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Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 

d. 20.- 21. august 2014 i Nyborg – Godkendt 

 
Afbud: Carsten Wittus 
Referent: Dorthe Neergaard 
 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Dagsorden godkendt med de punkter, der fremgår af referatet. 

 

2. Sager til behandling 
2.1  Beslutninger ift. bestyrelsens drøftelser på seminaret: 

A: Temaer som DANSKE ÆLDRERÅD skal have en holdning til. Politikpapir med 

forslag til 12 temaer udsendt før mødet. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at vedtage politikpapiret på næste bestyrelsesmøde. 

Sekretariatet indarbejder ændringsforslag, som bestyrelsen vedtog på baggrund af sine 

gruppedrøftelser. 

B: Regionsældreråd og DANSKE ÆLDRERÅD – hvordan skal fremtiden tegnes? 

Hvad skal drøftelserne munde ud i? 

Hvordan skal bestyrelsen arbejde videre med spørgsmålene? 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede spørgsmålene i mindre grupper. Beslutninger træffes under 

pkt. 2.2 

 

 

2.2 Hvordan skal samarbejdet mellem de 5 regionsældreråd og DANSKE 

ÆLDRERÅD formes i fremtiden? 

Sagen: Drøftelse i bestyrelsen inden eftermiddagens drøftelse med repræsentanter for de 5 

regionsældreråd. 

A: Flemming Knudsen, næstformand for regionsældrerådet i region Sjælland foreslår, at 

DANSKE ÆLDRERÅD tydeliggør, at regionsældreråd er en lige så vigtig del af det 

ældrepolitiske arbejde. Konkret at man på repræsentantskabsmøde 2015 får indskrevet det i 

vedtægten. En opgave som bestyrelsen må påtage sig.  

B: brevpapirsskabelon – opfølgning på punkt fra sidste møde. Carl Aksel Kragh Sørensen 

Beslutning: 

Punkt A: Bestyrelsen ønsker at arbejde med en ændring af vedtægten, der indeholder en 

model for oprettelse af een observatørpost til regionsældrerådene i bestyrelsen for DANSKE 

ÆLDRERÅD. Observatøren udpeges af og blandt de fem regionsældreråd. Forslaget drøftes på 

eftermiddagens møde med repræsentanter for regionsældrerådene. Bestyrelsens forslag 

fremsættes på repræsentantskabsmødet i 2015. Bestyrelsen drøftede men fraveg flere andre 

muligheder for repræsentation, fordi de ville indebære et egentligt medlemskab af DANSKE 

ÆLDRERÅD, hvilket ville udløse kontingentkrav. 

Et forslag til vedtægtens formulering af en tilføjelse til § 1 om medlemskredsen blev drøftet:  
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”Medlemmerne kan slutte sig sammen i grupper indenfor regionerne, som f.eks. 

regionsældreråd”. 

 

Punkt B: Bestyrelsen besluttede, at regionsældrerådene kan bruge DANSKE ÆLDRERÅD 

som en reference på sit brevpapir. Regionsældrerådets tilknytning til DANSKE ÆLDRERÅD 

benævnes som, ”En del af DANSKE ÆLDRERÅD”.  

 

2.3 Hvor er bestyrelsen ift. handleplanen? 

Sagen: Bestyrelsen har besluttet at have punktet på til hvert bestyrelsesmøde. Er der nogle 

hængepartier som bestyrelsen skal være opmærksom på? Handleplan udsendt før mødet. 

  Beslutning: Politikpapiret, som blev behandlet under pkt. 2.1.A, vedrører de emner, der er 

oplistet som bullits i Handleplanen, dog bortset fra kultur- og trafikspørgsmål.  

 

2.4. Folkemødet på Bornholm 2014 – skal DANSKE ÆLDRERÅD deltage i 2015? 

Sagen: DANSKE ÆLDRERÅD deltog på Folkemødet 2013 – for første gang 

Hvad siger formandskab og sekretariat om erfaringerne fra 2014 ift. deltagelse 2015? 

Beslutning: Der var særdeles positive erfaringer fra såvel formanden som næstformanden og 

sekretariatslederen. På baggrund af årets erfaringer, besluttede bestyrelsen, at der også til 

næste år er en repræsentation fra DANSKE ÆLDRERÅD til Folkemødet efter samme model 

som i 2014.  

 

 

2.5. Valg til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse – 2015 

Sagen: Der skal afholdes valg til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse i alle 10 

valgkredse inden 6. marts 2015. 

Spørgsmål:  

A: Skal Formandskabet fungere som valgudvalg? 

B: Regionsældreråd Midt finder, at valget bør afvikles i sammenhæng med et andet  

arrangement – enten tilrettelagt af DANSKE ÆLDRERÅD eller af regionsældrerådet. 

Bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet d. 22. oktober godkende procedurer for 

gennemførelse af valg. Valget skal afvikles i første kvartal 2015. Sekretariatet har 

udformet forslag til køreplan.  

Beslutning: 

Punkt A: Formandsskabet skal fungere som valgudvalg. 

Punkt B: Bestyrelsen ønsker at valg til bestyrelsen afvikles samme dag og sted som DANSKE 

ÆLDRERÅD afholder en temadag. 

På næste bestyrelsesmøde træffes beslutning om regler for afvikling af valg til DANSKE 

ÆLDRERÅDs bestyrelse.  

 

 

2.6. Landsdækkende undersøgelse af ældrerådenes økonomi? 

Sagen: Viden om ældrerådenes økonomi blev efterlyst på sidste møde. 

Regionsældrerådet i region Midt har i april udsendt spørgeskema til ældrerådene i 

region midt. Det har vist sig svært at konkludere noget på baggrund af besvarelserne. 

Regionsældrerådet har Sjælland har i juni udsendt spørgeskema til ældrerådene i 

region Sjælland.  
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Sekretariatet har i juni udarbejdet et elektronisk spørgeskema som kan udsendes til 

alle ældreråd, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Målet med en 

landsdækkende undersøgelse er, at skabe et overblik ud fra ensartede og valide 

spørgsmål – vel vidende at virkeligheden er meget forskellig for ældre-/seniorrådene. 

Afrapporteringen af undersøgelsen tænkes ikke som en rapport, men et kortfattet notat 

til bestyrelsen. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at en undersøgelse ikke skulle gennemføres p.t., idet en 

undersøgelse næppe ville kunne afdække generelle forhold om ældre-/seniorrådenes økonomi. 

Ældre-/seniorråd med konkrete problemer opfordres til at rette henvendelse til sekretariatet i 

DANSKE ÆLDRERÅD.  

 

 

2.7.  Regeringens aftale med DANSK Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal 

Alliance og Det Konservative Folkeparti om fremtidens hjemmehjælp. 

Sagen: Har bestyrelsen særlige holdninger til aftalen? 

Beslutning: Bestyrelsen fandt aftalens formuleringer meget positive og helt i tråd med 

Hjemmehjælpskommissionens udtalelser og ønsker. Når lovforslagene kommer til høring, skal 

der holdes øje med, at der fortsat skelnes mellem hjemmehjælp og personlig pleje, ligesom 

økonomien ved anskaffelse af velfærdsteknologi må afklares. Demente borgere skal også have 

mulighed for rehabilitering. Bestyrelsen ønsker ikke firkantede retskrav på området, fordi det 

ikke gavner de svageste. 

 

  

2.8. Lovsikret Værdighedsgaranti – til ældre 

Sagen: FOA og DSR – samt muligvis andre arbejder for at få lovsikret en  

værdighedsgaranti til alle ældre. Er det en tankegang som DANSKE ÆLDRERÅD  

kan gå ind for og evt. arbejde for? Spørgsmålet rejst af Hanne Vedersø.  

Beslutning: Alle mennesker skal behandles værdigt. Bestyrelsen ønsker derfor ikke, at 

DANSKE ÆLDRERÅD skal arbejde for en værdighedsgaranti for ældre, men arbejder gerne 

med principper for værdighed.  

 

 

2.9. Skal DANSKE ÆLDRERÅD i al sin kommunikation fremover kun skrive 

”ældreråd” og ikke ”ældre-/seniorråd”? 

Sagen: Punkt sat på dagsordnen af Mogens Rasmussen. 

Beslutning: Den gældende praksis (”ældre-/seniorråd”) fortsættes, fordi ca. 1/5 af DANSKE 

ÆLDRERÅDs medlemmer, betegner sig selv som ”Seniorråd”.  

 

 

2.10.  Forespørgsel vedrørende forsikring af mennesker, der arbejder frivilligt i 

kommunale sammenhænge. 

Sagen: Poul Erik Hansen fra Vejen Ældreråd foreslår, at DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer 

danske kommuner til at få orden på forsikringsforholdene for frivillige, som ikke er tilknyttet en 

privatorganisation, men derimod er direkte tilknyttet en kommune. 

Beslutning: DANSKE ÆLDRERÅD har ved tidligere lejligheder henvist spørgsmål om frivillige 

til Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som har ekspertisen på området. Bestyrelsen tilsluttede 

sig dette. Aarhus Kommune har valgt at forsikre sine frivillige og udgive en pjece om frivilliges 

forsikringsforhold. Bilaget kan læses via dette link: 
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https://www.dropbox.com/s/josnmo3w9aorb48/Forsikring%20af%20frivillige%20juni%2

02013.pdf 

 

 

2.11 – Hvad siger loven om krav ift.  at nære pårørende skal give personlig pleje 

til deres forældre/ægtefælle? Spørgsmål rejst af Jørgen Larsen. 

Sagen: Er det rimeligt at pårørende skal udføre denne pleje? Hvad står der i andre kommuners 

kvalitetsstandarder.  Sekretariatet havde udarbejdet et udsendt notat. Heraf fremgår, at 

Serviceloven ikke har klar hjemmel til at stille krav til pårørende om personlig pleje af svækkede 

nærtstående. 

Beslutning: På baggrund af en drøftelse af praksis i forskellige kommuners 

kvalitetsstandarder, blev formanden og sekretariatslederen opfordret til at drøfte spørgsmålet på 

de kommende formands/næstformandsmøder. 

 

 

3. Økonomi 

3.1 Halvårsregnskab 

Sagen: Halvårsregnskab fremlægges på mødet.  

Sekretariatsleder kommenterer halvårsregnskabet på mødet. Regnskabet udsendt før mødet. 

Beslutning: Marianne Lundsgaard oplyste, at regnskabet overordnet set, ser fint ud, og 

udvikler sig som forudsat i budgettet. Af hensyn til nye bestyrelsesmedlemmer blev budgettets 

opbygning og hovedtræk gennemgået. Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet. Der 

forventes uanmeldt revision/kasseeftersyn i efteråret, og det endelige reviderede regnskab 

forventes færdigt i februar 2015. 

 

 

4. Øvrige sager 
4.1 Orientering fra digitaliseringsudvalget  

Carl Aksel Kragh Sørensen orienterede på udvalgets vegne. Udvalget havde ikke behandlet 

konkrete sager siden sidste bestyrelsesmøde. Det blev oplyst, at nogle statsinstitutioner ikke 

ville nå at blive klar til digital kommunikation d. 1. november. Herefter bliver det obligatorisk for 

borgere at anvende det i dialogen med offentlige myndigheder og institutioner. 

En opfordring til, at DANSKE ÆLDRERÅD udsender pressemeddelelse om emnet d. 1. 

november, blev henvist til ÆldreForum, som netop nu beskæftiger sig intensivt med emnet. 

På baggrund af stadig tvivl om betingelserne for borgeres mulighed for fritagelse for digital 

kommunikation har Aarhus Kommune behandlet spørgsmålet. Af svaret fremgår det: Der skal 

kun søges om fritagelse for digital post 1 gang og 1 sted, nemlig i egen kommune. Til gengæld 

kan der ikke søges om fritagelse for at anvende digitale selvbetjeningsløsninger. 

 

 

5. Orientering fra formanden – generel orientering om møder m.v. 
Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden, eller gives mundtlig og indføjes i referatet.  

 Ved det afholdte Ekstraordinære valg i valgkreds 10, bestående af Bornholms, Københavns- og 

Frederiksberg kommuner blev Kirsten Nissen fra København valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

 Deltagelse i diverse møder: 

 Tilmeldt KL ældrekonference d. 30. september 

 Deltager som inviteret gæst ved DKDK Årsmøde(DemensKoordinatoreriDanmarK) d.10. september 

https://www.dropbox.com/s/josnmo3w9aorb48/Forsikring%20af%20frivillige%20juni%202013.pdf
https://www.dropbox.com/s/josnmo3w9aorb48/Forsikring%20af%20frivillige%20juni%202013.pdf
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 Forespurgt socialminister Manu Sareen om møde med formandskab. Møde aftalt til d. 3. november 

 Takket ja til invitation fra Astrid Kragh, ældreordfører for S. Mødet finder sted d. 22. august 

 Formand og sekretariat arbejder på at få møder med ordførere fra de øvrige politiske partier 

 Møde med Odder Ældreråd og kommunens øvrige pensionistforeninger d. 29. oktober 

 Konference om teknologi med Holstebro Ældreråd d. 1. oktober 

 Inviteret til at deltage i ÆldreSagens symposium ”Ensomhed – en folkesag” d. 11. september 

 Det første Formands/næstformandsmøde afholdt i Middelfart med gode drøftelser og god stemning. 

 

  

6. Orientering fra sekretariatet – generel orientering om møder m.v. 
Orienteringer udsendes som regel sammen med dagsorden – sendes til sekretariatet senest 10 dage 

inden bestyrelsesmøde.  

 Vingstedkonferencen d. 12. november: Program udsendes i september med hovedemne om boliger 

 Orientering om ÆldreForums og DANSKE ÆLDRERÅDs undersøgelse om tilgængelighed til 

offentlige hjemmesider. Stor tak til bestyrelsens medlemmer, der har deltaget i et pilotprojekt. Breve 

til kommunalbestyrelser og ældre-/seniorråd sendt ud. 

 Orientering om Open Goverment Award OGA. Formandskab og sekretariat har brugt en del tid på at 

udarbejde en international ansøgning, herunder en engelsksproget video med næstformand Hanne 

Vedersøs omtale af ældreråds arbejde og betydning. Den kan nu ses fra hjemmesidens engelske 

menupunkt. 

 Region Midt har oprettet et sundhedsbrugerråd – ved siden af patientinddragelsesudvalget. 

 Tilmeldt KL ældrekonference d. 30. september 

 KL møde med embedsmænd om velfærdsteknologi d. 30. oktober. 

 

 

7. Eventuelt  
 Carsten Wittus havde sendt spørgsmål om lovgivningen bag hjemmebesøg, som var besvaret fra 

sekretariatet. Det fremgik heraf, at en kommune ikke kan gennemføre hjemmebesøg ved at indkalde 

berørte borgere til et fællesmøde. Bilaget sendt til bestyrelsen til orientering. 

 Carsten Wittus havde stillet spørgsmål om, hvem der fører tilsyn med installationer mv. i svækkede 

ældres egne lejeboliger i almennyttigt boligbyggeri i plejecenter mv. Det blev oplyst, at der er forskel 

på ældreboliger og plejeboliger, men der er ansat pedeller, til at holde øje med og udbedre skader. 

Typisk går kontakten fra plejepersonalet til pårørende til pedellen. 

 Carl Aksel Kragh Sørensen mente det kunne være problematisk, at kommuner nu kan nøjes med at 

indgå leverandøraftaler med ganske få virksomheder. Det betyder at borgere, der benytter frit-valgs-

beviset kan vælge leverandør frit, blot prisen overholdes. Derfor er små firmaer gået konkurs. 

Marianne Lundsgaard oplyste, at DANSKE ÆLDRERÅD har deltaget i arbejdsgruppen bag 

lovændringen. Det fremgår af en artikel i næste Nyhedsbrev, at kommuner frit kan vælge, om der 

skal udbydes frit-valgs-beviser. 

 Dorthe Neergaard fra sekretariatet oplyste, at hun for øjeblikket gennemfører en undersøgelse af 

årsager bag ni kommuners aflysning af valget i efteråret 2013. Undersøgelsen forventes at munde 

ud i et notat til bestyrelsen og ministeriet. Flere i bestyrelsen mener, at ministeren må opfordres til at 

ændre loven, således at aflysning af valg forudsætter en dispensation fra ministeren. 

 Carl Aksel Kragh Sørensen roste DANSKE ÆLDRERÅDs Mailservice, som han fandt oplysende og 

varieret. 

 Der er forskellig praksis i regionerne ift. hvem, der bliver hørt over sundhedsaftalen. I nogle regioner 

høres repræsentanten fra patientinddragelsesudvalget, og andre steder er det regionsældrerådet.  
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For referat: Dorthe Neergaard 

 

------------------------ 

 

Kommende møder i bestyrelsen 

 onsdag d. 22. oktober – Odense 

 torsdag d. 15. januar – Odense 

 onsdag d. 11. marts – Odense 

 

 

Kommende møder i formandskabet 

 Torsdag d. 9. oktober 

 Torsdag d. 11. december 

 Tirsdag d. 24. februar 

 Onsdag d. 8. april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


