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Danske Ældreråd på Folkemødet 

Danske Ældreråd var igen i år repræsenteret på Folkemødet på Bornholm ved 

landsformand Erik Stagsted, 1. næstformand Mogens Rasmussen og sekretariats-

leder Marianne Lundsgaard. Erik Stagsted deltog i flere ældrepolitiske debatter: 

”Seniorer og demens”  og “Seniorer og værdig død” hos Danske Seniorer og 

”Behandling i eget hjem – hvor går grænsen?” arrangeret af Odense Universitets-

hospital, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark og Syddansk Uni-

versitet. 

Udover deltagelse  i debatterne blev der rig lejlighed til at netværke blandt de man-

ge  deltagere fra det politiske niveau, embedsmænd, organisationsfolk og borgere 

med interesse for den ældrepolitiske dagsorden.  

Nyt fra Danske Ældreråd 
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INDHOLD 

Første dialogmøder med ældreministeren afholdt 

De første to dialogmøder mellem ældreminister Thyra Frank og lde okale ældreråd 

er blevet afholdt, den 21. juni i Karrebæksminde og den 25. juni i Middelfart. 

”Det har været to gode  møder med flot tilslutning og gode debatter”, siger 1. næst-

formand Mogens Rasmussen, der repræsenterede Danske Ældreråd på de to mø-

der. 

Datoerne for de resterende tre møder er: 

16. august :  Aalborg,  se invitationen her 

24. august :  Viborg, se invitationen her 

27. august :  Slangerup, se invitationen her  

https://danske-aeldreraad.us3.list-manage.com/track/click?u=33cec941ddc3514a084b96cae&id=a9937b51ee&e=6b27333a81
https://danske-aeldreraad.us3.list-manage.com/track/click?u=33cec941ddc3514a084b96cae&id=a56f423c69&e=6b27333a81
https://danske-aeldreraad.us3.list-manage.com/track/click?u=33cec941ddc3514a084b96cae&id=38f88db6c5&e=6b27333a81
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Nye økonomiaftaler på plads 

Nyt videnscenter for værdig ældrepleje 
 

Med satspuljeaftalen for 2018-2021 blev der afsat ca. 60 mio. kr. til etableringen af et nyt vi-

denscenter for værdig ældrepleje. Det nye videnscenter skal bidrage til at gøre arbejdet med 

værdighed konkret og praksisnært ved at klæde medarbejdere og ledere i ældreplejen bedre på 

til at tænke værdighed ind i den daglige praksis. Det sker ved at tilbyde forskellige typer af akti-

viteter indenfor kompetenceudvikling, rådgivning og netværksfacilitering. Derudover bidrager 

videnscenteret med at indsamle og udbrede ny viden, gode erfaringer og metoder på området. 

Videnscentret tilbyder til efteråret sine første aktiviteter. 

 

Læs mere her 

Regeringen har indgået økonomiaftaler med 

både kommuner og regioner. Resultaterne af 

aftalerne er et økonomisk løft  

Regeringen har indgået en aftale med KL om 

kommunernes økonomi for 2019. Aftalen bety-

der, at den kommunale serviceramme bliver 

løftet med 1,7 mia. kr. Pengene skal ifølge re-

geringen blandt andet gå til den nære sundhed 

og til kommunernes arbejde med at yde værdig 

pleje og omsorg for ældre borgere. Den 

”borgernære kernevelfærd” i kommunerne styr-

kes med i alt 2,3 mia. kr. 

Finansministeren siger: ”Vi har landet en aftale 

med et klart løft i den kommunale kernevel-

færd, så kommunerne kan styrke vores ældre-

pleje, skoler og dagsinstitutioner.” 

Også løft i regionerne 

Regeringen har også indgået en aftale med 

regionerne om økonomien for 2019. Med afta-

len bliver sundhedsområdet løftet i 2019 med 1 

mia. kr., som kommer oven i de 110 mio. kr. i 

2019, som der allerede er afsat i forbindelse 

med tidligere finanslovsaftaler. Samtidig har 

parterne prioriteret den regionale bustrafik med 

50 mio. kr. 

Med aftalen er der samtidig enighed om ram-

merne for en ny styringsmodel fra 2019.  

Det betyder, at det hidtidige produktivitetskrav 

bliver afskaffet fra 2019. I stedet har parterne 

aftalt et teknologibidrag samt en ny nærhedsfi-

nansiering, der betyder, at flere patienter skal 

behandles så tæt på hjemmet som muligt. Det 

indebærer fx, at færre kroniske patienter skal til 

kontrol på sygehuset og i stedet hos den prak-

tiserende læge. Samtidig er der enighed om, at 

regionerne forsat skal udnytte mulighederne 

ved ny teknologi og nye behandlinger. 

Sundhedsministeren siger: ”Med et løft på en 

milliard kroner og afskaffelsen af 2 pct. kravet 

styrker vi sundhedsvæsenet markant og sætter 

tempo på en udvikling, hvor flere patienter be-

handles tættere på, hvor de bor.”  

Læs hele regeringens aftale med kommunerne 

her 

Læs hele regeringens aftale med regionerne 

her  

https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/nyt-videnscenter-for-vaerdig-aeldrepleje-aabner-doerene
https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/
https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/
https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019/
https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019/
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Et ældrerådsmedlem har kontaktet Danske Ældre-

råd for at få forklaret og uddybet reglerne for diæ-

ter og udgiftsgodtgørelse til ældrerådsmedlemmer.  

Ældre-/seniorrådsmedlemmer har ret til diæter og 

udgiftsgodtgørelse efter de regler, der findes i lov 

om kommuners styrelse § 16 a, men reglerne ad-

mini-streres meget forskelligt i landets kommuner. 

Danske Ældreråd opfordrer derfor medlemmer, der 

er i tvivl, om først at rejse eventuelle spørgsmål 

skrift-ligt over for den kommunale forvaltning.  

Som minimum har alle medlemmer af ældre-/

seniorrådet ret til diæter og ud-giftsgodtgørelse 

(kørepenge) ved deltagelse i ældrerådets ordinære 

møder. Det enkelte ældrerådsmedlem er ikke for-

pligtet til at tage imod diæter og ud-

giftsgodtgørelse. Et samlet ældre-/seniorråd kan 

ikke fraskrive sig diæter, da det er en økonomisk 

kompensation til den enkelte person.  

Diæternes beløbsstørrelse fastsættes af ministeri-

et. Ved møder, der varer længere end 4 timer for-

dobles beløbet. Hvis mødet finder sted uden for 

kom-munen, tæller rejsetiden med i tidsberegnin-

gen.  

Mange kommuner har udarbejdet generelle regler 

eller et regulativ for hvilke udvalg, kurser og tema-

dage mv., der kan ydes diæter til, men fælles er, at 

ak-tiviteten skal anses for at have betydning for 

varetagelsen af hvervet.  

Skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af mø-

dediæter?  

Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) bliver også 

kaldt bruttoskat, og udgør 8 % af udbetalte person-

lige indtægter. Derfor gør det ingen forskel om 

modtageren er folkepensionist. Ældrerådsmedlem-

mers mødediæter følger reglerne for diæter til of-

fentligt ansatte, og SKAT skriver herom: ”Diæter til 

offentligt ansatte, som falder uden for de almindeli-

ge regler om skattefri rejse- og befordrings-

godtgørelse, er skattepligtige, og der skal trækkes 

AM-bidrag samt A-skat af sådanne diæter.”  

Medlemmer af ældreråd, der modtager diæter, skal 

derfor også betale AM-bidrag. Til gengæld betales 

ikke Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af 

”kilometerpenge” (udgiftsgodtgørelse).  

21. juni: 

25. juni

16. august

24. august

27. august

Hvornår modtager medlemmer af ældre-/

seniorråd diæter og udgiftsgodtgørelse? 
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Ny vejledning om sundhedsaftaler og sundheds-

koordinationsudvalg 

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en vejledning, som sætter rammerne for, 

hvordan den næste generation af sundhedsaftaler skal se ud. 

Sundhedsaftalerne bliver indgået mellem kommunalbestyrelserne i en region og re-

gionsrådet og fastlægger samarbejdet mellem parterne på sundhedsområdet. Iføl-

ge Sundhedsstyrelsen har man med den nye vejledning haft ekstra fokus på, at 

mange patienter ikke følger lineære forløb, men har behov for forskellige indsatser 

samtidigt. Det gælde for eksempel patienter med flere kroniske sygdomme og æl-

dre medicinske patienter, som går på tværs af sektorerne i sundhedsvæsenet. 

Desuden fremgår det af den nye vejledning at regioner og kommuner skal forpligte 

sig på fælles og forpligtende målsætninger for samarbejdet på sundhedsområdet. 

Målene skal fastlægges med udgangspunkt i de nationale mål for sundhedsvæse-

net. 

Se ministeriets pressemeddelelse her. 

Læs den nye vejleding her. 

Læs også Sundheds– og Ældreministeriets opdaterede bekendtgørelse om sund-

hedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler her.  

Nyt fra ministerier og styrelser 

Flere varme hænder i ældreplejen 

Med finansloven for 2018 vedtog forligspartierne en pulje på 500 mio. kr., der skulle 

give bedre bemanding i ældreplejen. Nu har ministeriet opgjort, hvordan kommu-

nerne forventer at bruge midlerne.  

 

Opgørelsen viser, at kommunerne forventer at bruge ca. 40 procent på opjustering 

af arbejdstiden for nuværende medarbejdere og ca. 60 procent på at ansætte nye 

medarbejdere. I grove tal svarer det til, at der i 2018 samlet set vil blive brugt 300 

millioner kroner til nye medarbejdere og 200 mio. kr. til opjustering af de nuværende 

medarbejderes arbejdstid.  

 

I Finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 millioner kroner årligt til en bedre be-

manding på ældreområdet. Midlerne skal bruges i hjemmeplejen og på plejehjem, 

plejecentre og friplejeboliger.   

 

Læs hele ministeriets pressemeddelelse her. 

https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/fremtidens-sundhedsaftaler-kraever-mere-samarbejde
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=201911
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=201925
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=201925
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldrepleje/2018/Juni/Kommuner-har-taget-Bedre-bemandingspuljen-til-sig.aspx
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Hvorfor er den kommunale sygepleje kompleks? 

VIVE (Det Nationale Forsknings– og Analysecenter for Velfærd) har i en artikel kig-

get på, hvad det er, der gør den kommunale sygepleje kompleks.  Artiklen konklu-

derer, at der er behov for at fokusere meget mere på kontinuitet og klart ansvar for 

koordination og sammenhæng for den enkelte borger – også i den kommunale sy-

gepleje. Der er behov for at fokusere på meget mere på kontinuitet og klart ansvar 

for koordination og sammenhæng for den enkelte borger – også i den kommunale 

sygepleje.   

Se hele VIVE’s nyhed her 

 

Kort og godt 

TILMELD DIG DANSKE ÆLDRERÅDS NYHEDSBREV HER 

Flere demensindrettede plejehjem på vej 

Midlerne til demensegnede plejehjem er nu fordelt, og ud af 114 ansøgninger er 56 

projekter tildelt penge. Dermed er vejen banet for, at der kan foretages mindre om-

bygninger eller nyindretning af eksisterende plejehjem, så de kan imødekomme 

særlige behov hos beboere med demens. 

 

Læs mere her  

Mangel på SOSU’er og sygeplejersker undersøges 

Mange steder i landet er det vanskeligt at finde SOSU’er og sygeplejersker, når 

kommuner og regioner slår stillinger op. Det kan have konsekvenser for ældre og 

syge borgere og for de medarbejdere, der mangler kollegaer i vagtskemaet.  

Læs mere her 

https://vive.dk/2018/06/hvor-ligger-komplekstiteten-i-den-kommunale-sygepleje/
http://danske-aeldreraad.us3.list-manage2.com/subscribe?u=33cec941ddc3514a084b96cae&id=42aa662cbf
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldreboliger/2018/Juni/Flere-demensindrettede-plejehjem-paa-vej.aspx
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2018/Juni/Ministre-vil-have-undersoegt-mangel-paa-sosuer-og-sygeplejersker.aspx
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Temadage og konferencer 

Temadage  

Danske Ældreråd inviterer til fem temadage med fokus på 
demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvali-
tetsstandarder m.m. 

Find program og tilmelding for de fem temadage her. 

 

Ældrepolitisk konference i Vingsted 
Danske Ældreråd afholder ældrepolitisk konference i Vings-
tedcenteret ved Vejle den 15. november.  
Konferencens arbejdstitel er: Det nære sundhedsvæsen og 
sundhedsaftaler 2019-2022  
Program udsendes ultimo august og publiceres på Danske 
Ældreråds hjemmeside. 
 

Sommerlukket i sekretariatet 
Sekretariatet holder sommerlukket fra mandag den 9. juli til 
og med fredag den 3. august. 

AKTIVITETSKALENDER 

Bestyrelsesseminar 

21.- 22. august 

Dialogmøde med ældreministeren 

16. august Aalborg 

24. august Viborg 

27. august Slangerup 

Temadage: 

24. september Snekkersten 

25 september Køge 

26 september Faaborg 

2 oktober Brædstrup 

3 oktober Aalborg 

Bestyrelsesmøde  

8. november 

Ældrepolitisk konference, Vingstedcentret 

15. november 

 

 

mailto:ml@danske-aeldreraad.dk
mailto:dn@danske-aeldreraad.dk
mailto:dn@danske-aeldreraad.dk
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http://danske-aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-konferencer/

