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Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et
års erfaring.
Indledning
Et travlt år
DANSKE ÆLDREÅD
Synlighed udadtil og indadtil:
1) Prisen – givet genlyd nationalt og internationalt. Vi
har i DK noget helt særligt: Folkevalgte ældreråd valgt
af og blandt alle ældre med interesse for at gøre en
forskel og forbedre vilkårene for ældre. Vi er ikke
udpegede eller valgt på særlige lister – og det er vores
styrke.
Øvrige Ældreorganisationer er foreninger og de kan
noget andet.
2) For danske ældreråd er det selvfølgelig vigtigt at
være synlige udadtil, men det er måske ikke der,
hvor vi opnår de største resultater. Jeg tror det er
ligeså vigtigt, at vores sekretariatsleder har sæde i
flere arbejdsudvalg og ad den vej får vore
synspunkter igennem.

3) Møde med minister og udvalgsformænd
4) Deltagelse i konferencer m.m.
f.eks. Kl og Danske regioner.
5) Digitaliseringsundersøgelse i samarbejde med
Ældreforum
Resultatet er offentliggjort – 1 lokal rapport til
hvert ældreråd med deres resultater og en national
rapport, hvor bl.a. ældrerådenes anbefalinger er samlet.
Et kæmpe arbejde – håb at I får en god dialog i
kommunerne med de ansvarlige for
dels den tekniske
side af hjemmesiderne og dels det faglige indhold. Vi har
positivt bidraget til digitaliseringen – tak for det.
6) Folkebevægelsen mod Ensomhed – godt vi gik med,
synes at have fået godt fat. Håb at det ikke er en
døgnflue, men får betydning i alle lokalsamfund.
Interessant at det er slået fast at ensomheden er
stærkest blandt de unge.
Vigtigt, at vi ikke blot sidder til møder og aftaler, at nu
skal vi bekæmpe ensomheden. Vi skal finde og hjælpe
de ensomme i gang, og det er i virkeligheden ikke så
let en opgave. De ensomme skilter jo ikke med det.
7) Folkemødet – allerede booket ind på Speakers Corner
og ved
8) flere debat arrangementer.
Sidste år morgenmad med Finansministeren og i debat
med …..

Ældreråd og regionsældreråd
Ældrerådenes opgave:
Bestyrelsens 2 dages møde i N yborg. Meget givende.
De elleve pukter.
Det kommunale selvstyre
Rehabilitering – udmøntes i kommunerne – vi skal være
vagthunde. Vedligeholdelse og uddannelse.
Selvfølgelig færre hjemmehjælpstimer.
Frivillighed. Skal støttes. Der bliver endnu større behov.
Ellers 10 pkt. så kom maden. Madpakker. Åbent samråd.
Mere komplekst. Kvalitet være i orden. Rimelig pris.
Vi er ikke kun de syge og svage. Vi er ældre, men vi er
altså også bare en ganske almindelig del af den danske
befolkning
Regionsældrerådenes styrke
Møde med Bent Hansen – samt deltaget i Danske Regioners
Generalforsamling. Også betydning for os om de fortsat
består. En god drøftelse. Den faste læge. Overgang fra
sygehus til hjemmekommunen.
Medicinudgifter stiger voldsomt.
Patientinddragelsesudvalget:
Sidste år glædede vi os over, at regionsældrerådene efter
nogen besvær fik plads i patientinddragelsesudvalgene, og

at det direkte blev nævnt i bekendtgørelsen. Det er første
gang at rådene er blevet nævnt officielt. I forbindelse med
dette blev Danske Ældreråd opfordret til at indkalde
udvalgsmedlemmerne fra de regioner til et erfamøde. Det
har været afholdt. Det viste:
At de fleste regioner er kommet godt. Det aftaltes, at der
skal ske en løbende erfaringsudveksling og at Danske
Ældreråd indkalder til møde en gang om året.

Temaer nu og i den kommende tid
Ældremilliarden som øremærket tilskud – vores
udtalelse som jeg håber at få opbakning til. Den har gavnet
og har været medvirkende til større indflydelse for de
enkelte ældreråd.
Møde med politikere – sidste år og igen efter valget, når vi
kender regeringens kommende besætning. Her skal i
virkelig være på vagt. Mange kommuner begynder allerede
nu at lægge budget for næste år.
Værdighed – DANSKE ÆLDRERÅDs holdning. Fint at
debatten er sat i gang.
Sundhedsområdet fylder mere i kommunerne
DANSKE ÆLDRERÅD skal styrkes –
Vores egen økonomi og sekretariatets bemanding
Køre på politisk, så snart vi kender ordførerne og
Bornholm er et godt sted..

Temadage – konferencer og form/næstf møder vigtigt med
god opbakning
Samarbejdspartnere – Tak til de øvrige ældreorganisationer.
Ældresagen tager os normalt med.
Ældreforum er vigtig. Andre formænd – regionerne – KL.
Sekretariat og bestyrelse
Fremtidige opgaver. (dette punkt ligger vel i temaer nu og i
den kommende tid.
Afslutning:
Skriftlige beretning uddyber mange af disse punkter
Ser frem til den debat vi nu får – vi har nået meget, men der
er fortsat opgaver, hvor vi som ældreråd, regionsældreråd
og DANSKE ÆLDRERÅD kan gøre en forskel. Og gerne i
samarbejde med lokalt og nationalt.

