Til pkt. 10 i dagsorden

Anmeldelse af kandidat som formand for DANSKE ÆLDRERÅD i 2017:
Udfyldes af de(t) indstillende ældre-/seniorråd v/ (navne på formænd):
Københavns Ældreråd v/formand Kirsten Nissen og næstformand Bente Ketty
Hansen.
Kandidaten indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd: Københavns Ældreråd.
Kandidatens navn og mailadresse: Kirsten Nissen, kirstennissen45@gmail.com
1. Præsentation af kandidaten.
Jeg er formand for Københavns Ældreråd, medlem af Regionsældrerådet, og er
valgt til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD, hvor jeg også er næstformand.
Jeg har været amtskredsformand i Aarhus amt og senere forbundsformand for
Socialpædagogernes Landsforbund, og medlem af LO´s Daglige Ledelse.
Herudover har jeg erfaring fra en række bestyrelsesposter i bl.a. Pensionsselskabet
PKA, Forhandlingsfællesskabet (KTO), ATP, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og
Nationalbanken.
2. Hvorfor ønsker du at stille op som formand for DANSKE ÆLDRERÅD?
Jeg er dybt optaget af og engageret i ældres forhold både på det nære plan og på landsplan, og derfor
ønsker jeg at stille op som formand for DANSKE ÆLDRERÅD.
Jeg har i regi af DANSKE ÆLDRERÅD været ansvarlig for at følge udviklingen indenfor demensområdet,
og jeg har arbejdet med områderne kost og ernæring og ensomhed.
Jeg vil gerne bruge mine kræfter og kompetencer til at videreudvikle organisationen. Jeg har lang erfaring i,
hvordan man kan få en landsorganisation til at hænge sammen, så helheden bliver stærkest mulig ved
samarbejde og medinddragelse. Og jeg har erfaring med forhandling, lobbyvirksomhed, håndtering af
medier, som også er vigtige forudsætninger.
Jeg har haft den glæde, i samarbejde med vores formand Bent Aa. Rasmussen, at gennemføre møder og
påvirke de forskellige partier i Folketinget, så det lykkedes, at få afsat 1 million kr. mere til DANSKE
ÆLDRERÅD’s sundhedspolitiske og kommunikative arbejde. Det er vigtigt for alle Ældreråd, at der kan
vejledes på sundhedsområdet på en professionel måde, så f.eks. den enkelte ældre borger ikke bliver
klemt / glemt i systemet mellem kommune og region.
3. Hvad er dine primære ønsker for arbejdet som formand for DANSKE ÆLDRERÅD?
Som formand vil jeg arbejde ud fra vores Mission - Vision og Handleplanen, det er et rigtig godt
arbejdsgrundlag for alle i DANSKE ÆLDRERÅD.
Jeg vil satse meget på, at medierne kontakter os som en selvfølge, når ældres vilkår behandles i pressen,
samt at vi skal være på forkant og komme med udspil om aktuelle ældrepolitiske emner. Vi skal sætte
dagsordenen ud fra den store viden, som er i Ældrerådene.
Jeg vil arbejde for at Regionsældrerådene bliver anerkendt, og dermed en del af vedtægterne for DANSKE
ÆLDRERÅD.
Vi skal fortsat modarbejde aldersdiskrimination i vores samfund.
Vi skal også være repræsenteret i de råd og udvalg, som har betydning for ældrepolitiske beslutninger.
Jeg synes, DANSKE ÆLDRERÅD er godt funderet i sin opbygning med tæt kontakt til alle Ældreråd. Vi har
en stor demokratisk styrke som er unik, den skal vi vedligeholde og fortsat udvikle.
Det bliver meget spændende arbejdsopgaver, som jeg vil glæde mig til at være en resultatorienteret
formand for.

