Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD – GODKENDT
Tid: 19. og 20. august 2015
Sted: Hotel Nyborg Strand
Afbud: Ingen
Referent: Dorthe Neergaard

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

2. Sager til behandling
2.0. Opsamling fra Bestyrelsesseminar d. 20. august
2.0.1 Sagen:
Bestyrelsesseminaret har drøftet revision og udbygning af papiret med DANSKE
ÆLDRERÅDs holdning til 11 aktuelle temaer. Konkrete forslag til emner og tekst skal
vedtages.
Beslutning:
De to arbejdsgrupper forelagde forslag til ændringer og tilføjelser, som sekretariatet
sammenskriver forud for næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøfter og vedtager temaerne
endeligt på det kommende møde.
- Århus Ældreråd arbejder med emnet værdighed, og Carl Aksel Kragh Sørensen sender
forslag til formulering af et afsnit til temapapiret.
- Carl Aksel Kragh Sørensen skriver forslag til formulering af et afsnit om udskrivning af ældre
patienter fra hospital til kommune.
- Kirsten Nissen skriver forslag til formulering af afsnit vedrørende demens.
- Hanne Vedersø og Marianne Lundsgaard skriver forslag til formulering af afsnit om faste
læger tilknyttet plejeboliger.
- Sten-Kristian Eriksen skriver forslag til formulering af et afsnit om den ældre medicinske
patient.
2.0.2 Sagen: Bestyrelsesseminaret har drøftet fordeling af Handleplanens sagsområder
mellem bestyrelsesmedlemmerne. På baggrund af oplæg fra Erik Stagsted har bestyrelsens
medlemmer indbyrdes drøftet egne interesseområder i forhold til Handleplanens.
Beslutning:
På næste bestyrelsesmøde drøfter bestyrelsen fordelingen af Handleplanens emneområder
mellem bestyrelsens medlemmer i forhold til den enkeltes interesser. Derfor bedes alle
overveje, hvilke 2-3 emner hver især i særlig grad ønsker at beskæftige sig med ud fra
kompetencer og ønsker.
Bestyrelsen fastlægger, hvordan bestyrelsesmedlemmerne arbejder med de enkelte
emneområder. Arbejdsformen overvejes frem til næste møde.

2.1 Opdatering af Mission og Vision-papir for DANSKE ÆLDRERÅD. Bilag
udsendt.
Sagen: Der skal tages stilling til omfang af opdatering. Forslag til opdateret dokument er
vedhæftet
Beslutning:
Godkendt af bestyrelsen i det foreliggende udkast indtil 2017.

2.2 Afsluttende drøftelser vedrørende forsikringsdækning af kommunale
frivillige. Bilag udsendt.
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Sagen: Problemstillingen er berørt flere gange af bestyrelsen (oktober 2013, august 2014,
maj 2015). Center for Frivilligt Socialt arbejde har skrevet en artikel til DANSKE ÆLDRERÅDs
Nyhedsbrev 4/2014. Under det seneste bestyrelsesmøde tilkendegav Poul Gudberg, at han
kunne skrive en artikel om emnet til orientering for såvel bestyrelse som medlemmer.
Beslutning: Bestyrelsen og Poul Gudberg selv tilsluttede sig formandskabets forslag om, at
Poul Gudbergs artikel bringes i næste Nyhedsbrev fra DANSKE ÆLDRERÅD (sept. 2015),
som skrevet af ham som formand for Silkeborg ældreråd og advokat.
Supplerende oplyste Poul Gudberg, at Center for Frivilligt Socialt Arbejde gerne vil mødes
med ham om denne sag, hvilket han ser frem til.

2.3 Høringssvar vedrørende regulering af priserne for plejehjemspladser i
friplejeboliger. Høringsbilag tidligere udsendt.
Sagen: Bestyrelsesmedlem Hans Erik Petersen har ønsket en drøftelse af høringen forud for
afgivelse af DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar. DANSKE ÆLDRERÅD har d. 15. december
2014 afgivet høringssvar vedr. selve lovgivningen.
Beslutning:
Bestyrelsen drøftede økonomiske forhold vedrørende friplejehjem og konkrete eksempler. I
forhold til de forelagte bekendtgørelser om samme emne, har bestyrelsen besluttet, at
høringssvaret forholder sig i forlængelse af tidligere svar. Som supplement til det foreslåede
høringssvar, var der forskellige tilføjelser og præciseringer.

2.4 Hjertestartere på plejehjem
Sagen: Debatten om hjertestartere på plejehjem er blusset op efter et dødsfald på et
plejehjem. Der var ingen hjertestarter på plejecentret. Se artikel i dette link, hvor Ældresagen
kræver lov om hjertestartere og ministeren stiller sig positivt:

http://www.b.dk/nationalt/aeldre-sagen-kraever-lov-om-hjertestartere
Hvad er DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til hjertestartere på plejehjem? Bør det være en
kommunalpolitisk beslutning, så sagen afgøres lokalt?
Beslutning:
Efter en drøftelse fandt bestyrelsen ikke, at der er behov for en lovgivning, ligesom der ikke
var behov for at DANSKE ÆLDRERÅD blander sig i debatten. Sundhedspersonalet på
plejehjem er omfattet af regler vedrørende genoplivning ift. deres professionsregler.

2.5 Endelig godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen. Bilag vedhæftet.
Sagen: På bestyrelsesmødet d. 28. maj vedtog bestyrelsen nogle få ændringer, som er
indarbejdet i et forslag til ny forretningsorden til vedtagelse.
Formandskabet udarbejder ikke egen forretningsorden.
Beslutning:
Forretningsorden godkendt af bestyrelsen, og underskrevet af formanden for bestyrelsen,
Bent Aa. Rasmussen.

2.6 Folkemødet på Bornholm
Sagen: Formandskabet har evalueret deltagelsen i Folkemødet.
Formandskabet foreslår, at DANSKE ÆLDRERÅD deltager på samme vilkår næste år.
Beslutning:
Set i lyset af de positive erfaringer fra såvel formanden som næstformanden og
sekretariatslederen, besluttede bestyrelsen, at DANSKE ÆLDRERÅD deltager i Folkemødet
2016 på samme vilkår som i 2015.

3. Økonomi
Sagen: Halvårsregnskab fremlægges på bestyrelsesmødet til godkendelse. Bilag vedhæftet.

Side 2 af 4

Beslutning:
Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard gennemgik hovedtallene i budget og halvårsregnskab.
Det fremgik, at halvårsregnskabet er tilfredsstillende og følger budgettet.
Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet.

4. Øvrige sager
4.0 Det nye Folketing og DANSKE ÆLDRERÅD
Formandskabet har drøftet betydningen af den nye regering, med nyvalgte ministre og
ordførere.
Oversigt over medlemmer af Folketingets udvalg og politiske ordførere indenfor DANSKE
ÆLDRERÅDs interessefelt er vedhæftet. Hvilke temaer ønsker bestyrelsen omtalt/berørt på
møderne i Folketinget?
Drøftelse:
Bestyrelsen lagde vægt på, at møderne blev holdt snarest muligt a.h.t. forhandlingerne om
finanslov 2016. Et eventuelt behov for en kommunikationsstrategi blev drøftet og tages op
senere.
De fem kriterier for en nyhed, som redaktør Troels Mylenberg i 2014 omtalte for bestyrelsen i
2014, sendes vedhæftet referatet til bestyrelsens orientering.

5. Orientering fra formanden/formandskabet
Bent Aa. Rasmussen er citeret i KLs Momentum – om velfærdsteknologi.
Bent Aa. Rasmussen har indkaldt regionsformænd til d. 11. august i Odense – til valg af observatør til
bestyrelsen.
Formandskabets møde med Sundheds- og Ældreministeren afholdt d. 12. august.
Formandskabet har værtsrollen ved receptionen d. 3. september i anledning af Marianne Lundsgaards 60års
fødselsdag.
Bent Aa. Rasmussen - artikel til Altinget om velfærdsteknologi.
Deltager i Danske Seniores kongres d. 7.– 8. september.
21. september deltager i KLs ældrekonference.
Henvendelse fra FOA, DSR, og ÆldreSagen om et møde vedrørende DANSKE ÆLDRERÅDs syn på værdig
pleje for ældre. Formand og sekretariatsleder tager mødet, men mødedato ikke fastlagt. Bestyrelsen tiltrådte,
at hvis mødet munder ud i drøftelse af Hjemmehjælpsrapporten, står det DANSKE ÆLDRERÅD klart, at
rapportens foreslåede tiltag ikke kan gennemføres, hvis ikke der er kompetente faglige ansatte, ligesom der
bør også inddrages andre fagområder.

6. Orientering fra sekretariatet
Takkekort for velkomsthilsen modtaget fra social- og integrationsminister Karen Ellemann og sundheds- og
ældreminister Sophie Løhde.
Jeanette Frandsen begyndt pr. 1. august som studentermedhjælp i sekretariatet.
12. august: deltog i 3 timers videoseance i forbindelse med MOPACT-projektet. I videoseancen deltog
forskere samt repræsentanter for ældreråds-lignende organer i Irland og Tyskland. Sekretariatslederen
oplyste, at det var spændende at deltage, og ’Ældreråd’ nu er bedømt som best practice for
borgerinddragelse i forskningsprojektet. Der findes 88 ældrerådslignende initiativer rundt omkring i Europa,
men kun lokalt og kun som rådgivende organ.
12. august – deltaget i møde med sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.
Pæn tilslutning til de 5 formands- og næstformandsmøder – ikke tilmeldte får reminder. Formand og
sekretariatsleder leder møderne og er oplægsholdere.
7.- 8. september – deltager som særlig inviteret i DANSKE Seniorers kongres.
21. september deltager i KLs ældrekonference.
Vingstedkonferencen d. 16. november – program udsendes ultimo august.
Temadage efteråret er fastlagt til uge 40 og 41- program udsendt inden sommerferien.
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Rejseafregning efter ændrede regler udsendt til bestyrelsen.

7. Orientering fra Digitaliseringsudvalget
Carl Aksel Kragh Sørensen refererede på udvalgets vegne. Udvalget havde deltaget i et møde/konference i
Digitaliseringsstyrelsen og referatet rundsendes til orientering. Udvalget afrapporterer til Nyhedsbrevet
vedrørende en kampagne i uge 45+46.
Udvalget fik efterbevilget kørselsomkostninger. I den forbindelse erindres bestyrelsens beslutning i referatet
fra bestyrelsesmødet i maj 2015: ’Aftale om deltagelse i møder/konferencer m.m. som repræsentant for
DANSKE ÆLDRERÅD sker efter aftale med formand eller sekretariatsleder.’

8. Orientering fra regionsældreråd.
Punktet udgår grundet efterfølgende møde

8. Orientering fra repræsentationer mv.
Hanne Vedersø orienterede om arbejdet i Folkebevægelsen mod Ensomhed, der nu har 64 organisationer
som medlemmer. Næste møde finder sted d. 1. september.

9. Eventuelt
Bestyrelsesmøde d. 29. oktober holdes i Middelfart.
Marianne Lundsgaard takkede varmt for bestyrelsens fødselsdagsgave.
I et brev fra Inge Jacobsen, fra forretningsudvalget i Region Hovedstaden gøres opmærksom på
dårlig tilgængelighed til praktiserende læger. Flere regioner er allerede opmærksomme på problemet.
Brevet sendes til orientering til Region Midtjylland v. Jens Erik Madsen. Formand Bent Aa.
Rasmussen besvarer Inge Jacobsens henvendelse.
Marianne Lundsgaard efterlyste en ’case’ til pressen. Der efterlyses en hjemmehjælpsmodtager, som
ikke bor sammen med rask voksen. Hvilken betydning har det for pårørende at være pårørende i den
situation. Der sendes mail ud til alle mødedeltagere med kontaktoplysninger mv.
Carl Aksel Kragh Sørensen efterlyste resultatet fra en tidligere sag om plejehjems-bussers mulighed
for at benytte Handicapparkeringspladser – en sag i DANSKE ÆLDRERÅD fra 2013. Det blev oplyst
at handicapparkeringstilladelser udstedes på grundlag af EU-retlige bestemmelser, og at Danmark
ikke vil rejse muligheden for at få ændret reglerne i hele EU. Justitsministeriet har oplyst dette.
Elektronisk ansøgningsskema til plejehjem: Det fremgår ikke, at borgeren har frit valg i Odense.
Andre ældreråd opfordret til at undersøge spørgsmålet.
Kan en plejehjemsbeboer flytte til et andet plejehjem – og få sit depositum med sig spørger Århus?
Det kan lade sig gøre, men selvfølgelig betaler beboeren vedligeholdelse.
Bestyrelsens kommende møder:
torsdag d. 29. oktober 2015 – Middelfart
torsdag d. 28. januar 2016 - Odense
onsdag d. 30. marts 2016 – Odense
For referat: Dorthe Neergaard.
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