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Værdighed – vil en lovfæstet garanti sikre en værdig pleje?
Jeg deltog d. 22. januar i en konference med emnet: ”Skal vi have en
værdighedsgaranti? Konferencen
blev afholdt i Fællessalen på Christiansborg og var arrangeret af FOA,
DSR og ÆldreSagen. Baggrunden
er, at de tre organisationer finder, at der er alt for
mange eksempler på en uværdig behandling af os
ældre. Social- og sundhedspolitiske ordførere fra
næsten alle politiske partier deltog aktivt i konferencen.
De tre organisationer har i november 2014 gennemført en befolkningsundersøgelse, samt to undersøgelæser blandt medarbejdere i ældreplejen med det
formål at afdække befolkningens syn på ældreplejen og medarbejdernes opfattelse af mulighederne
for at yde en værdig ældrepleje.
Det blev bl.a. refereret, at undersøgelsen viser, at
59% af befolkningen frygter at få en uværdig pleje,
omsorg og behandling som ældre. Tallet er uhyggeligt højt, men jo ikke uforståeligt med mediernes fokus på de dårlige historier.
I Norge og Sverige er der på forskellig vis lovgivet
om værdig behandling af ældre. Det mener de tre
organisationer også, at vi skal have i Danmark. Jeg
er uenig i dette synspunkt. Jeg er enig i, at vi i Danmark har behov for en løbende debat om, hvad

værdig pleje, omsorg og behandling er. Ikke kun for
os ældre, men for alle der får behov for omsorg, pleje og behandling. Debatten kan tages i kommunerne med ældre-/seniorrådene som vigtige aktører.
En af ældre-/seniorrådenes vigtigste opgaver er at
rådgive kommunalpolitikerne, og her er værdig pleje, omsorg og behandling et meget væsentligt område.
Her i landet er kommet en tendens til, at så snart
nogle få har fejlet, gribes til lovgivning med den hensigt, at lovgivning sikre mod gentagelser. Det er en
trist udvikling. Jeg tror på en anden vej til at komme ”det uværdige” til livs. Lad ledere fortælle de få,
at de er på gal vej, lad lokale politikere gennemse
lokale kvalitetsstandarder og rette dem op, hvis de
ikke er gode nok, lad fagligheden komme i højsædet hos medarbejderne. Det er vejen frem for at sikre en værdig behandling, pleje og omsorg.
Som jeg hørte politikerne er hovedparten af dem
ikke indstillet på at lovgive om en værdighedsgaranti, men de hilser debatten velkommen, og finder den
relevant. Jeg er af samme holdning. Jeg vil gerne
slå fast, at jeg selvfølgelig er enig i, at alle mennesker skal behandles værdigt, men jeg er uenig i, at
værdighed bør indskrives i social- og sundhedslovgivningen. Jeg er også – på trods af, at jeg er formand for DANSKE ÆLDRERÅD – uenig i, at vi æl-

dre skal have en særlig værdighedsgaranti. Vi er en
del af samfundet, og vores alder skal ikke give os
ret til særlige garantier.
Ældremilliarden for 2015 er nu fordelt. Af ministerens pressemeddelelse fremgår det, at kommunerne har søgt bredt, og at pengene i det store og hele
bliver anvendt som tiltænkt. Ældremilliarden er varig, men kriterierne for tildeling næste år er endnu til
forhandling. DANSKE ÆLDRERÅD arbejder for at
midlerne skal være øremærkede og ikke fordeles
via bloktilskud.
Debatten om værdighed og brug af ældremilliarden
er vigtig både for os i ældre-/seniorrådene og for
kommunalpolitikerne. Som ældre-/seniorråd har vi
en fornem opgave i at holde relevante debatter i
gang og lokalt at holde øje med, at ældre får en
værdig behandling.
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Det nye Holmegårdsparken - et anderledes plejehjemsbyggeri
Holmegårdsparken er Danmarks ældste plejehjem grundlagt i 1859 af læge Ludvig Israel Brandes. Hjemmet blev grundlagt som en selvejende institution med
egen bestyrelse. I 2005 stod det klart at boligerne ikke levede op til moderne standard.
Det var ikke muligt at
renovere den gamle
bygningsmasse, hvorfor det var nødvendigt
at rive det hele ned og
bygge nyt. Det var ikke
muligt at flytte beboerne, så byggeriet er gennemført i etaper - i skrivende stund er samtlige 120 beboere flyttet
til deres nye bolig. Tilbage står færdiggørelse af vores køkken med café,
nedrivning og færdiggørelse af vores park.
Det nye byggeri bliver opført ifølge ”Lov om almene
ældreboliger”. Forudsætningen for at rive ned var
ifølge lokalplanen, at det nye byggeri skulle tilføre
lokalområdet specielle nye kvaliteter.
Processen
Stående overfor så stor en udfordring som at skulle
bygge et helt nyt plejehjem, der gerne skulle være
tidssvarende i mindst 50 år, affødte naturligvis
mange tanker og overvejelser.
Af Connie Engelund, direktør for Holmegårdsparken samt
formand for Gentofte Seniorråd
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Efter litteraturstudier og en hel del studiebesøg besluttede vi os for at afholde ”drømmeseminar”, dels
for medarbejdere, dels for beboere. På baggrund af
disse seminarer udarbejdede vi et værdiprogram,
som skulle ligge til grund for den lovbestemte arkitektkonkurrence, som et byggeri af denne størrelse
er underkastet.
Værdiprogrammet
Fra vores mange studiebesøg havde vi konstateret,
at de fleste plejehjem vender ryggen til dagliglivet,
eller er afskærmet i forhold til området. Yderligere
at de fleste byggerier har altaner, som beboerne
stort set ikke benytter. Badeværelserne er en præfabrikeret kerne, som er ”nedsænket” i rummet,
dvs. at der ikke er noget vindue.
Vores byggeri skulle opfylde en række betingelser:

Hjemlighed. Hr. Hansen, skal ikke reduceres
til ”plejehjemsbeboer”, men til at
hr. Hansen flytter til en bolig, som
understøtter det liv, han fortsat
gerne vil leve.

Materialevalg, som er så lidt institutionspræget som overhovedet
muligt.

Boligerne skal være så fleksible,
at de understøtter den enkelte.

Fokus på lys, lyd, farver og genkendelighed.














Behovet for fællesskab og tilbagetrukkenhed
Understøtter, at de medarbejdere, beboerne
kan se og kontakte, er de medarbejdere, der
giver værdi og tryghed for beboerne.
Ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne.
Vindue i badeværelserne (ikke bygget i plejehjemsbyggerier de sidste 40 år)
Karnapper i stedet for altaner.
Æstetisk smukt, matche de omkring liggende
villaer.
Inddrager det omkringliggende samfund, frem
for at isolere beboerne, hvad vi tror på, giver
livskvalitet.
Parken måtte ikke plastres til af bygninger.
Give beboerne en naturlig oplevelse og lyst til
at gå tur i vores park og benytte vores café.
Bæredygtigt, energiklasse 2015, samt L.A.R.
(lokal afledning af regnvand)

Dette blot et udpluk af de væsentligste værdier.
Arkitektkonkurrencen
Fem tegnestuer bød ind. De fire, havde jeg nærmest på fornemmelsen, havde
overhovedet ikke læst vores værdiprogram.
Det havde til gengæld Rubow Arkitekts, personificeret ved arkitekt Lena Lammassaari Vusst. Hun havde læst og forstået, hvad vi ville. Det blev til et langt
forbilledligt samarbejde. Medarbejderne har undervejs været inddraget i indretning af badeværelser, køkkener, vaskerier etc.. Beboerne har afprøvet selvskyllende toiletter (er fravalgt), håndvaske, støttearme etc..De har kigget på
plantegninger, kommet med kommentarer, som vi i ret stor udstrækning har
kunnet efterkomme.
Status to år henne i byggeriet
Vi har som nævnt været i drift hele perioden. Det har betydet og betyder fortsat, at vi - beboere og
medarbejdere - har skullet finde os i røg, støj og
møg samt et betydeligt
antal interim foranstaltninger, et betydeligt antal
nedbrud af telefoner etc.
Men, det taget i betragtning, har det til dato været besværet værd.
Samtlige beboere er nu
flyttet ind i deres nye boliger. Vi valgte et-rumsboliger, idet mange bebo3
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ere er så svage, at de gerne
vil kunne ligge i deres seng
iblandt deres smukke og velkendte møbler og ting, når de
ikke længere har kræfter til at
stå op. Vores flytbare højskabe på hjul, muliggør en ønsket
adskillelse mellem sove- og
opholdsafdeling. Karnapperne
er det helt store hit. Alle ”bor” i
karnappen, her er der mulighed for at følge livets gang i
”Lidenlund” året rundt, samtidig med at det tilfører boligen
en ekstra dimension.
Ønsket om vindue i badeværelset, er en stor succes - ikke bare giver det en
mulighed for at åbne et vindue, det betyder også, at badeværelset er så stort,
at medarbejderne har fået optimale arbejdsforhold, og at beboerne har fået
mulighed for at møblere badeværelset.
Vi har ønsket at minimere institutionspræget, også i materialevalg. Især gulvene i fællesarealerne var en udfordring. Vi havde et stort ønske om trægulve.
Det er lykkedes at finde et østrigsk produkt, som skulle klare sig uden den store vedligeholdelse i fem-seks år.
Hver bolig har en farve i indgangspartiet, med henblik på genkendelighed. Tilsvarende har hver bygning en farve i indgangspartiet. Resultatet af vores fokus på lys og lyd, har overrasket os. Naturligvis vidste vi det var væsentligt,

parken vil blive lys terrakottafarvede, de omkringliggende veje almindelig grå asfaltfarvede. Teorien er,
at demente helst ikke træder ud i noget mørkt fra
noget lyst. Det må komme an på en prøve.

En åben park
Tilbage står, hvordan vores drømme i forhold til vores park vil virke. Mange har spurgt; ”hvordan tør I
anlægge parken så åben?” Ja, det vil tiden vise.
Foreløbig tror jeg (vi) på, at parken i sig selv vil byde på kvaliteter, som vil holde dem, som også lider
af en demenssygdom ”hjemme”. De interne stier i

L.A.R. (Lokal Afledning af Regnvand) anlæggelse
af Parken giver en utrolig variation, efter store regnskyl er grøfterne regnfyldte, og bygningerne spejler
sig deri. Når parken bliver færdiganlagt, vil regnvandet blive ledt ned i en kunstig sø. Den vil tiltrække ænder, som vil være en udflugt værd. Vegetationen er speciel, idet planterne skal kunne tåle både
meget vand samt tørke.

Et eksempel på L.A.R.

men især de lydsænkende foranstaltninger i udenoms- og fællesarealerne har stor betydning. Fra
dag ét er der faldet en utrolig ro over afdelingerne.
Beboerne trives.

I forbindelse med bygningerne, som
nærmest er H-formede, bliver der en
staudehave i den ene ende. Stauderne bliver henholdsvis, røde, gule
og grønne svarende til farverne i
indgangspartierne. I den anden ende af H’et kommer der små høje beplantede bede med frugttræer. Hver
have, sine frugter.
I parken genopfører vi vores hønsehus, og glæder os til igen at have
løsgående høns. I forbindelse med
vores café, som er åben for alle,
skal der anlægges en legeplads.
Drømmen er, at de unge mødre vil
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drikke deres café latté hos os, og at børnehaver vil
komme på udflugt og herigennem bidrage til beboernes oplevelse af at være en del af samfundet,
ikke gemt væk.

Nyt fra ministerier og styrelser
Ældremilliarden er fordelt til alle landets kommuner
Den årlige ældremilliard blev rullet ud til landets kommuner medio januar.
Pengene skal gå til at give bedre pleje til landets ældre hjemme og på plejehjem. Ligesom sidste år har kommunerne søgt bredt til både praktisk hjælp,
rehabilitering og hjælp til de svageste ældre på plejehjem. F.eks. vil man i
Favrskov Kommune lave aflastningspladser for demente for at aflaste de pårørende, mens man i Ballerup Kommune vil skabe mere liv i plejecentrenes
caféer med træning og fællesspisning.
”Vi skylder vores gamle, der har knoklet hele livet for det her samfund, at få
en rigtig god alderdom. Og her er en god og værdig ældrepleje jo helt central.
Derfor er jeg glad for, at vi igen i år kan give en milliard kroner til at gøre ældreplejen bedre. Samtidig vil jeg gerne rose kommunerne for at have søgt
bredt, så pengene kommer alle typer ældre til gode," siger socialminister Manu Sareen.
Ældremilliarden blev afsat af regeringen og de andre finanslovspartier første
gang på Finanslov 2014 og gives hvert år fremover. Pengene fordeles efter,
hvor mange indbyggere kommunen har over 65 år.

Ny klippekortsordning giver svage ældre mere tid
Gennem en ny klippekortsordning får de svageste ældre en ekstra halv times
hjemmehjælp om ugen, som de kan bruge efter eget ønske. Det er en del af
Finansloven 2015. Forventningen er, at de ugentlige ’klip’ kan hjælpe de svageste og mest isolerede ældre til en hverdag med mindre ensomhed og mere
livskvalitet. Klippekortet kan bruges til både praktiske og sociale formål. De
ældre kan også vælge at samle klip sammen, hvis de f.eks. gerne vil have en
times ekstra rengøring hver 14. dag eller på et længere museumsbesøg.
Pengene udmøntes som en pulje på 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. om
året fremover. Fra 2017 indgår aftalen i kommunernes bloktilskud. Puljen forventes at komme mellem 13.000 og 15.000 af landets svageste ældre til gode. Ordningen er en udvidelse af en succesfuld ordning fra Københavns
Kommune, finansieret af sidste års ældremilliard. Her sagde stort set alle
kommunens svage ældre ja til ordningen, som langt de fleste brugte til sociale
aktiviteter.
”Vi politikere har tit rigtig travlt med at bestemme, hvad der er bedst for de
ældre. Men sandheden er, at de bedst ved det selv. Ligesom alle andre er de
svageste ældre vidt forskellige. Derfor skal de også have lov til at bestemme
over deres egen hverdag,” siger socialminister Manu Sareen.
Puljen kan søges af landets 98 kommuner.

På Socialministeriets hjemmeside
findes flere informationer om ældremilliarden og hvordan den bliver
brugt. For ældre-/seniorråd er det
især interessant at læse oversigten,
hvor der står, hvor mange penge
hver kommune modtager.

Læs mere om puljen ved at klikke her.

Må vi læse jeres årsberetning for 2014?
Årsberetninger fra ældre/-seniorråd inspirerer og synliggør rådenes arbejde. Ældrerådsmedlemmer, interesserede borgere og presse kan her få indsigt i ældre-/seniorråds arbejde.

Find oversigten på Socialministeriets hjemmeside ved at klikke her.
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Send jeres årsberetning til ls@danske-aeldreraad.dk,
så lægger vi den på hjemmesiden.
Kommunernes brug af ældremilliarden (fra Socialministeriets hjemmeside)

Projekter og publikationer
Færre ældre genindlægges på sygehuse
Tal fra Kommunernes Landsforenings magasin Momentum viser, at antallet
af genindlæggelser for 65+-årige inden for en måned efter udskrivelse er
faldet med mere end 16 procent siden 2007. Helt præcist viser tallene, at
der i 2007 var 40.389 genindlæggelser af +65-årige, hvilket svarede til 10,8
% af alle indlæggelser i aldersgruppen. I 2013 var det faldet til 39.624, hvilket svarede til 9 %. Bedre samarbejde mellem kommune og region er en
del af forklaringen.
Jakob Kjellberg, professor og programleder for sundhed ved Kora (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning), siger til
Momentum, at der er tale om en meget positiv udvikling uden én entydig
forklaring.
Han mener, at de ældres helbred generelt er bedre, og at kommunerne har
fået større fokus på sundhedsområdet og lokale sundhedstilbud, så færre
må en tur på hospitalet igen. Desuden er antallet af sygehussenge ikke steget så meget som antallet af ældre, ”og så bliver der naturligvis lidt mindre
sygehuskapacitet til hver enkelt”.
Professoren understreger, at det giver god mening for det samlede sundhedsvæsen, at kommunerne i disse år opgraderer deres sundhedsindsats:
”Man vil i sundhedssystemet gerne undgå endnu flere af de uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser på sygehusene. Her spiller kommunerne en vigtig rolle. Samtidig får vi længere til akutsygehusene, hvor man
også kun skal være indlagt, indtil man er medicinsk færdigbehandlet – også
selv om man ikke er klar til at komme helt hjem”, siger han til magasinet.
Læs mere om Momentums undersøgelse ved at klikke her.

Velfærdsteknologi ud i ældres hjem
Velfærdsteknologi effektiviserer den kommunale service, og står højt på den
politiske dagsorden. En undersøgelse fra Kommunernes Landsforening (KL)
viser, at flere end 70 % af kommunerne i øjeblikket råder over robotstøvsugere, og i løbet af 2015 vil andelen stige til 90 %, viser en effektiviseringsundersøgelse.
”Kvaliteten af støvsugningen er blevet bedre, samtidig med at maskinerne er
blevet mere brugervenlige. Det er blevet nemmere at skifte poserne, og det
skal ikke gøres så ofte”, siger Gitte Duelund Jensen, leder af Velfærdsteknologi hos KL. Skærmløsninger som f.eks. tablets og Smart Home-teknologi er
også populære i kommunerne, hvor henholdsvis 94 og 40 % forventer at benytte sig af teknologierne, inden året er omme.
Læs mere om emnet på KL´s hjemmeside ved at klikke her

Aktive borger kan løse velfærdsproblemerne
Aktive borgere er svaret på velfærdens trængsler. Det mener 60 % af velfærdslederne i Mandag Morgens Velfærdspanel. De vurderer, at borgernes bidrag
har langt større betydning for at løse velfærdsproblemerne, end f.eks. ny velfærdsteknologi og digitalisering. Rundspørgen er foretaget blandt 710 medlemmer af panelet.
Undersøgelsen varsler et nyt velfærdsparadigme, hvor borgerne ikke bare er
passive modtagere af standardydelser, men selv er aktive medskabere
af velfærden.
Læs mere om velfærdspanelet her.
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Hvidbog om ældremad
Københavns Universitet og Madkulturen - en selvejende organisation under
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - har kortlagt den samlede
forskningsbaserede viden om måltider til ældre i en hvidbog. Hver anden beboer på plejehjem og under indlæggelse taber sig utilsigtet, og 20 % af de
skrøbelige ældre vejer for lidt. Det nedsætter deres livskvalitet, og koster samfundet seks mia. kr. om året. Alt for mange ældre borgere spiser for lidt, bliver
syge og har for ringe livskvalitet. Det har alvorlige konsekvenser for den enkelte ældre og gør, at de ofte har sværere ved at klare de daglige opgaver såsom
personlig pleje, rengøring m.v. Samtidig bliver der 50 % flere danskere over 65
i løbet af de næste 30 år. Dermed står samfundet overfor en stor udfordring.
Det er baggrunden for udarbejdelsen af hvidbogen.
Hvidbogen peger på, at mere velsmagende mad og bedre fællesskab omkring
måltiderne kan være det, der skal til for at styrke ældres sundhed og spare
samfundet for milliarder.
Hvidbogens konklusioner peger på, at nogle af udfordringerne skyldes, at vi
overser det mest basale,
når vi beskæftiger os med
maden til vores ældste
medborgere: Mens vi ved
rigtig meget om hvilke næringsstoffer, der skal være i
maden, er der meget lidt
forskning i madens kulinariske kvalitet, rammerne for
måltidet og betydningen af
det sociale samvær.
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Madkulturens direktør, Judith Kyst, opfordrer både kommuner og forskere til at
tage udgangspunkt i den ældre selv: ”Vi ved, at jo mere de ældre selv kan, jo
bedre er deres helbredsmæssige tilstand. Derfor er det oplagt, at vi involverer
de ældre i at være mest mulig selvhjulpne og tager udgangspunkt i deres ønsker og behov, når vi planlægger den mad, som de ikke længere selv kan lave. Så vi tager udgangspunkt i at maden skal nydes – og ikke bare i ernæring,
hygiejne og økonomi.”
Nabohjælp til ældremad?
I hvidbogen refereres blandt andet en rapport udarbejdet af Arla og Kost- og
Ernæringsforbundet, som vurderer, at de samlede omkostninger ved en målrettet indsats overfor bespisningen af ældre ville være mere end dækket af
besparelserne ved en bedring i deres sundhedsstilstand. Udfordringen er dog,
at besparelserne ikke umiddelbart kommer udbyderne af ældremåltider til gode: ”Det er ærgerligt, at sammenhængen mellem omkostninger og besparelser
ved en god ældrebespisning udgør en potentiel barriere for ældremåltider af
tilstrækkelig ernæringsmæssig og gastronomisk kvalitet” siger professor, dr.
med. Arne Astrup.
Han bakkes op af Judith Kyst, der pointerer, at der er behov for at få mere viden om, hvor man sætter mest målrettet ind: ”Det kan være på prisloftet for
udbragt mad, kontraktformen for madudbringning, optimeringen af transportruter og madspild. Men det kan også være, at man skal udvikle nye og mere
fleksible koncepter for fremstilling af ældremad. For eksempel kunne man gøre det mere økonomisk attraktivt for naboer, venner og familie at hjælpe med
madlavning og deltage i spisning.”
Læs mere og find hvidbogen på Madkulturens hjemmeside ved at klikke her.

Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD
ÆldreForum

Valg til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse

ÆldreForum er et statsligt råd under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Rådet blev nedsat i 1996 for at følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Formand for DANSKE
ÆLDRERÅD Bent Aa. Rasmussen er netop blevet genudpeget som medlem
af ÆldreForum for en to-årig periode.

Bestyrelsesvalget er aflyst i valgkreds 1 og 7, fordi der ikke er opstillet flere
kandidater, end der er poster. De øvrige valg afholdes i forlængelse af temadagen om kvalitetsstandarder fra kl. 15.00.

Alle medlemmer udpeget for 2015 - 2016 er:
(udpeget personligt af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale
forhold)
Formand Ove E. Dalsgaard, fhv. borgmester i Ballerup Kommune
Carsten Hendriksen, lektor, overlæge, dr.med.
Joan Jensen, projektmedarbejder i Kvarterhuse
Marianne Schroll, dr. med
Trine Sick, journalist
(udpeget af ældreorganisationerne)
Bent Aage Rasmussen, formand for Danske Ældreråd
Jørgen Fischer, formand for Danske Seniorer
Søren Rand, formand for Ældre Sagen
(udpeget af Kommunernes Landsforening og Danske Regioner)
Finn Stengel Petersen, byrådsmedlem Herning Kommune
Lone Sondrup, regionsrådsmedlem Region Nordjylland
(udpeget af ministerierne)
Eva Pedersen, kontorchef, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold
Else Trangbæk, professor emerita, efter indstilling af Kulturministeriet
Julie M. Cederholm, kontorchef, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Læs mere om ÆldreForum ved at klikke her.

Det er muligt at hente en oversigt over opstillede kandidater ved at klikke hér.
Bemærk venligst, at den enkelte valgkreds kun kan stemme på kandidater
opstillet i den pågældende valgkreds. D. 9. februar modtager alle ældre-/
seniorråd opdaterede oplysninger om valget i en mail.

Hvem skal have Ældrerådenes hæderspris 2015?
Hvert år uddeler DANSKE ÆLDRERÅD en hæderspris på repræsentantskabsmødet. Prisen er indstiftet af DANSKE ÆLDRERÅD. De kommunale
ældreråd indstiller kandidater, og bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD udnævner prismodtageren. I år bliver prisen uddelt på mødet d. 11. maj på Hotel Nyborg Strand. Har jeres ældre-/seniorråd et bud på modtageren?
Ældre-/seniorråd opfordres til at indstille en person eller en gruppe til hædersprisen.
Ét eller flere kriterier skal være opfyldt:
· Har synliggjort, at ældre borgere har ressourcer til brug for samfundet lokalt
eller nationalt.
· Har fremmet brugerinddragelse lokalt eller nationalt.
· Har medvirket til at fremme tanken om ældreråd lokalt eller i forhold til lovgivning
Skriv en begrundet indstilling, og send den til sekretariatsleder Marianne
Lundsgaard ml@danske-aeldreraad.dk Den skal være sekretariatet i hænde
senest tirsdag d. 10. marts.
Bestyrelsen træffer afgørelse på bestyrelsesmødet d. 11. marts.
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Ældrerådene spørger
Må seniorrådet søge fondsmidler til aktiviteter, der bygger bro mellem
generationerne?
Svar: Nej, ældre-/seniorråd kan ikke søge eller administrere fondsmidler. Ældre-/seniorråd kan ikke være driftsansvarlige eller have råderet over beløb til
aktiviteter eller frivilligt arbejde. Det gælder også ’kommunale midler’, de såkaldte § 79-midler og § 18-midler.
Det er væsentligt, at ældre-/seniorrådet bevarer sin uvildige rådgivningsfunktion overfor kommunens beslutningstagere. Derfor anses det ikke for foreneligt
med rådgiverrollen, at rådet forvalter og uddeler midler – uanset om pegene
stammer fra private eller offentlige bidragydere. På den baggrund kan kommunalbestyrelsen ikke pålægge eller overlade et ansvar, som indebærer myndighedsudøvelse til ældre-/seniorrådet.
Disse økonomiske forhold for ældre-/seniorråd beskrives i Socialministeriets
vejledning om ældreråd, nr. 40 af 11. maj 2011, i punkt 15 og 20. Vejledningen
ligger på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. http://danske-aeldreraad.dk/
wordPress/wp-content/uploads/2013/04/Soc.min_.-vejl.-nr.-40.2011.pdf
Hvornår modtager medlemmer af ældre-/seniorråd diæter og udgiftsgodtgørelse?
Et ældrerådsmedlem har kontaktet DANSKE ÆLDRERÅD for at få forklaret og
uddybet reglerne for diæter og udgiftsgodtgørelse til ældrerådsmedlemmer.
Ældre-/seniorrådsmedlemmer har ret til diæter og udgiftsgodtgørelse efter de
regler, der findes i lov om kommuners styrelse § 16 a, men reglerne administreres meget forskelligt i landets kommuner. DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer
derfor medlemmer, der er i tvivl, om først at rejse eventuelle spørgsmål skriftligt over for den kommunale forvaltning.
Af Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD
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Som minimum har alle medlemmer af ældre-/seniorrådet ret til diæter og udgiftsgodtgørelse (kørepenge) ved deltagelse i ældrerådets ordinære møder.
Det enkelte ældrerådsmedlem er ikke forpligtet til at tage imod diæter og udgiftsgodtgørelse. Et samlet ældre-/seniorråd kan ikke fraskrive sig diæter, da
det er en økonomisk kompensation til den enkelte person.
Diæternes beløbsstørrelse fastsættes af ministeriet. Ved møder, der varer
længere end 4 timer fordobles beløbet. Hvis mødet finder sted uden for kommunen, tæller rejsetiden med i tidsberegningen.
Mange kommuner har udarbejdet generelle regler eller et regulativ for hvilke
udvalg, kurser og temadage mv., der kan ydes diæter til, men fælles er, at aktiviteten skal anses for at have betydning for varetagelsen af hvervet.

Skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af mødediæter?
Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) bliver også kaldt bruttoskat, og udgør 8 %
af udbetalte personlige indtægter. Derfor gør det ingen forskel om modtageren
er folkepensionist. Ældrerådsmedlemmers mødediæter følger reglerne for diæter til offentligt ansatte, og SKAT skriver herom: ”Diæter til offentligt ansatte,
som falder uden for de almindelige regler om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, er skattepligtige, og der skal trækkes AM-bidrag samt A-skat af
sådanne diæter.”
Medlemmer af ældreråd, der modtager diæter, skal derfor også betale AMbidrag. Til gengæld betales ikke Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af
”kilometerpenge” (udgiftsgodtgørelse).

Temadage og konferencer
Temadage om kvalitetsstandarder

Ældrepolitisk konference d. 12. maj

DANSKE ÆLDRERÅD indbyder medlemmer af ældreog seniorråd til fem temadage med fokus på kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarder udgør omdrejningspunktet for det kommunale serviceniveau og dermed
for den service, borgere tilbydes fra kommunen. De er
således et væsentligt politisk, økonomisk og fagligt redskab for politikere, ledere, medarbejdere og for ældreog seniorråd.

Dagen efter repræsentantskabsmødet holder DANSKE ÆLDRERÅD
en ældrepolitisk konference på Hotel Nyborg Strand. Konferencen har
arbejdstitlen ”Ældreområdet i forandring”.
Program udsendes medio februar.

Prisen er 775 kr. for medlemmer af ældre- og seniorråd
samt rådenes sekretærer. Tilmeldingsfristen er d. 8.
februar. Se datoer og steder i aktivitetskalenderen. Læs
mere eller tilmeld jer dagen på DANSKE ÆLDRERÅDs
hjemmeside, ved at klikke her.

Repræsentantskabsmøde d. 11. maj
DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde finder sted på Hotel Nyborg Strand.
Indkaldelse sendes pr. mail senest 12. februar.
Dagsorden med bilag sendes senest d. 13. april.
Adgangskort sendes pr. post.

DANSKE ÆLDRERÅDs Aktivitetskalender 2015
Bestyrelsesmøder
11. marts – Odense
28. maj - konstituerende bestyrelsesmøde, Odense
19. - 20. august - bestyrelsesseminar
Formandskabsmøder
23. februar - sekretariatet
8. april - sekretariatet
Temadage om kvalitetsstandarder
23. februar - Aabybro
25. februar - Fredericia
26. februar - Skanderborg
3. marts - Ringsted
4. marts - Allerød
Valg til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse
Valghandlingen gennemføres på samme steder og datoer som temadagene. Læs mere på hjemmesiden - klik her.
Repræsentantskabsmøde
11. maj - Hotel Nyborg Strand
Ældrepolitisk konference
12. maj - Hotel Nyborg Strand
16. november - Vingsted, Hotel og konferencecenter
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