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Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD
DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse i 2013-2015
Efter afholdelse af valg i samtlige 11 valgkredse er bestyrelsen sammensat til det kommende
års arbejde. DANSKE ÆLDRERÅDs nye formand vælges på repræsentantskabsmødet d. 15.
maj. Ved opstillingsfristens udløb d. 3. april var Søren D. Sørensen, formand for Seniorrådet i
Høje Taastrup opstillet til formandsposten, og forventes valgt på repræsentantskabsmødet. På
bestyrelsens konstituerende møde d. 29. maj vælges første- og andennæstformanden, der
sammen med formanden udgør formandskabet i DANSKE ÆLDRERÅD.
Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference d. 15. og 16. maj i Nyborg
Der er tilmeldt 419 deltagere til DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde d. 15. maj.
240 af deltagerne er stemmeberettigede og 159 er det ikke.
Til den ældrepolitiske konference der afholdes d. 16. maj, er der tilmeldt 444 deltagere.
EU-studietur for ældre- og seniorråd
DANSKE ÆLDRERÅD og FIC har udbudt en studietur fra d. 16. - 18. september 2013.
Tilmeldingsfrist d. 31.maj 2013. For øjeblikket har tre ældreråd tilmeldt sig turen, men der er
brug for flere tilmeldinger for at turen kan gennemføres. Tilmeldingen til studieturen sker
gennem FIC til evy.olsen@fic.dk. Program og begrundelser for hvorfor en sådan tur er
relevant at deltage i for medlemmer af ældre- og seniorråd ligger på DANSKE ÆLDRERÅDs
hjemmeside, http://www.danskeaeldre.launch-it.dk/index.asp?ArtId=14955. Rul ned på
siden til Februar.
Ældreråd tager ansvar – også når der spares
Svendborg Ældreråd har vendt en negativ pressehistorie til en positiv fortælling om rådets
samarbejde med forvaltning og politikere i Svendborg. I artiklen formulerer ældrerådets
formand, Bent Rasmussen, det således, ”Men vi er jo nødt til at være konstruktive. Siger vi
bare nej til det hele, så er der jo ingen grund til at vi er der….”Artiklens to sider, der er bragt i
”Pensionisten”, maj 2013 vedhæftes denne mail.
Ny lovgivning med interesse for ældre-/seniorråd
• Kommuners fastsættelse af kvalitetsstandarder. Link til bekendtgørelsen hér:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146018
• Fra Servicebevis til Fritvalgsbevis (beregning af bevisets værdi, vejledningskrav,
kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp mv.). Link til bekendtgørelsen hér:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146153
• Kommuners beregning af brugerbetaling for tilbud efter Serviceloven §§ 79, 83 og 84
(madservice, rengøring, aflastningsophold mv.). Link til bekendtgørelsen hér:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146024
Årsmødet for Danske Regioner – om sundhedsaftaler
Statsminister Helle Thorning Schmidt foreslog på mødet, at hver region fremover kun skriver
én sundhedsaftale gældende for alle regionens kommuner. I dag skrives der en
sundhedsaftale med hver af regionens kommuner. Det medfører at patienter med samme
diagnose i dag udskrives til forskellige vilkår og betingelser alt efter hvilken kommune, de

kommer fra og skal hjem til. Danske Regioners formand, Bent Hansen, tog positivt imod
statsministerens forslag.
Nu kan der måles på effekten af sundhedsaftalerne
Blandt de syv indikatorer måles der blandt andet på: Patientoplevet samarbejde og
kommunikation mellem hospital og kommune ved udskrivning, forebyggelige indlæggelser,
forebyggelige genindlæggelser. Indikatorerne kan vise, hvordan det tværsektorielle
samarbejde foregår, for eksempel mellem hospitaler og kommunen. Samtidig kan
indikatorerne give viden om resultaterne af sundhedsaftalearbejdet på tværs af landet og
dermed supplere de lokale og regionale data, der i forvejen findes. Indikatorerne kan ikke give
et fuldt dækkende billede af sundhedsaftalernes effekt, men de kan være et pejlemærke for
kommunerne og regionernes arbejde med at skabe et mere sammenhængende
sundhedsvæsen. Læs mere her:
http://www.sst.dk/Nyhedscenter/Nyheder/2013/KommunerKanSeEffektenSundhedsaftaler.
aspx
Kommuner kan få økonomisk fordel ved at fokusere indsatsen mod danskere med kronisk
sygdom og ældre medicinske patienter
En rapport fra Forebyggelsesudvalget viser blandt andet, at andelen af genindlæggelser på
tværs af samtlige indlæggelser varierer fra mindre end fem pct. til over ti pct. i nogle
kommuner. Den store variation i antallet af genindlæggelser viser, at der er et stort potentiale
i at forebygge, at borgerne igen bliver indlagt efter endt sygehusbehandling. Udvalget peger
også på, at der er behov for et opgør med traditionelle myndigheds- og faggrænser, og at man
ser fordomsfrit på, hvor og hvordan opgaven løses bedst til gavn for borgeren.
Ungdomsråd
36 kommuner har oprettet såkaldte ungdomsråd, viser nyeste tal fra Netværket af
Ungdomsråd (NAU). Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende, tværpolitisk forening,
hvis formål er:
At hjælpe og styrke medlemmerne, at udbrede ideerne bag foreningen, at styrke samarbejdet
imellem medlemmerne, samt at varetage medlemmernes interesser. Netværket Af
Ungdomsråd er uafhængig af partipolitiske og religiøse interesser. De 36 råd har forskellige
navne og er geografisk spredt i hele landet. På hjemmesiden NAU.dk vises på et kort, hvilke
kommuner, der har oprettet rådene, ligesom flere oplysninger om rådets vision og handleplan
kan læses og downloades.
Ny hjemmeside skal sprede de gode idéer
På den nye side, www.modernisering.nu, kan kommuner og regioner lægge konkrete
eksempler på moderniseringsprojekter op og lære af hinanden. I Københavns Kommune kan
en app eksempelvis downloades til telefonen. Hermed får borgere en nem måde til at gøre Vej
og Park-afdelingen opmærksom på huller i vejen eller andet, der bør repareres, og fotos af
miseren kan medsendes. Projektet er døbt ”giv et praj”, og København modtog 7500
henvendelser på 14 måneder. I Ikast-Brande Kommune er et botilbud ved at bygge et 60 m2
stort sommerhus i baghaven. Sommerhuset skal bruges af beboerne på bostedet, som er
voksne udviklingshæmmede med fysiske vanskeligheder. De vil med sommerhuset få nye
muligheder, som giver mere frihed, glæde og gode oplevelser, som minder om det særlige ved
at være på ferie.

Er lokalpolitikernes rolle kommet yderligere under pres siden sidste valg?
I 2009 lavede KORA, som dengang hed AKF, en undersøgelse af dette, og nu iværksættes en
tilsvarende. Undersøgelsen i 2009 viste bl.a., at kommunalpolitikerne oplevede en stigende
grad af central styring og øget indflydelse til de kommunale embedsmænd. Samtidig brugte
lokalpolitikerne mere tid på byrådsarbejdet end tidligere.
- Vi er interesserede i at se, om denne udvikling fortsætter. Vi bevarer fokus på den politiske
indflydelse, forholdet til administrationen og motivationen til deltagelse. Men som noget nyt
ser vi også på, hvordan lokalpolitikerne opfatter kommunernes økonomiske situation og
økonomistyring, siger programchef i KORA, Kurt Houlberg. Spørgeskemaerne er netop sendt
ud til alle landets lokalpolitikere, og rapporten forventes at ligge færdig til juni.
http://kora.dk/nyheder/lokalpolitikeres-rolle-under-lup/
Prisen på ældremad er på få år steget 20 procent
Det er sket flere steder i landet. Kommuner går lige til prisloftet. Mange danske pensionister
på plejehjem skal have flere penge op ad lommen, hvis der skal mad fra kommunen på bordet.
Prisen på maden til pensionister er igen på himmelflugt i mange kommuner, skriver Ekstra
Bladet.
I 2008 vedtog Folketinget et loft over prisen på ældremad, efter at den var løbet løbsk flere
steder i landet. Men noget tyder på, at loftet virker som en magnet i mange kommuner. Da
loftet blev indført i 2010 var der 30 kommuner, der ramte loftet. Nye tal fra Økonomi- og
Indenrigsministeriet viser nu, at det tal i år er fordoblet til hele 60 kommuner. I alt har 49
kommuner hævet prisen med en større procent, end folkepensionen er steget. Udviklingen i
de enkelte kommuners madpriser fremgår af dette link:
http://noegletal.dk/noegletal/servlet/nctrlman.aReqManager .
Ankestyrelsen har afgjort:
At det ikke er i overensstemmelse med formålet med ordningen om borgerstyret personlig
assistance, når en udmåling af hjælp tager udgangspunkt i kommunens sædvanlige udmåling
til hjemmepleje efter servicelovens bestemmelse om praktisk og personlig hjælp og pleje i §
83. Kommunens kvalitetsstandarder for § 83 kan derfor ikke anvendes som udgangspunkt for
at udmåle hjælp efter § 96. Principafgørelsen har nr. 49-13. Afgørelsen kan læses på dette
link:
http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/default.asp?pid=/principafgoerelser/aktue
lle/aktive/2013/april/049-13.aspx
Fra formandens kalender
• 25. april møde i Ældre Forum
• 30. april LO-Faglige Seniorer, afskedsreception for sekretariatschef Knud Farver
• 14, maj møde i Hjemmehjælpskommissionen
• 15. maj Repræsentantskabsmøde
• 16. maj Ældrepolitisk Konference i DANSKE ÆLDRERÅD
Nyt fra sekretariatet
• Ældrepolitisk konsulent, Lise Sørensen, har barselsorlov frem til årets udgang.
• Henriette Irminger Sonne er ansat som ældrepolitisk konsulent i sekretariatet i
barselsorlovsperioden.
Markedsplads for ældre- og seniorråd (Idébox) –
Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til et

bruger/pårørenderåd, politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? Fortæl andre
om det. Send en mail til Mailservice. Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem
der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår
gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre.
• Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til
alle medlemmer af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltningen og blandt
politikere.
• Mailservice lægges også på hjemmesiden under ”Vidensbank for ældreråd”.
• Næste mailservice forventes udsendt ultimo maj.

	
  

