreForum: 

21.september – møde - efterfulgt af et besøg i Københavns Kommune. 

 

Kirsten Feld orienterede om, at der i Ældreforum er en temadrøftelse: ”Længst muligt i egen bil”. 

 

 

8. Eventuelt 
 Kirsten Christensen refererede fra et møde med Københavnske Ældreråd, at disse ønsker, at 

DANSKE ÆLDRERÅD bliver mere synlig. Kirsten Feld svarede, at DANSKE ÆLDRERÅDs opgaver 

er anderledes end øvrige ældreorganisationers, og at DANSKE ÆLDRERÅDs synlighed prioriteres 

og er vigtigere på Chr.borg, KL, Danske Regioner og blandt pensionistorganisationer. Hun mindede 

om, at de borgere, der vælger ældrerådsmedlemmer i forvejen får varetaget interesser gennem 

medlemskab af de øvrige ældreorganisationer. 

  I Høje Taastrup holdes fælles møde for at skabe fælles arrangementer mellem seniorrådet og 

pensionistorganisationer i 2012. 

 Bestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at Vingstedkonferencen var gået rigtig godt. 

 

Kommende møder i bestyrelse og FU: 
Kommende bestyrelsesmøder: 25. januar 2012, 28. marts 2012,  

Kommende FU-møder: De hidtil udmeldte datoer er flyttet grundet høringsproceduren. Nye datoer for 

kommende FU-møder er: 17. januar 2012, 21. marts, 2. maj. 

 

 

Referat, Dorthe Neergaard og Marianne Lundsgaard,  November  2011. 


