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Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - GODKENDT 
Tid: 29. oktober 2015 kl. 10.00. på Fænøsund Plejecenter i Middelfart 

Referent: Dorthe Neergaard og Marianne Lundsgaard 

Afbud: Ingen. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagsorden godkendt med de punkter der fremgår af referatet. 

2. Sager til behandling 

2.0. Opsamling fra Bestyrelsesmødet d. 20.- 21. august 2015 

2.0.1 Sagen: Aktuelle ældrepolitiske temaer 

Beslutning: 

Bestyrelsen gennemgik og drøftede dokumentet med de 20 aktuelle ældrepolitiske 

temaer, og punkterne 1-18 blev foreløbigt godkendt. Bestyrelsen besluttede, at 

sekretariatet sammenskriver og redigerer dokumentet i lyset af drøftelserne. Det 

samlede dokument samt punkterne 18-20 godkendes endeligt på bestyrelsesmødet 

d. 28. januar 2016. 

 

2.0.2 Sagen: Fordeling af Handleplanens områder 

Handleplanens ni områder: 

1. Sundheds- og socialområdet – herunder rehabilitering, forebyggelse af 
ensomhed, madkultur, demens, forebyggende hjemmebesøg, den ældre 
medicinske patient. 

2. Ældre- og plejeboligområdet – herunder visitation og brug af velfærdsteknologi, 
så ældre fortsat har et værdigt liv. 

3. Kulturområdet 
4. Trafikområdet – herunder visiteret kørsel og regional transport. 
5. Digitalisering og velfærdsteknologi – herunder grænser for tiltag og finansiering af 

ydelser. 
6. Frivilligområdet – herunder brug af frivillige og deres forhold. 
7. Brugerbetaling på visiterede ydelser.  
8. Aldersrelaterede ydelser der giver ældre økonomiske fordele (kun ydelser fastsat 

i lovgivningen). 
9. Kommunernes brug af formålsrelaterede midler (f.eks. ”ældremilliarden”). 

Beslutning: 

Bestyrelsens medlemmer fordelte emnerne imellem sig i forhold til interesser og 

ønsker. Sekretariatet udsender liste med navne og oversigt til orientering for 

bestyrelse og formand. 

 

2.0.3 Sagen: Arbejdsform for Handleplanens områder   

Beslutning: 

Bestyrelsen fastlagde, hvordan der arbejdes med de enkelte områder: Der 

rapporteres mundtligt til bestyrelsesmøder under punktet Handlingsplan. Der 

orienteres om væsentlige, aktuelle udviklinger og initiativer. Den/de for området 

valgte bestyrelsesmedlemmer inddrages så vidt som muligt til at belyse emner i 
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forbindelse med formandens artikler og oplæg. Formanden beslutter fra gang til 

gang omfanget af bestyrelsesmedlemmets inddragelse i dette samt i forhandlinger 

og møder. De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan danne selvstyrende elektroniske 

netværk til belysning af Handleplanens områder.  

 

2.0.4 Sagen: Handleplanen  

Er der nogen hængepartier, som bestyrelsen skal være opmærksom på? 

Beslutning: 

Intet ud over de foranstående punkter. 

 

2.0.5 Sagen: Kommunikationsstrategiplan 

På bestyrelsesmødet i august fremkom et forslag om udarbejdelse af en 

kommunikationsstrategiplan. Formandsskabet indstillede, at der ikke iværksættes 

initiativer, før der er medarbejdermæssige ressourcer til at udføre evt. strategier. 

Til orientering var Sekretariatets notat om hidtidig praksis udsendt.  

Beslutning: 

Bestyrelsen tiltrådte formandskabets indstilling. 

 

2.2. Opsamling fra formands-næstformandsmøderne 

2.2.1. Sagen: Pejlemærker 

Hvilke input fra medlemmerne skal være pejlemærker for bestyrelsens arbejde i det 

næste år? Der var udsendt et notat med opsamling fra møderne til orientering. 

Beslutning:  

Bestyrelsen besluttede, at hvert bestyrelsesmedlem er ansvarligt for at inddrage 

materiale fra opsamlingen på formands-/næstformandsmøderne i arbejdet med 

Handleplanens områder. 

  

2.2.2. Sagen: Nedsættelse af faglige udvalg/fagpersoner 

Skal DANSKE ÆLDRERÅD have faglige udvalg/invitere fagpersoner til 

bestyrelsesmøderne? 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede ikke at nedsætte faglige udvalg. Bestyrelsen ønsker at 

fortsætte hidtidig praksis med at invitere relevante fagpersoner og nøglepolitikere til 

fælles drøftelser af landspolitiske emner. 

 

2.3. Fastlæggelse af det næste års møder i bestyrelsen 

Sagen: Allerede fastlagte møder: 

 torsdag d. 28. januar 2016 - Odense 

 onsdag d. 30. marts 2016 – Odense 

 

Møder fastlagt for resten af 2016: 

 2.-3. maj Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference i Nyborg. 

 Torsdag d. 26. maj i Odense 

 Onsdag/torsdag d. 17. – 18. august i Nyborg 

 Torsdag d. 27. oktober i Odense 
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2.4 Forslag om nedsættelse af et ældreetisk råd 

Sagen: Bestyrelsesmedlem Poul Gudberg foreslog, at DANSKE ÆLDRERÅD 

arbejdede for nedsættelse af Det Ældreetiske Råd. Et råd der skal rådgive politikerne 

og fastlægge standarder for omsorg, pleje og behandling i ældresektoren. Bilag var 

udsendt til orientering. 

Beslutning:  

Bestyrelsen fandt, at alle mennesker, uanset alder, skal behandles etisk korrekt, samt 

at det ikke er hensigtsmæssigt at ældre sættes i aldersrelaterede ’kasser’. Forslaget 

kunne derfor ikke umiddelbart støttes, men formanden overvejer at forelægge 

spørgsmålet for ÆldreForum. 

 

3. Økonomi 
Marianne Lundsgaard oplyste: 

- at der d. 28. oktober var gennemført uanmeldt revision, og revisoren havde ingen 

bemærkninger, 

- at temadage om ’ældre-/seniorråds synlighed og medier’ havde givet et mindre 

underskud, samt  

- at Formandsskabet behandler budgettet for 2016 på sit decembermøde, og 

bestyrelsen får det forelagt på januarmødet i 2016.   

 

4. Øvrige sager 
4.1 Konference-emner  

Sagen: Har bestyrelsen ideer til emnet for den ældrepolitiske konference i Nyborg 

d. 3. maj 2016? 

Forslag: Bestyrelsen bakkede op om emnet ’Når sundheden flytter ind i 

kommunen’, og herunder f. eks. ’den nye rehabilitering’.  

 

Som emne blev nævnt, at der var kommet ’nye regler og lovgivning om 

generalfuldmagter og testamenter’. NB! NB! Sekretariatet har efterfølgende erfaret, 

at lovforslaget ikke blev gennemført på grund af udskrivning af valg til Folketinget 

lige inden lovens endelige vedtagelse. 

 

5. Orientering fra:  

Regionsældreråd v/Anker Andersen,  

Hovedstaden: 
Møde den 3. september med vedtagelse af en ny vedtægt. 

Desuden et meget vigtigt indlæg fra formanden for Regionens Sundhedskoordinationsudvalg om 

samarbejde mellem PIU og Regionen. Indledende orientering om forslaget til ”Praksisplan for 

almen praksis”. Høringssvaret til forslaget er senere blevet udarbejdet på et ekstraordinært 

forretningsudvalgsmøde. Næste møde for det samlede ”Regionsældreråd Hovedstaden” afholdes 

den 10. december med bl.a. en orientering om hospitalsbyggeriets status. 

Sjælland: 

Siden sidst har vi holdt 2 Forretningsudvalgsmøder og 1 Temamøde i Regionsældrerådet med 

demens som emne. 
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Temamødet var dels en orientering om demens generelt – men også en indsamling af ønsker i 

forbindelse med afgivelse af et høringssvar. 

Der deltog 75 personer i mødet. Den 18.11.2015 indkaldes der til almindeligt møde i 

Regionsældrerådet. 

Jeg vedhæfter kladde, idet der vil komme yderligere punkter på om synlighed, ældrerådenes 

økonomi. ( ikke vedhæftet til bestyrelsen ) 

Når de ikke er sat ind i dagsordenen endnu, så skyldes det, at vi overvejer en ny form for 

tilbagemelding fra de enkelte regionsældrerådsmedlemmer, så der pålægges disse opgaver til 

mødet. 

 Af andre ting vi vender i øjeblikket er, at ”sygdom” optager ganske meget tid i 

Regionsældrerådsarbejdet, og vi har nogle tanker om i større udstrækning at få inddraget andre 

temaer – som eksempelvis trafik, kultur etc. 

 Syddanmark : 

Afholdt stormøde den 20/10 med regionsformand Stephanie Lohse. Det blev et virkeligt stormøde 

med 86 aktive deltagere. 

Stephanie Lose viste sig at være meget interesseret i et tættere samarbejde, og sagde at hun var 

ked af at vi ikke havde haft den opfattelse tidligere. 

Jeg havde sendt hende vores korrespondance med Carl Holst, så hun var godt forberedt. 

Inden hun gik bad hun mig om at aftale et møde snarest, og det vil jeg selvfølgelig gøre. 

Midtjylland: 

Afholdt stormøde den 19/10 med 105 deltagere. Dagens overskift ”det nære sundhedsvæsen ” – 

Indlæg fra følgende vinkler: repræsentant for de kommunale sundhedschefer, sundhedschef i en 

kommune, en praktiserende læge og regionsformand Bent Hansen. 

Møde i regionsældrerådet 30/11. Endeligt program fastlægges den 26/10. 

Vi vil koncentrere os om den praktiserende læges rolle i samspillet mellem region 

og kommune. Endvidere udarbejdes der en oversigt over aktiviteterne (Midtvejs) for 2014/2015 

som optakt til en debat om arbejdet de kommende to år. 

Nordjylland: 

Siden vores sidste møde har Reg.ÆR holdt sit 3. møde i 2015. Mødet blev afholdt på Aalborg 

Kommunes rehabiliteringscenter i Mou dels for at man kunne se centret, snakke med kursisterne 

samt få en orientering. Centret er specielt, idet det ved rehabilitering af kursisterne skaber så gode 

resultater, at det klarer sig uden tilskud fra kommunen og faktisk har det overskud som afregnes til 

kommunen. Alle var begejstret og ville tage ideen med til egen kommune. Flere 

kommunalpolitikere havde dog besøgt centret i 2015. 

Vores næste møde er årsmødet i regionshuset i Aalborg. Alle medlemmer af ældrerådene i 

regionen indbydes og det forventes, at regionsrådsformand Ulla Astman vil give en status for 

regionen og det igangværende sygehusbyggeri. 

 

Generelt: ”Netværket” – eller hvad vi nu skal kalde os, holder møde den 24/11 

i Odense. Dagsorden til dette møde udarbejdes efter bestyrelsesmødet den 29/10. 

 

Beslutning: Observatøren rejste spørgsmålet, om bestyrelsen ville arbejde for, at 
Regionsældreråd får en fælles/ensartet vedtægt.  
Bestyrelsen fandt det ikke hensigtsmæssigt for nuværende at arbejde for et sådant forslag. 

 

Bestyrelsens Digitaliseringsudvalg v/Carl Aksel Kragh Sørensen 
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Intet nyt vedr. Digitaliseringsudvalget.  

Sekretariatet omdelte Digitaliseringsstyrelsens nye tryksag ’Netliv’, der bl.a. indeholder 43 tips til dit 

liv på nettet. 

 

Folkebevægelsen mod Ensomhed v/Hanne Vedersø 

Afholdte møder:  

 1. september: dels møde i koordinationsgruppen, dels møde i ældreudvalget   

 30. september: møde i sundhed- og sygdomsudvalget 

Der har været afholdt møde i koordinationsgruppen den 6. oktober, hvor jeg meldte afbud grundet 

ferie. 

Planlagte møder: 

10. november: sundheds- og sygdomsudvalget 

24. november: koordinationsgruppen 

26. november: ældreudvalget, hvor mødet afholdes i Varde 

Jeg påtænker i løbet af kommende tid at udarbejde et mere samlet resumé over, hvad der foregår i 

FME (Foreningen Mod Ensomhed), men arbejdsudvalgene er først lige kommet i gang. 

 

Hanne Vedersø tilføjede, at hun skriver en artikel til næste Nyhedsbrev. 

 

ÆldreForum v/Bent Aa. Rasmussen 

Der har været afholdt et enkelt møde efter sommerferien - med kulturelt indhold. 

 

Oplysningsarrangementer om ældrerådenes arbejde m.m. v/Erik Stagsted 

Erik Stagsted har takket ja til at holde oplæg om ældrerådsarbejde og DANSKE ÆLDRERÅD på 

følgende arrangementer: 

01.oktober 2015 Ballerup Seniorråd Det gode liv som gammel  

09.oktober 2015 Danske senior/Thisted Ældrerådenes arbejde 

16. oktober 2015 Danske senior/Taars Ældrerådenes arbejde 

21. oktober 2015 Ældreforum/København Fremtidens boliger 

30. oktober 2015 Ældrerådet Holstebro Plejetestamentet 

03. november 2015 Faglige senior/Maribo Ældrerådenes arbejde 

05. november 2015 Faglige senior/Sæby Ældrerådenes arbejde 

09. november 2015 Faglige senior/Roskilde Ældrerådenes arbejde 

12.november 2015 Faglige senior/Svendborg Ældrerådenes arbejde 

17. november 2015 Faglige senior/Ringkøbing Ældrerådenes arbejde 

18. november 2015 Faglige senior/Esbjerg Ældrerådenes arbejde 

23. november 2015 Ældrerådet/Skive Ældrerådenes arbejde 

25. november 2015 Faglige senior/Rønne Ældrerådenes arbejde 

00. marts 2016 Ældrerådet/Silkeborg Ældrerådenes arbejde  

 

Erik Stagsted oplyste uddybende, at der havde været i alt 206 deltagere til de første fire 

møder, samt at der var planlagt yderligere tre oplysningsmøder. 

 

6. Orientering fra formanden/formandskabet 
Den skriftlige orientering vedrører perioden efter seneste formandskabsmøde d. 23. september. 
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Bent Aa. Rasmussen:   

29. september: Reception i anledning af direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrups fødselsdag.  

1. oktober: Rudkøbing – FN’s ældredag 

Møder med de politiske partiers ordførere for ældre-, social- og sundhedområdet: 

24. september: Flemming Møller og Astrid Krag fra Socialdemokratiet. May-Britt Kattrup fra Liberal 

Alliance. 

21. oktober: Jonas Dahl fra Socialistisk Folkeparti. Liselotte Blixt (formand for sundheds- og 

ældreudvalget) fra Dansk Folkeparti. 

28. oktober: Finn Sørensen, Enhedslisten 

30. oktober: Møde med FOA i Ringsted 

3. november: Caroline H. Maiers fra Alternativet. Jane Heltmann fra Venstre. 

24. november: Inviteret som gæst til Ældre Sagens delegeretmøde (for første gang). 

 

Som svar på et spørgsmål oplystes det, at de politiske ordførere lytter meget interesseret og 

positivt til ønsker og holdninger fra DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentanter.   

 

7. Orientering fra sekretariatet 

Den skriftlige orientering vedrører perioden efter seneste formandskabsmøde d. 23. september. 

Marianne Lundsgaard: 

Har deltaget i KLs ældrekonference d. 21. september. 

 

Har deltaget i formandskabets møder med sundheds/ældrepolitiske ordførere – se vedhæftede 

dokumenter som er afleveret ved hvert møde. Der er planlagt møder med resterende ordførere i 

oktober/november. 

 

Vingstedprogram udsendt og der er p.t. tilmeldt knap 150 deltagere. Marianne Lundsgaard 

opfordrede bestyrelsesmedlemmer, der havde lyst til det, at træde til som ordstyrere på 

konferencens seminarer. Anker Andersen meldte sig som busansvarlig. 

 

Det blev oplyst, at Lars Foged, der er praktiserende læge, kan holde levende og informative oplæg 

om lægers arbejde i almen praksis. Marianne Lundsgaard takkede for oplysningen og efterlyste 

samtidig evt. andre oplægsholdere med relevans for ældrepolitiske konferencer indenfor DANSKE 

ÆLDRERÅDs interesseområder.  

 

5 formands/næstformandsmøder afviklet med samlet deltagerantal på 156 fra 88 ældre/seniorråd – 

der er udarbejdet og udsendt samlet notat til alle ældreråd.  

 

5 temadage om synlighed og medier afviklet med et deltagerantal på 246 fra 63 ældre/seniorråd. 

 

Den ’grå pjece’ om DANSKE ÆLDRERÅD er genoptrykt til brug for aktuelle 

oplysningsarrangementer. 

 

Der er bestilt 600 eksemplarer af Digitaliseringsstyrelsens nye guide ’43 tips til dit liv på nettet’ til 

uddeling på Vingstedkonferencen, ligesom guiden bliver omtalt i næste Mailservice. 
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8. Eventuelt  

 Carsten Wittus anbefalede smag og udseende af ’gelé-mad’, som han har prøvespist. 

Gelé-mad anvendes til borgere med tygge- og synkebesvær. 

 Jørgen Larsen oplyste, at Ringsted Kommune ikke længere vil annoncere i lokale aviser, 

men henvise alle borgere – også ikke digitale – til at finde oplysningerne på kommunens 

hjemmeside. Ældrerådet havde rettet henvendelse til forvaltningen med bekymringen for 

ikke digitale borgere, men havde ikke fået positive svar. Korrespondancen rundsendes til 

bestyrelsen til orientering.(er sendt) 

 Carl Aksel Kragh Sørensen oplyste, at Aarhus Ældreråd var bekymrede over udsigten til at 

ændre reglerne for magtanvendelse overfor eksempelvis demente borgere. Spørgsmålet 

udskydes til behandling, indtil der fremsættes et lovforslag. 

 Hans Erik Pedersen fortalte om et plejecenters kørselsordning med minibus, som måtte 

ophøre, fordi der blev stillet usmidige krav til beregning og betaling af kilometerpenge for 

brugerne af minibussen. 
 

Sekretariatet, November 2015 


