Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd
Dato: Mandag d. 28. maj 2018
Tid: 10.15 – 15.45
Sted: Ældrecenter Rudbækshøj, Strib Landevej 58, Strib, 5500 Middelfart.
Fra sekretariatet deltog Thomas Jensen og Marianne Lundsgaard
Afbud: Ingen
Referatet blev godkendt på mødet med oplæsning af referentens konklusioner efter hvert
punkt.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt

2. Sager til behandling
2.0 Opfølgning på repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 7/8. maj 2018
2.1 Opfølgning på repræsentantskabsmøde
Umiddelbare indtryk:
Det var bestyrelsens indtryk, at det var et vel gennemført repræsentantskabsmøde. Dog havde
nogle bestyrelsesmedlemmer hørt utilfredshed med gennemførslen af afstemningen omkring
medlemsforslag. Sekretariatslederen tager dette med til opfølgningsmøde med dirigenten.
Foranlediget af debatten om høringer på repræsentantskabsmødet fulgte en drøftelse af praksis
omkring offentliggørelse af Danske Ældreråds høringssvar. Bestyrelsen behandlede et forslag om
at sekretariatet skulle sende Danske Ældreråds høringssvar ud til formænd/næstformænd for
ældrerådene. Bestyrelsen præciserede, at høringerne læges på hjemmesiden, når de kommer ind
til Danske Ældreråd, samt at Danske Ældreråds høringssvar lægges på hjemmesiden, når de er
afsendt til ministerium/styrelse. Desuden orienteres der i Danske Ældreråds nyhedsbrev, når en
lov er trådt i kraft.
2.1.1 Skal bestyrelsen foreslå en vedtægtsændring i forhold til taleret på
repræsentantskabsmødet?
Sagen: I forbindelse med repræsentantskabsmødet har der fra flere sider været et ønske om, at
vedtægterne ændres, så alle deltagere på repræsentantskabsmødet har taleret, i stedet for, som
nu, kun de stemmeberettigede.
Beslutning:
Bestyrelsen vedtog at stille forslag om en vedtægtsændring på repræsentantskabsmøde 2019,
der, hvis den vedtages vil give alle deltagere på repræsentantskabsmødet taleret.

1

2.2 Opfølgning på ældrepolitisk konference
Umiddelbare indtryk: Bestyrelsens indtryk af konferencen var, at det var en meget flot dag, som
også nød stor anerkendelse blandt mange. Gode hovedoplæg og seminarer. Dog var der enighed
om, at der godt kunne være en pause mellem hovedoplæggene om formiddagen. Desuden talte
flere for, at seminarerne skal være længere, gerne op omkring en time.
2.3 Forberedelse af bestyrelsesseminar 21.-22. august
Sagen: Drøftelse og fastlæggelse af program og tidsramme for seminaret.
Formandskabet har foreslået, at følgende temaer behandles på seminaret:


Holdningspapiret – er der yderligere aktuelle emner, der skal tilføjes?



Mærkesag – hvordan skal vi arbejde videre med mærkesagen?



Foreløbige indtryk fra møderne mellem ældrerådene og ældreministeren



Professionelt bestyrelsesarbejde – v. ekstern oplægsholder



Emner til mødet med repræsentanterne fra regionsældrerådene



Tidsramme for bestyrelsesseminaret. Formandskabet foreslår samme varighed af
seminaret som sidst. Samtidig foreslås, at der på seminaret skal være mindre
gruppearbejde og mere plenum end i 2017.

Beslutning:
 Bestyrelsen besluttede at bibeholde samme tidsramme for seminaret som i de foregående
år.
 Bestyrelsen besluttede, at landsformanden formulerer bestyrelsens ønsker til
regionsældrerådene og fremtidsudsigterne for regionsældrerådene og fremlægger det på
mødet med repræsentanterne for regionsældrerådene.
 Bestyrelsen vedtog at bede formændene for hvert enkelt regionsældreråd om at forberede
et indlæg til efterfølgende debat.
 Bestyrelsen besluttede at invitere en oplægsholder til at holde et oplæg om effektivt og
professionelt bestyrelsesarbejde, suppleret af oplæg fra Mogens Rasmussen og Finn
Kamper.
 Bestyrelsen vedtog, at Danske Ældreråd kontinuerligt har to mærkesager, som rullende
overlapper hinanden. Der tages på bestyrelsesseminaret stilling til mærkesag nr. 2.
Underernæring som mærkesag fortsætter frem til april 2019.
 Bestyrelsen vedtog, at ”demografireguleret budgetlægning på ældreområdet” skal tilføjes
holdningspapiret.

2.5 Dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøder
Sagen: Formandskabet har drøftet følgende temaer, som den foreslår, at bestyrelsen drøfter på
kommende møder. Der skal desuden udarbejdes en tidsplan for drøftelsen af temaerne:




Skrivelse fra Anker Andersen om akutpladser og egenbetaling
Ældre med anden etnisk herkomst end dansk som seminar på Vingstedkonferencen?
Konference på Christiansborg om boligpolitik (opsamling fra seminar på konferencen 8.
maj)
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Mærkesagen. Bestyrelsen skal fastlægge en form og struktur for arbejdet med
mærkesager.
Opfordringen fra ældreministeren til ældrerådene ang. demensvenlige kommuner
Satspuljer. Skal Danske Ældreråd i højere grad arbejde for, at nye tiltag kommer på
finansloven fremfor gennem satspuljer?
Henvendelse fra Finn Kamper om budgetter for ældrerådene og samspillet med politikere
og forvaltning.

Beslutning:
Bestyrelsen udarbejdede ikke en tidsplan for drøftelserne, men drøftede indledningsvis temaerne.
Bestyrelsen besluttede, at etniske minoriteters sundhed skal på som seminar på Vingstedkonferencen.
Vedr. notat fra regionsældrerådet, Midtjylland, om egenbetaling for akutpladser, besluttede
bestyrelsen, at diskussionen fortsætter på bestyrelsesseminaret i august, og at undersøgelsen kan
udbredes til de andre regioner. Bestyrelsen anerkender det fine initiativ, der oplyser et vigtigt
emne.
Bestyrelsen besluttede, at formanden skal gå i pressen med Danske Ældreråds holdning om, at
det skal være finansielt neutralt, om man løser opgaverne centralt eller lokalt.
Bestyrelsen besluttede, at der ikke for nuværende er kræfter til at gennemføre en konference på
Christiansborg om seniorboliger.

2.6 Svar fra ældreministeren om værgemål
Ældreministeren har svaret på bestyrelsens spørgsmål om ventetider på værgemål. Svaret er
udsendt.
Beslutning:
Bestyrelsen besluttede, at henvendelsen sendes videre til socialministeren.

3 Økonomi
Der var intet til punktet.

4. Øvrige sager
4.1 Politiske sager til drøftelse
Bestyrelsen drøftede en henvendelse fra Kerteminde Seniorråd, der oplyser, at Ældre Sagen
ønsker høringsret. Også andre fra bestyrelsen har hørt om lignende tilfælde. Landsformanden
svarer Kerteminde Seniorråd.

Derefter drøftede bestyrelsen spørgsmål om, hvorvidt en borger boende på et plejecenter skal
have et specifikt rådighedsbeløb? Kirsten Nissen oplyste, at i København er det vejledende
minimumsrådighedsbeløb for en enlig pensionist på plejehjem 1800 kr. og 2950 kr. for et ægtepar.
Rådighedsbeløbet reguleres årligt (2017 tal). Hans-Erik Pedersen oplyste, at i Vejle skal man altid
have 1800 til rådighed, når man bor på plejehjem. Beløbet er ikke fastsat ved lov.
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4.2 Økonomiske sager til drøftelse
Bestyrelsen besluttede, at et bestyrelsesmedlem der ikke kan få deltagebyret på Danske
Ældreråds temadage og konferencer af eget råd, kan søge bestyrelsen. Der tages stilling til hver
enkelt sag.
4.3 Organisatoriske sager til drøftelse
Persondataforordningen: Marianne Lundsgaard oplyste, at sekretariatet arbejder på at blive helt
klar til 1. september, og at arbejdet skrider planmæssigt frem.

5. Orientering fra repræsentationer mv.





Folkebevægelsen mod Ensomhed. V. Inge Jacobsen.
Forum for underernæring. V. Kirsten Nissen.
Forum for ældre- og socialtandpleje V. Inger Zander.
Orientering fra regionsældrerådene – Ved Anker Andersen.

Bestyrelsen besluttede, at Danske Ældreråd fortsat bevarer sit medlemskab af Folkebevægelsen
mod Ensomhed. Kontingentet er betalt i marts 2018, og en evt. fornyelse skal derfor på
bestyrelsesmødet i januar. Sekretariatet oplyser folkebevægelsen om, at Danske Ældreråd ikke
længere har mulighed for at deltage aktivt i folkebevægelsens arbejde.
Forum for Ældre- og Socialtandpleje: Inger Zander oplyste, at man vil arbejde for en
ledsagerordning for tandplejen. Har bedt om at få mundhygiejne med i tilsynsrapporterne.
Tandlægesatspulje har søgt om 40 mio. Forum for Ældre- og Socialtandpleje vil holde konference
igen i 2019, ligesom den, de afholdt i 2017. Forummet skal have ny formand, og det bliver Karen
Stæhr. Ove Dalsgaard bliver næstformand. Næste møde 2. oktober i Aarhus. Finn Kamper oplyste
om, at der er kommet nye regler om, hvad kommunerne skal foretage sig ang. tandpleje. Inger
Zander spørger forummets sekretariat og sender svaret til Danske Ældreråds sekretariat, som
formidler videre.
Anker Andersen oplyste, at han har udsendt oversigt over møder i regionsældrerådene.
Carl-Aksel Sørensen fortalte, at han skulle til Vejen den 31. maj og i forbindelse med projekt VEGA
besøge plejehjem. Projektets overskrift er ”mere liv på plejehjemmene” - gennem
velfærdsteknologisk arbejde.

6. Orientering fra formand/formandsskabet
Landsformanden har fået en henvendelse fra Per Larsen, formand for Danske Patienter, om
hvorvidt Danske Ældreråd ønsker et medlemskab af Patientsikkerhed.dk. Formandskabet aftalte,
at man ville tale med Per Larsen på Folkemødet for en uddybning.
Formandskabet besluttede på sit sidste møde, at Danske Ældreråd i efteråret skal søge at blive
inviteret til møder med medlemmerne af Folketingets ældre- og sundhedsudvalg om udvalgte
ældrepolitiske emner. Dette var bestyrelsen enig i.
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Marianne Lundsgaard har ønsket at overgå fra sekretariatsleder til seniorkonsulent i Danske
Ældreråd i forbindelse med nyansættelse efter langtidssygemeldt medarbejder.
Sekretariatslederen har i samarbejde med formandskabet udarbejdet en opgave- og
kompetencebeskrivelse for ny sekretariatschef. Der blev på bestyrelsesmødet orienteret om det
kommende ansættelsesforløb.

7. Orientering fra sekretariatet
Sekretariatet er lukket fra mandag den 9. juli til og med fredag den 3. august.
Næste møde i Patientinddragelsesudvalget: Mødet er fastlagt til 5/9. Landsformanden deltager i
mødet.
Konferencen i Vingstedcentret 15. november
Sagen: Arbejdstitel for konferencen er fastlagt til: Det nære sundhedsvæsen og sundhedsaftaler
2019-2022 Udformning af konferenceprogram påbegyndes inden sommerferien
Program udsendes ultimo august
Drøftelse:
Bestyrelsen tilsluttede sig dette.
Temadage i efteråret 2018 – ugerne 39 og 40
Sagen: Formandskabet foreslår, at temadagene skal handle om kommunale kvalitetsstandarder
og demensvenligt samfund/pårørende.
Program udsendes ultimo juni/primo juli
Drøftelse:
Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

8. Eventuelt
Bestyrelsen havde ingen emner til eventuelt.
f. referat

Thomas Jensen
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