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Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD – 

GODKENDT 

Onsdag d. 24. august 2011, Hotel Nyborg Strand, Nyborg 

Afbud: Esther Hansen, Niels Jørgen Lundsgaard, Jytte Madsen 

Ingrid Andresen er indtrådt i bestyrelsen, da Erling Høholt har bedt om at træde ud af bestyrelsen. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 

2. Sager til behandling: 

2.1 Revision af DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægter. 
Sagen: På baggrund af bestyrelsens drøftelser og delkonklusioner under seminaret drages 

foreløbige konklusioner til videre forarbejdning i FU. 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte det arbejdsgrundlag, der blev udarbejdet på bestyrelsesseminaret. FU 

udarbejder på den baggrund konkrete forslag, oversigt over økonomiske konsekvenser, en plan for 

den videre proces samt forslag til eventuelle overgangsregler.  

FU’s forslag fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde d. 9. november. 

 

2.2 Ad hoc-udvalg om klageråd 
Sagen: Formand Kirsten Feld opfordrede på sidste bestyrelsesmøde forslagsstiller (John Dybdal) til 

at udarbejde et kommissorium for et evt. udvalg. Der er til mødet ikke indkommet et forslag. 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede, at der ikke oprettes et ad hoc-udvalg. Bestyrelsen følger udviklingen i 

sagsbehandlingstider for klager ved de sociale nævn. Oplysninger forventes at foreligge fra 

statsforvaltningerne i slutningen af året.  

 

3. Økonomi 

3.1 Fremlæggelse af halvårsregnskab for 1. halvår 2011  

Marianne Lundsgaard fremlagde halvårsregnskabet, som er mere positivt end budgettet for 2011. 

Der forventes et mere positivt årsresultat end det budgetterede, negative resultat på 600.000 kr. 

 

Beslutning:  

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning 

 

Øvrig orientering om økonomi: 

Karin Kirchherr fratræder pr. 30. september 2011. Karin Kirchherr’s fratræden er et led i besparelser 

på sekretariatsomkostninger. 
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4. Øvrige sager 
 Søren D. Sørensen indledte med at sige, at de følgende 4 spørgsmål var sat  

 på dagsordenen som opmærksomhedspunkter – også til videre drøftelse  lokalt. 

 

4.1 Er der en stigende tendens til, at regionernes sygehuse presser 

 kommunerne til at oprette akutpladser? 

Sagen: Spørgsmål sat på dagsordenen til drøftelse af Søren D. Sørensen 

Konklusion: Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt, og på det foreliggende grundlag,  at 

undersøge statistisk, om kommuner har oprettet flere akutpladser. 

Bestyrelsen drøftede den udfordring for kommunerne, som færdigbehandlede, svækkede – 

ofte ældre medicinske - patienter er. Flere aflastningspladser er blevet oprettet i nogle 

kommuner. Nogle kommuner har ansat udskrivningskoordinatorer, og andre har iværksat 

hurtigt, lægefagligt besøg efter udskrivning.  

Bestyrelsen fandt, at opgaveglidning på sundhedsområdet fra region til kommune har givet 

anledning til at prøve mange nye løsninger. En artikel fra Dagens Medicin opridser baggrund 

og problematik. Artiklen sendes til bestyrelsens orientering. 

 

4.2 Ansvarsforsikring for demente? 
Sagen: Spørgsmål sat på dagsordenen til drøftelse af Søren D. Sørensen 

Konklusion: Nogle forsikringsselskaber ønsker ikke at tegne ansvarsforsikring til demente. 

Under bestyrelsens drøftelse blev det oplyst, at demente i eget hjem er dækket af egen  

forsikring, samt at den enkelte kommune dækker for skader, hvis den kan holdes ansvarlig. 

Marianne Lundsgaard lovede at tage spørgsmålet med til drøftelse i bestyrelsen for  

DemensKoordinatorer i Danmark. 

 

4.3 Det Fælles Medicinkort indføres pr. 01.01.2012 
Sagen: Spørgsmål sat på dagsordenen til drøftelse af Søren D. Sørensen 

Konklusion: DANSKE ÆLDRERÅD skrev i januar til sundhedsminister Bertel Haarder for at  

Tilkendegive,  at DANSKE ÆLDRERÅD  har store forventninger til det fælles medicinkort. 

Bestyrelsen drøftede blandt andet udfordringen i, at den enkelte borger skal logge sig ind med  

NemID for at bruge Det Fælles Medicinkort. For nogle ældre vil dette være overordentlig  

problematisk. 

 

4.4 Visiteret mad – er der en tendens til, at ældre borgere vælger den 

 visiterede mad fra grundet prisen og i stedet vælger at købe de billige 

 engangsretter i supermarkederne? 

Sagen: Spørgsmål sat på dagsordenen til drøftelse af Søren D. Sørensen 

Konklusion: Det er ikke muligt at finde statistisk materiale, der besvarer spørgsmålet om 

ældre borgere vælger visiteret mad fra – og hvorfor. 

Der var i bestyrelsen ingen entydig tendens til, at flere fravælger den visiterede mad. Der var i 

bestyrelsen enighed om, at maden er et tilbud, og derfor er det et krav, at prisen og kvaliteten 

af maden er i orden. Sekretariatet oplyste, at udviklingen i priser i de enkelte kommuner, 

regioner og landsgennemsnit findes i ”De kommunale Nøgletal”, og kan læses på 

hjemmesiden, www.noegletal.dk 

 

5. Orientering fra formanden 
 FU har godkendt sin forretningsorden – den er udsendt til bestyrelsens orientering 
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 Formanden har på vegne af DANSKE ÆLDRERÅD skrevet til socialministeren vedrørende 

kørselsordninger for ældre. Brev udsendt til orientering. 

 Kirsten Feld er, som formand for DANSKE ÆLDRERÅD, opfordret til at skrive et debatindlæg i en 

bog om ældres rettigheder der udkommer i 2012. Udgiver er tidligere informationschef på Center for 

Menneskerettigheder. Bogen får mange prominente indlæg. Opgaven løses som et samarbejde 

mellem Kirsten Feld og sekretariatet. 

 8. juni, Brogården, Middelfart: Åbnet et seminar om livet på plejecentre for Eden Alternative. Ud af 

47 deltagere var 16 ældrerådsmedlemmer, de fleste sammen med plejecenterleder / 

forvaltningspersonale. 

  9. juni, møde med repræsentanter fra regionsældrerådene. 

 22. august besøg af japansk ministeriel delegation i DANSKE ÆLDRERÅD. 

 1. september, oplægsholder på netværksmøde for de fynske ældreråd i Svendborg. 

 7. – 9. september, deltager på årsmøde for DemensKoordinatorer i Danmark. 

 11. oktober oplægsholder, LO Faglige Seniorer i Syddanmark. 

 5. oktober: Deltager i ”1. oktober arrangement”. Inviteret af Odense Ældreråd. 

 

 

6. Orientering fra sekretariatet 
 Der er udarbejdet opsamling på formands- og næstformandsmøder i foråret. Materialet er tilsendt 

alle ældreråd samt lagt på hjemmesiden. 

 Sekretariatsleder har accepteret at indtræde i EGV (Ensomme Gamles Værn)s repræsentantskab. 

Personlig indtræden. 

 Servicestyrelsen har indbudt til 10 temadage i oktober og november om besøgsrestriktioner. 

Målgruppen for invitationen er især fagpersonale. Se Servicestyrelsens hjemmeside for program. 

 Program for et fælles projekt i Øresundsregionen med titlen: ”Hvordan bliver fremtidens offentlige 

omsorg” er udsendt til ældreråd i Hovedstads- og Sjællandsregionen. 

 KL har udmeldt den årlige ældrekonference til d.13. september 2011 på Hotel Nyborg Strand. 

Temaet er: Når organisering og ledelse gør en forskel. Pris: 1765 kr. excl. moms.  

 Inviteret til møde d. 30. maj om forebyggelse af besøgsrestriktioner. Servicestyrelsen var 

initiativtager til mødet i og med, de har fået midler til forebyggelse af besøgsrestriktioner. Inviterede 

deltagere KL, Ældresagen, VISO, Servicestyrelsen og DANSKE ÆLDRERÅD – et godt møde med 

en bred diskussion. 

 Sekretariatet holdt d. 4. juli møde med ældrekonsulenter/sekretariatsledere fra de øvrige 

ældreorganisationer. Fra sekretariatets side informeredes bl.a. om ny lovgivning vedr. ældreråd, 

samt om ny lov om tilsyn og opfølgning i hjemmeplejen. Derudover drøftedes erfaringer fra 

Frivillighedsåret samt hvilke initiativer, der er på bedding i organisationerne ift. at 2012 er udmeldt til 

Europæisk Ældreår. 

 Sekretariatet har fra Ældresagen modtaget pjecen: ”Seniorhuse i Danmark – til fællesskab og 

glæde”. Pjecen er blevet til i et samarbejde mellem Ældresagen og De københavnske Ældreråd. 

 Ældresagen har tillige udgivet pjecen ” Det gode plejehjem”.  Pjecerne uddelt til bestyrelsen. 

 Erling Høholt har bedt om at udtræde af bestyrelsen grundet dårligt helbred. Ingrid Andresen er 

indkaldt til førstkommende bestyrelsesmøde/seminar. 

 Der er politisk uro om fortsættelse af Satspuljen, hvilket kan udgøre en risiko for DANSKE 

ÆLDRERÅDs økonomiske grundlag. 

 Middelfart Ældreråd har sagt nej til kommunalbestyrelsens forslag om,  at ældre 

hjemmehjælpsmodtagere skal anskaffe en robotstøvsuger – Ældrerådet mener: For tidligt og for 

dyrt. 
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 På finanslovsforslaget har regeringen og Dansk Folkeparti afsat 24 mio. kr. til at få ældre ud af 

ensomhed, 10 mio. til frivillige organisationer, 10 mio. til styrkelse af samarbejde mellem frivillige 

foreninger og kommuner, 3 mio. til IT-projekt, og 1 mio. til kost 

  Svar på henvendelser: 

o Transportministeriet har svaret på DANSKE ÆLDRERÅDs henvendelse vedr. busdrift. Svaret 

giver ikke DANSKE ÆLDRERÅD medhold i opfattelsen af massive nedskæringer. 

Transportministeriet fraskriver sig sit ansvar ved at pege på, at det er regioner og 

kommuner, der i fællesskab har ansvar for busdriften. 

 

o Socialministeriet har svaret på DANSKE ÆLDRERÅDs henvendelse af 25. januar vedrørende 

manglende høring af ældrerådet i Halsnæs kommune (en klage fra ældrerådet til statsforvaltningen 

om manglende høring til et ændringsforslag til budgetforslaget mellem kommunalbestyrelsens 1. og 

2. behandling af budgettet). DANSKE ÆLDRERÅD bad ministeriet se på sagen. Socialministeriet 

tager statsforvaltningens afgørelse til efterretning. 

  

Sekretariatets aktiviteter i efteråret 

 Efterårets temadage er planlagt til afvikling følgende datoer og steder:. 

Aabybro (26. sept.), Fårvang (28. sept.), Brørup (ved landevejen midtvejs mellem Kolding og 

Esbjerg)( 29. sept.), Vordingborg (3. okt.), Vissenbjerg (5. okt.), Roskilde (6. okt), Vartov i 

København (11. okt.). 

 Sekretariatet har nedsat Erfa-gruppe for de ældreråd, der indgår i de 9 frikommuneforsøg. Følgende 

kommuner deltager: Vesthimmerland, Viborg, Fredericia, Vejle, Odense, Odsherred, Frederiksborg, 

Gentofte, Gladsaxe. Sekretariatet servicerer med central information, ældrerådene servicerer 

hinanden med information fra egne ældreråd. Frist for konkretisering af de enkelte projekter overfor 

Indenrigsministeriet er udsat til 1. august. 

Odense og Gentofte kommune har bestyrelsesmedlemmer i DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. 

 Sekretariatet arbejder på at oprette en ny hjemmeside, idet den eksisterende ikke kan rumme mere 

information. Udbyder har lovet at oprette den gratis mod at få et lille logo på forsiden. 

 Sekretariatet arbejder videre på Program for Vingstedkonferencen d. 3. november.  

 Sekretariatet arbejder på en model for at ”sælge” konsulentydelser til ældrerådene v. Dorthe 

Neergaard. Pris pr. dag kr. 6.000, ældreråd dækker alle øvrige omkostninger. Tre temaer til oplæg  

kan bestilles. 

 DKDK inviterer til Årskursus på Hotel Nyborg Strand 7.- 9. september. Program er sendt til ældreråd 

til orientering.  

 22. august besøg af japansk ministeriel delegation i DANSKE ÆLDRERÅD.  

 

 

7. Orientering fra repræsentationer, følgegrupper og regionsældreråd 

Orientering fra ÆldreForum  

 
Kirsten Feld orienterede om, at førstkommende møde i ÆldreForum finder sted d. 21. september. 

 

Orientering fra Regionsældrerådet i Region Nordjylland v. Yrsa Rold Sørensen 

Intet indkommet 

Det blev oplyst, at Ingrid Andresen overtager orienteringsopgaven til bestyrelsen om 

regionsældrerådet i Region Nordjylland.  

 

Orientering fra Regionsældrerådet i Region Syddanmark v. Ove Christiansen 
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Der har ikke været afholdt møder i sommerperioden. Næste møde er 15. september 2011, 

Regionsældrerådet afventer svar fra Poul Erik Svendsen på Regionsældrerådets skrivelse om 

Sundhedsbrugerrådet.  

 

Orientering fra Regionsældrerådet i region Midtjylland v. John Dybdal 

Intet indkommet 

 

Orientering fra Regionsældrerådet i Region Sjælland v. Jytte Madsen 

Intet indkommet 

 

Orientering fra Regionsældrerådet i region Hovedstaden v. Søren D. Sørensen 

Intet indkommet. 

  

8. Eventuelt 
 Søren D. Sørensen fremviste ”Seniornyt”,  som er indstik hver anden måned i lokalavis, betalt af 

kommunen. Seniorrådet har de 4 første sider. Han tilføjede, at andre steder i landet, hvor Berlingske 

Medier har lokalaviser, kunne man tænke sig noget tilsvarende. Kirsten Feld supplerede med at 

oplyse, at Roskilde Ældreråd 5 gange årligt har et indstik i Roskilde Avis. 

 Som svar på et spørgsmål fra Jens Erik Madsen oplyste 9 bestyrelsesmedlemmer, at der i deres 

ældreråd er planlagt aktiviteter i forbindelse med 1. oktober. 

 Bestyrelsen drøftede den nye digitaliseringsstrategi frem til 2015 fra regeringen, KL og Danske 

Regioner. Bestyrelsen enedes om at udarbejde en udtalelse til medlemmer, pressen og 

aftaleparterne. DANSKE ÆLDRERÅD mener, man skal være opmærksom på risikoen for at ”tabe 

mange ældre på gulvet”. For at undgå det, må der, 

o i en periode skabes andre overgangsløsninger end borgerservice + biblioteker,  

o skabes mulighed for IT-undervisning også til dem, der ikke er mobile, 

o ikke pålægges ældre at anskaffe maskiner, telemedicinsk udstyr mv. for egne penge. 

 

Kommende bestyrelsesmøder:  9. november, 25. januar 2012, 28. marts 

 

Kommende FU:   12. oktober, 11. januar 2012, 7. marts, 2. maj. 

 

For referat: Lise Sørensen, Dorthe Neergaard. 

 

 


