
DANSKE ÆLDRERÅD 
MUNDTLIG BERETNING 2016 - i overskrifter og stikord 

 
VÆRDIGHEDSMILLIARDEN 
Den har fyldt meget i det forgangne år. 
Omtalte sidste år mødet på Christiansborg 
Formands-/næstformandsmøder 
Møde med politiske ordførere. Værdighedsmilliarden og andre aktuelle emner. Samt 
fastholdelse af den gamle milliard. Vigtigt at kunne aflevere rapport fra formands-
/næstformandsmøder 
 
Finansloven - vi blev nævnt. Det skal vi være stolte af. 
Temadage, et flot skriv som resultat 
Givet endnu større mulighed for samarbejde i kommunerne 
 
 
REHABILITERING – VELFÆRDSTEKNOLOGI – VÆRDIGHED 
Har skabt debat i kommunerne. Åbnet øjne. 
Ved at finde sit leje. 
 
 
ÆLDRERÅDENE UDFORDRES: 
De områder, jeg her har nævnt, har virkelig givet ældrerådene mulighed for at komme på 
banen. 
Det er også min opfattelse, at de har grebet muligheden. Ikke alle har nået lige gode 
resultater, men sådan må det nu engang være. Ældrerådene har ikke lige vilkår, og de har 
forskellige styrker, men de gør, hvad de kan for at levere varen. 
 
 
SUNDHED UD I KOMMUNERNE 
Regionerne og PIU 
Bøde for ikke hjemtagning. Værdighed skal være hele vejen rundt. 
Den ældre medicinske patient. Der er afsat midler. 
Demens er godt nok kommet på landkortet. 490 mill. afsat. 
Møde hos ministeren. Vi lagde bl.a. vægt på rettidig udredning og den dementes 
omgivelser. 
Marianne Lundsgaard med i embedsmandsgruppe. 
Møde på Marienborg 9. maj 
Medicinrådet. 
 
 
SAMARBEJDE MED ANDRE: 
Ældreorganisationerne. Erik Stagsteds arbejde. 
Repræsentation i offentlige forsamlinger 
Danske Regioner 
KL 
 



FOLKEBEVÆGELSEN MOD ENSOMHED 
Har bidt sig fast og ikke kun blandt ældre. 
Det sidste er ”Spis sammen”, som virkelig er slået igennem. 
Ikke en kerneopgave for ældrerådene, men vi skal bakke op. 
Hanne Vedersø har gjort et stort stykke arbejde. 
 
 
FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM 
Vort eget arrangement vedrørende fremtidens boliger. 
Deltagelse i andres arrangementer er endnu ikke helt på plads 
Speakers Corner 
Blande os andre steder 
Møde politikere (i år er der ikke valg) 
 
 
DIGITALISERINGSRAPPORTEN 
Har den haft effekt? 
Opfølgning. Tager I selv initiativer hjemme i kommunerne? 
 
 
BESTYRELSEN 
Vedtægtsændringen sidste. Vi fik en observatør. Det var rigtig godt – ikke mindst nu, hvor 
sundheden fylder mere og mere og regionerne kommer tættere på. Regionsældrerådene 
gør et flot stykke arbejde. 
Holdningspapiret har fyldt en del i årets arbejde. Givet gode debatter. 
Håber også, at det gør gavn i de enkelte ældreråd. 
Opgavefordeling medlemmerne imellem. 
Det er også en bestyrelse, der tør tage ansvar. Det viste vi f.eks. med Ældremilliarden 
Og værdighedsmilliarden. 
Jeg mener faktisk, at vi leverer varen, når det gælder 
 
 
OPLYSNINGSARBEJDE 
SYNLIGHED 
Vi bliver brugt af dagspressen, men det kan ikke altid ses. 
Det vigtigste er, at de enkelte ældreråd er synlige. 
Henvise til den skriftlige beretning, som fortæller, hvor vi er synlige. 
 
 
FREMTIDEN 
Der ligger stadig meget arbejde og venter. 
Social- og indenrigsministeren vil skabe lovhjemmel for forsikring af frivillige. 
Et emne, som ofte har været drøftet.  
Med alle de opdelinger og puljer, der kommer bliver det også en opgave at sikre, at 
ganske almindelig syge også får den behandling, som de har krav på. 
Der er mange ting at følge op på. 
Det stiller større og større krav til sekretariatet. 
Millionen. 



Valgår 2017 
Valg til DÆ 
Valg til ældrerådene. 
 
 
TAK 
Tak til sekretariatet og Marianne for et meget flot stykke arbejde. 
Til bestyrelsen for megen aktivitet og godt samarbejde 
Og allervigtigst tak til Ældrerådene for god opbakning. Det er altid en fornøjelse at møde 
jer. 
I udstråler lyst og energi og vilje til at gøre det så godt som muligt for ældre i Danmark 


