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     Vanløse 25. november 2019 

 

     
Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd 

 

Dato: tirsdag den 12. november 2019 kl. 10.00-15.00 

 

Fra bestyrelsen deltog: Mogens Rasmussen, Kirsten Nissen, Inger Møller Nielsen, Per Toft 

Mouritsen, Carl Aksel Kragh Sørensen, Tommy Petersen, Evy H. Nielsen, Flemming Tejmers, Steen-

Kristian Eriksen, Flemming Eilstrup og Anker Andersen (regionældrerådenes observatør). 

 

Afbud fra Finn Kamper-Jørgensen. 

 

Fra sekretariatet deltog: kommunikationskonsulent Morten Larsen og sekretariatschef Trine 

Toftgaard Lund 

Referent: Morten Larsen. 

 

Inger Møller Nielsen var mødeleder. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Sager til behandling 

 
2.1 Samarbejdet i bestyrelsen  
 

Sagen: Bestyrelsen drøftede vigtige elementer i forhold til at have en stærk og 

samarbejdende bestyrelse, der arbejder for en fælles målsætning. 

 

Beslutning: Der var enighed om vigtigheden af at have et fortroligt rum, hvor 

bestyrelsesmedlemmerne åbent kan drøfte tingene uden at få refereret deres synspunkter 

i andre sammenhænge. Det er vigtigt med respekt om de beslutninger, som flertallet 

træffer.   

 

Bestyrelsen træffer beslutninger på et oplyst og kvalificeret grundlag. Det betyder, at 

bestyrelsen kun tager emner op, som alle er vidende om. Sager, der ønskes på 

dagsordenen, skal være sekretariatet i hænde 9 dage før bestyrelsesmødet.  
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Bestyrelsen arbejder for en fælles målsætning om at understøtte ældrerådene og varetage 

deres interesser, samt at arbejde for, at alle ældre kan få et godt liv.  

 
2.2 Politiske mærkesager for Danske Ældreråd  
 

Sagen: Der var på baggrund af bestyrelsens drøftelse af politiske mærkesager i august 2019 

og de efterfølgende fem dialogmøder med formænd og næstformænd for landets 

ældreråd udarbejdet et revideret oplæg om politiske mærkesager for Danske Ældreråd. 

 

Indstilling: Formandskabet indstillede, at bestyrelsen tog stilling til det reviderede oplæg 

om politiske mærkesager for Danske Ældreråd.  

 

Beslutning: Det reviderede oplæg om politiske mærkesager blev vedtaget med mindre 

justeringer. De vedtagne politiske mærkesager for Danske Ældreråd er: 

1. Vi vil sikre økonomi til en værdig ældrepleje 

2. Vi vil sikre forebyggelse så ældre kan få et godt liv 

3. Vi vil sikre et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling 

4. Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer. 

Mærkesagerne vil blive offentliggjort i nyhedsbrevet og på Danske Ældreråds hjemmeside, 

inden årets udgang. 

 
2.3: Ny handleplan for Danske Ældreråd 
 
Sagen: Som opfølgning på bestyrelsens seminar i august 2019 var der udarbejdet et udkast 
til handleplan, der beskriver, hvad Danske Ældreråd skal arbejde med og prioritere i 
perioden 2019-2021, herunder den nye tilgang til arbejdet med mærkesager.  
 
Det er tanken, at handleplanen skal erstatte Danske Ældreråds visions-missions-papir fra 
2015 og ligeledes (under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse) Danske 
Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. 
 
Indstilling: Formandskabet indstillede, at udkast til handleplan for Danske Ældreråd blev 
godkendt af bestyrelsen og erstatter Danske Ældreråds visions-missions-papir fra 2015 
samt (under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse) papir vedr. Danske 
Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder.  
 
Beslutning: Handleplanen blev godkendt med få tilføjelser. Der var i bestyrelsen enighed 
om, at der ikke længere skal være et missions-visions-papir, ligesom der var enighed om, at 
bestyrelsen på repræsentantskabsmødet 2020 vil lægge op til en afskaffelse af papiret om 
Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Danske Ældreråd vil i stedet 
prioritere arbejdet med de nye mærkesager.  
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3. Økonomi  
 
3.1 Indledende drøftelse af budget 2020  
 
Sagen: Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af budget 2020. Til brug for drøftelsen 

var der udarbejdet et estimeret resultat for Danske Ældreråd for 2019.  

 

Bestyrelsen drøftede betaling for bestyrelsesmedlemmers deltagelse i Danske Ældreråds 

arrangementer. Bestyrelsen havde tidligere i maj 2019 besluttet, at 

bestyrelsesmedlemmers deltagelse i temadage og konferencer som udgangspunkt betales 

af det lokale råd på lige fod med øvrige deltagere, men at bestyrelsesmedlemmer, der er 

mødeledere på temadage, som hidtil får dækket deltagerbetaling og transport af Danske 

Ældreråd. Det vurderes, at udgiften vil være ca. 82.000 kr. årligt, hvis Danske Ældreråd 

fremadrettet skal betale for bestyrelsesmedlemmers deltagelse (både deltagerbetaling og 

transport) ved formands-/næstformandsmøder, temadage, konferencer og 

repræsentantskabsmøde.  

 

Endelig var der en drøftelse af, om Danske Ældreråds sekretariat fortsat skal prioritere 

ressourcer på at udarbejde konferencerapporter med skriftelige referater af alle oplæg på 

Danske Ældreråds konferencer. 

 

Indstilling: Formandskabet indstillede, at bestyrelsen tog en indledende drøftelse af 

budget 2020, herunder at bestyrelsen drøfter spørgsmålet om betaling for 

bestyrelsesmedlemmers deltagelse i Danske Ældreråds arrangementer.   

 
Beslutning: Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmers deltagelse i Danske Ældreråds 
arrangementer fremadrettet betales af det enkelte ældreråd med mindre andet aftales.  
 
Det blev besluttet, at der ikke længere produceres konferencerapporter, men at 
oplægsholdernes præsentationer fortsat lægges ud på Danske Ældreråds hjemmeside.  
 

 

4. Sager til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde  
 
Bestyrelsen havde følgende forslag til sager til behandling på det kommende 

bestyrelsesmøde: 

 

Drøftelse af tilsyn på ældreområdet.  
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5. Øvrige sager  
 

5.1 Rekrutteringsudfordringer i ældreplejen  
 

Sagen: Bestyrelsen drøftede kommunernes rekrutteringsudfordringer i ældreplejen, og 

hvordan Danske Ældreråd skal stille sig i forhold den problemstilling.  

 

Baggrunden for drøftelsen var, at rekrutteringsudfordringer i ældreplejen blev nævnt 

mange gange som en central ældrepolitisk problemstilling på efterårets fem dialogmøder 

med formænd og næstformænd i ældrerådene. Det er en problemstilling, som optager 

ældrerådene – ikke mindst fordi den har (indirekte) betydning for den hjælp og pleje, som 

ældre borgere modtager. Omvendt er medarbejderforhold og den nærmere 

tilrettelæggelse af indsatserne i ældreplejen ikke opgaver, som ældrerådene ifølge 

lovgivningen skal beskæftige sig med.  

Det blev endvidere bemærket, at regeringen, KL og Danske Regioner med 
kommuneøkonomiaftalen for 2020 blev enige om at nedsætte en task force, der frem mod 
et sundhedsudspil får til opgave at drøfte vejene til realisering heraf over de kommende år, 
herunder en langvarig plan for rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere.   
 

Drøftelse: Der var enighed om, at rekrutteringsudfordringen er stor, og det er helt 

afgørende, at personalet i ældreplejen har de nødvendige faglige kompetencer. Danske 

Ældreråd skal skubbe på for tiltag, der kan fremme rekrutteringen, og bidrage til at tale 

ældreplejen op. Danske Ældreråd kan behandle rekrutteringsudfordringerne i et 

nyhedsbrev – blandt andet med henblik på at få de gode eksempler på, hvordan 

kommunerne håndterer rekrutteringsudfordringerne frem i lyset.  

 
5.2 Drøftelse af aftale om kommunernes økonomi for 2020 og regeringens forslag til 
finanslov 2020  
 
Sagen: Bestyrelsen drøftede resultatet af kommuneøkonomiaftalen og regeringens 
finanslovsforslag for 2020.  
 
Drøftelse: Kommuneøkonomiaftalen er et skridt i den rigtige retning mod at sætte en 
stopper for udhulingen af ældreområdet, men er ikke nok. Hvis ældreområdet skal have et 
løft, er der behov for flere midler. Regeringens finanslovsudspil lægger dog ikke op til et 
egentligt velfærdsløft på ældreområdet.  
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6. Orientering fra formandskabet  
 

Mogens Rasmussen orienterede om: 

 Danske Seniorers Kongres den 2. oktober 2019 

 Møde med Ældre Sagen den 3. oktober 2019 

 Møde med sundheds- og ældreministeren den 4. oktober 2019 

 Møde med regionsældrerådet i Region Syddanmark den 22. oktober 2013  

 Faglige Seniorers Kongres den 23. oktober 2019 (anden dagen)  

 Møde med Nils Sjøbjeg, ældreordfører for De Radikale, den 6. oktober 2019 

 Åbningsdebat på Ergoterapeutforeningens repræsentantskabsmøde den 16. 
november 2019 

 Ældre Sagens delegeretforsamling den 28. november 2019 
 
Kirsten Nissen orienterede om: 

 Seniorakademi på Rude Strand Højskole den 14. september 2019  

 Møde med Ældre Sagen den 3. oktober 2019 

 Møde med sundheds- og ældreministeren den 4. oktober 2019 

 Faglige Seniorers Kongres den 22. oktober 2019 (første dagen)  

 Møde med Nils Sjøbjeg, ældreordfører for De Radikale, den 6. oktober 2019 
 
Inger Møller Nielsen orienterede om: 

 Seniorakademi på Rude Strand Højskole den 14. september 2019 
 
 
 

7. Orientering fra repræsentationer og regionsældrerådene   

 
Anker Andersen orienterede om: 

 Regionsældrerådet i Syddanmark har afholdt årsmøde. I alt 90 deltagere deltog i 

mødet, der blandt andet bød på oplæg af Stephanie Lose, formand for Region 

Syddanmark og Danske Regioner samt Karen Andersen-Ranberg, professor i geriatri 

ved SDU. 

 Regionsældrerådet Sjælland har afholdt temadag om det nære sundhedsvæsen. 

Dagen bød på indlæg fra kommuner, regioner og praktiserende læger. 

 Regionsældrerådet Midtjylland har afholdt møde med regionsdirektøren og 

direktøren for Social, Sundhed og Omsorg i Viborg Kommune. Regionsældrerådet 

planlægger desuden et møde den 20. januar om speciallægedækningen, 

telemedicin og telemonitorering for KOL, diabetes og hjertesvigt. 

 Regionsældrerådet Hovedstaden har afholdt møde om TVÆRSAM, der er et 

tværfagligt samarbejde om diabetes. Desuden afholder rådet møde om ”Sikker 

sammenhæng”, et samarbejde mellem kommune og region. På mødet deltager 

blandt andre Sophie Hæstorp Andersen og Danmarks Apotekerforening. 
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8. Orientering fra sekretariatet  

 
Trine Toftgaard Lund orienterede om: 

 
Møder og repræsentation: 
 

 Møde med DSR den 28. august 2019 

 Møde i det nationale råd for Videnscenter for værdig ældrepleje den 8. oktober 
2019 

 Møde i Forum for Ældre- og Socialtandpleje den 29. oktober 2019 

 Digitaliseringsstyrelsens Netværk for digital inklusion den 1. oktober 2019 

 Faglige Seniorers Kongres den 22. oktober 2019 

 Møde med Realdania den 1. november 2019 

 Sundhedsstyrelsens Partnerskab om den gode overgang til livet uden for 
arbejdsmarkedet den 4. november 2019 

 
Kursusaktiviteter: 

 Formands-/næstformandsmøder 27. august til 24. september 2019 

 Temadage 30. september til 10. oktober 2019. 

 Konference i Vingsted Centret den 26. november 2019  
 

Øvrigt:  

 Dialog med seniorrådet i Høje-Taastrup.  

 Tilsyn på ældreområdet – bliver et punkt til drøftelse på næste bestyrelsesmøde. 

 Undersøgelse blandt ældreråd om kommunale serviceniveauer. 
 
 

 

9. Eventuelt  
 

 


