Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD
Mailservice 7/2013

Om valg til ældre-/seniorråd:
·

·
·

·

·

Hvilke ældreråd aflyser valget og holder fredsvalg? Send venligst besked til i en mail eller ring til
Dorthe Neergaard, dn@danske-aeldreraad.dk på telefon 38770163.Sekretariatet er bekendt med
at Køge og Ærø holder fredsvalg.
I november udsender DANSKE ÆLDRERÅD spørgeskema til alle medlemmer om valgenes
afvikling og resultat.
KL har omtalt ældrerådsvalget i DANSKE KOMMUNER. Artiklen er vedhæftet denne mail.
Fra LO Faglige Seniorers Nyhedsbrev: ”I dag er det FN’s Internationale ældredag og det giver
muligheder for, at man lokalt kan markere nogle ældrepolitiske synspunkter. Fra LO Faglige
Seniorers sekretariatet, vil vi gerne bruge dagen til at opfordre alle, der vil være med til at forbedre
forholdene for Danmarks ældre, til at stille op til Ældrerådsvalgene i de kommuner, der holder valg i
forbindelse med Kommunalvalget. Jo flere der stiller op, jo stærkere bliver demokratiet. Vi har brug
for aktive ældre, der vil præge ældreområdet i kommunerne, til fordel for netop de ældre. Og så vil
vi opfordre alle, der har stemmeret til ældrerådsvalget til at gøre brug af sin stemmeret - og
stemme til valget ! Er du over 60 år, har du ret til at stemme til valget. Gå ind på din kommunes
hjemmeside, og se hvornår valget helt præcis er i din kommune, og hvorledes det foregår i din
kommune. God FN-ældredag til alle !!!”
Spørgsmål om aflysning af valg – uddrag af svar: DANSKE ÆLDRERÅD er blevet gjort opmærksom
på, at Valgbestyrelsen d. 11. oktober 2013, har offentliggjort, at valg til ældreråd aflyses. Efter det
oplyste skulle valget afvikles som et brevvalg med afstemningsfrist d. 26. november 2013.
I den anledning gør DANSKE ÆLDRERÅD opmærksom på retssikkerhedslovens bestemmelser om
afholdelse af valg til ældreråd. Fristen for at aflyse valget skal være præcis 4 uger før valgdagen, og
dette følger af retssikkerhedslovens § 32, stk. 3. Valgbestyrelsen kan derfor ikke gyldigt afgøre, at
valget er aflyst, idet der ikke er 4 uger til valgdagen, men 6½ uge til valgdagen. Af samme
bestemmelse fremgår det, at beslutningen om at aflyse valget træffes i et samråd mellem
kommunalbestyrelsen og det siddende ældreråd. Det fremgår ikke af meddelelsen, at det er
tilfældet.

Om DANSKE ÆLDRERÅD:
·
·
·

Ultimo november udsendes kontingentopkrævning for 2014 udsendes til medlemmer af DANSKE
ÆLDRERÅD. Der er mulighed for indbetaling i indeværende år.
DANSKE ÆLDRERÅD har foretræde for Folketingets Sociale Udvalg d. 7. november.
Bestyrelsens kommende møder: d. 31. oktober, d. 15. januar (2014), d. 20. marts, d. 21. maj.

Om digitalisering og teknologi:
· Seniorsurfdag d. 9. oktober
Digitaliseringsstyrelsen var ovenud tilfredse med interessen for Seniorsurfdagen. Fra 2011 til 2013 er
antallet af deltagende undervisningssteder steget fra 256 til 495, mens antallet af ældre, der har deltaget,
er langt over fordoblet. I 2011 var der 3500 deltagende, mens der sidste år var flere end 8200.

Digitaliseringsstyrelsen, Ældre Sagen, Ældremobiliseringen og bibliotekerne holdt den årlige Seniorsurf-dag,
hvor op mod 500 it-undervisningssteder over hele landet havde åbent hus. Her kunne ældre tilmelde sig og
modtage it-undervisning i trygge omgivelser og med kyndige it-vejledere til stede. De seneste tal fra
Danmarks Statistik viser, at 83 pct. af de 65-74-årige har været på nettet i 2013 mod 75 pct. i 2012. De
tilsvarende tal for de 75-89-årige er 48 pct. i 2013 mod 42 pct. i 2012.
· Velfærdsstrategi
Regeringens digitale velfærdsstrategi blev præsenteret d. 30. september 2013. Strategiens initiativer har
enten fokus på, hvordan teknologien kan gøre hverdagen lettere for borgere og medarbejdere, eller
hvordan de mange data og systemer, der anvendes i den sociale sektor, kan anvendes mere effektivt og
med et bedre resultat. Læs mere via dette link: http://www.fm.dk/publikationer/2013/digital-velfaerd-_en-lettere-hverdag/
· Teknologisk instituts undersøgelse: En stor del af de ældre over 65 år er stadig hægtet af internettet
Teknologisk Instituts undersøgelse ’Senior Online’ har til formål at kortlægge ældre borgeres
forudsætninger for at begå sig digitalt. Projektet har undersøgt de ældres brug og erfaringer med it, og
hvordan 65+ borgere i Danmark oplever overgangen til digital kommunikation i det offentlige.
Undersøgelsen viser blandt andet, at 350.000 ældre mellem 65 og 89 år har aldrig åbnet en computer eller
været på internettet. Ældre, som ikke er digitale, savner ifølge undersøgelsen hjælp til at opdage, hvad de
kan få ud af at komme på nettet – frem for at føle sig tvunget til det. Det tyder derved på, at det frem for
alt er de ældres sociale samspil med deres nære omgivelser, der i højere grad må i fokus, når
de ældrefremadrettet skal inkluderes i digitaliseringen af samfundet. Læs undersøgelsen via dette
link: http://www.teknologisk.dk/ydelser/aeldre-savner-stadig-hjaelp-til-at-bruge-it-oginternet/33915?cms.query=%E6ldre
· Danskernes holdning til digital velfærd
Danmarks Statistik har på vegne af Digitaliseringsstyrelsen gennemført en undersøgelse af danskernes
parathed i forhold til brug af digitale løsninger i kernevelfærden. Det fremgår blandt andet, at en overvægt
af de ældre borgere ser positivt på – og har en høj parathed over for – velfærdteknologier. Næsten 3/4 af
de 65-74-årige ønsker at anvende digitale og teknologiske løsninger til at kunne klare sig selv i hverdagen,
mens kun 11 pct. er afvisende over for tanken. Blandt de allerældste (de 75-89-årige) ønsker 63 pct. at
bruge digitale og teknologiske løsninger til at kunne klare sig selv i dagligdagen. Rapporten er vedhæftet
denne mail.

Om velfærd, pleje og klagesager:
· Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem
DANSKE ÆLDRERÅD er gennem sekretariatsleder Marianne Lundsgaard inviteret med i
Socialstyrelsens følgegruppe til Program for livskvalitet og selvbestemmelse.Programmet er sat i værk som
opfølgning på Ældrekommissionens rapport om Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem fra februar
2012. Partierne bag sats-aftalen har således afsat 30 mio. kr. til projektprogrammet, der retter sig mod
følgende områder, hvor der vurderes at være særlig behov for en styrket indsats:
 Medarbejdernes fokus på beboernes livskvalitet
 Mellemlederes ledelseskompetencer
 Rekruttering, organisering og samarbejde med frivillige på plejehjem
 Den palliative pleje på plejehjem
 Kontinenspleje

Læs mere hér: http://www.kl.dk/Om-KL/Ledere-For-mange-aldre-gar-med-bleid138817/?utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_content=advisering&utm_campaign=emailadvisering-30-09-2013&utm_id=095da151-527b-4711-b964-ec04ddac4c0f
· Undersøgelse af kommuners kontrol af underleverandører
Kun otte procent ud af 60 adspurgte kommuner foretager en selvstændig kontrol af underleverandører og
vikarbureauer, når det drejer sig om hjemmehjælpsfirmaer, der bruger andre firmaer til at yde omsorg og
pleje for de ældre. 50% af kommunerne kræver, at underleverandørerne skal godkendes af kommunen. Det
viser en ny undersøgelse foretaget af analysefirmaet Epinion for FOA. Læs hele undersøgelsen i
linket http://www.foa.dk/Forbund/Nyheder?newsid=%7BD48C25FE-3F34-401F-8C4C-77BA2CB5D737%7D
· SFI inviterer til konference om forholdene for mennesker med handicap
Torsdag den 21. november 2013 kl. 9.00-16.00. Konferencen behandles spørgsmål som: Hvordan er
vilkårene for mennesker med handicap i Danmark i dag? Hvilke barrierer er der i hverdagslivet, hvilke
muligheder er der for at deltage i samfundslivet, og hvilke forventninger møder danskere med handicap fra
omverdenen? Sted: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder Pris: kr. 750,Tilmelding og program via dette link: : http://sfi.dk/vis_arrangement4792.aspx?Action=1&NewsId=4093&PID=9846#sthash.sQblsnXw.dpuf
· KORA samler viden om ældre
Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har samlet artikler og
undersøgelsesresultater sammen til et tema om ældre. Følg dette link:http://www.kora.dk/temaer-paatvaers/aeldre/
·
Hvis tilsynsrådet skal inddrages?
Ønsker et ældre-/seniorråd at klage over kommunen, skal klagen fremover sendes til Statsforvaltningen i
Aabenraa, uanset hvor i landet kommunen ligger.
E-mail: tilsynet@statsforvaltningen.dk. Statsforvaltningens postadresse: Statsforvaltningen, Storetorv 10,
6200 Aabenraa. Telefonnummeret til Statsforvaltningens INFO-center: 72 56 70 00.

Fra formandens kalender:
31. oktober: Bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD
7. november: Foretræde for Folketingets Sociale Udvalg
12. november: Årsmøde i Frivilligrådet
Markedsplads for ældre- og seniorråd (Idébox) –
· Lyngby-Taarbæk Ældreråd i pressen i et samarbejde med Ældre Sagen
”Ældre Sagen og Seniorrådet har begge presset på at for at flere penge til blandt andet
hjemmehjælp og bedre ældre mad, og glæder sig over, at ønskerne er blevet hørt Forliget om
Lyngby-Taarbæk Kommunes budget for 2014 får ros af Ældre Sagen og Seniorrådet, der aktivt har
arbejdet på at få flere penge til ældreområdet.”
Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til 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.

