Vanløse 4. februar 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd
Dato: torsdag den 23. januar 2020 kl. 10.00-13.30
Fra bestyrelsen deltog: Mogens Rasmussen, Kirsten Nissen, Inger Møller Nielsen, Per Toft
Mouritsen, Carl Aksel Kragh Sørensen, Tommy Petersen, Finn Kamper-Jørgensen, Evy H. Nielsen,
Flemming Tejmers, Steen-Kristian Eriksen, Flemming Eilstrup og Anker Andersen
(regionældrerådenes observatør).
Fra sekretariatet deltog: sekretariatschef Trine Toftgaard Lund, ældrepolitisk konsulent Lisbeth
Grøndahl og kommunikationskonsulent Morten Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Sager til behandling
2.1 Repræsentantskabsmøde 2020
Sagen: Der er repræsentantskabsmøde mandag den 27. april 2020. Bestyrelsen drøftede
og tog stilling til følgende områder:
 Forslag fra bestyrelsen: Det blev på bestyrelsesmødet i oktober 2019 besluttet, at
bestyrelsen på repræsentantskabsmødet 2020 vil lægge op til en afskaffelse af
papiret om ’Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder’, og at
Danske Ældreråd i stedet vil prioritere arbejdet med de nye mærkesager.
Bestyrelsen tog stilling til, hvordan det forslag skal stilles, og om bestyrelsen vil
fremsætte andre forslag på repræsentantskabsmødet.
Indstilling: Formandskabet indstillede, at det søges aftalt med dirigenten, at
bestyrelsens forslag om afskaffelse af papiret ’Danske Ældreråds holdning til aktuelle
ældrepolitiske områder’ behandles forud for selve holdningspapiret, og at det som
konsekvens heraf er den eksisterende version af holdningspapiret, der udsendes som
bilag til repræsentantskabsmødet.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.
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Indstilling: Formandsskabet indstillede desuden, at bestyrelsen stiller forslag om, at
der fremadrettet afholdes repræsentantskabsmøde hvert andet år i ulige årstal, og at
der i stedet i lige årstal afholdes en to-dages konference.
Beslutning: Det blev besluttet, at bestyrelsen stiller forslag om, at
repræsentantskabsmødet fremadrettet afholdes hvert andet år. I de år, hvor der ikke
er repræsentantskabsmøde, afholdes i stedet en to-dages konference. Det skal
undersøges, om repræsentantskabsmøde bedst afholdes i ulige eller lige årstal.
Fastsættelse af kontingent
Ældrerådenes kontingent til Danske Ældreråd udgør i dag 50 øre pr. borger, som er
fyldt 60 år i den pågældende kommune. Kontingentet er senest ændret i 2012. De
samlede kontingentindtægter for Danske Ældreråd var 729.000 kr. i 2019.
Bestyrelsen tog stilling til, om der på repræsentantskabsmødet skal foreslås ændret
kontingent for 2021.
Indstilling: Formandskabet indstillede, at bestyrelsen stiller forslag om en
kontingentforhøjelse i 2021. Det skal ses i lyset af bestyrelsens forventninger til
udviklingen af organisationen samt af, at der for 2020 budgetteres med et betydeligt
underskud.
Formandskabet foreslog konkret, at kontingentet fra 2021 forhøjes med 10 øre pr.
borger, som er fyldt 60 år, og fra 2023 forhøjes med yderligere 10 øre pr. borger,
som er fyldt 60 år i den pågældende kommune. Fra 2024 implementeres en pris- og
lønregulering af kontingentet, så det følger med den generelle udvikling.
Beslutning: Det blev besluttet, at bestyrelsen på næste repræsentantskabsmøde
stiller forslag om en kontingentforhøjelse fra 2021 med 10 øre pr. borger, som er
fyldt 60 år, og fra 2023 med yderligere 10 øre pr. borger, som er fyldt 60 år i den
pågældende kommune. Fra 2024 implementeres en pris- og lønregulering af
kontingentet, så det følger med den generelle udvikling.

 Ældrerådenes Hæderspris
Danske Ældreråds har siden 2007 uddelt Ældrerådenes Hæderspris på
repræsentantskabsmødet. Hædersprisen uddeles årligt til én eller flere personer, der
har synliggjort, at ældre har ressourcer til brug for lokalsamfundet lokalt eller
nationalt, har fremmet brugerinddragelse lokalt eller nationalt eller har fremmet
tanken om ældreråd lokalt eller i forhold til lovgivningen. Det er ældrerådene, som
indstiller kandidater til prisen. Sekretariatet har de senere år kun modtaget meget få
indstillinger fra ældrerådene.
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Bestyrelsen tog stilling til, om der i 2020 skal uddeles en hæderspris.
Indstilling: Formandskabet indstillede:
 At der i løbet af første halvår af 2020 udarbejdes et oplæg til nytænkning af
Ældrerådenes Hæderspris, som bestyrelsen kan tage stilling til i god tid
inden repræsentantskabsmødet i 2021.
 At Ældrerådenes Hæderspris som konsekvens heraf ikke uddeles på
repræsentantskabsmødet i 2020.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.

 Forretningsorden for repræsentantskabsmødet
Med afsæt i forretningsordenen for repræsentantskabsmødet 2019 tog bestyrelsen
tog stilling til, om der er behov for ændringer i forretningsordenen for
repræsentantskabsmødet 2020
Indstilling: Formandskabet indstillede, at bestyrelsen foreslog en uændret
forretningsorden for repræsentantskabsmødet i 2020.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.

 Dirigent
Bestyrelsen tog stilling til, hvem der skal være dirigent på repræsentantskabsmødet
2020.
Indstilling: Formandskabet indstillede, at dirigentopgaven i 2020 varetages af to
ældrerådsmedlemmer i fællesskab. Det er bestyrelsen, som foreslår de to
ældrerådsmedlemmer.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.
 Musik og underholdning
På det seneste repræsentantskabsmøde var der underholdning under middagen og
efterfølgende musik og dans i et tilstødende lokale.
Bestyrelsen tog stilling til rammerne for musik og underholdning.
Indstilling: Formandskabet indstillede, at der igen i 2020 er underholdning under
middagen og efterfølgende musik og dans i et tilstødende lokale.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.
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 Gæster
Der er tradition for at sende invitationer til repræsentantskabsmødet og den
efterfølgende middag til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Sundheds- og
Ældreministeriet, ældreorganisationerne, KL, Danske Regioner og tidligere formænd
for Danske Ældreråd.
Bestyrelsen tog stilling til, om der også i år skal inviteres gæster til
repræsentantskabsmødet.
Indstilling: Formandskabet indstiller, at hidtil praksis for invitation af gæster
fastholdes.
Beslutning: Der var opbakning til, at der også i år skal inviteres gæster.
Der var var endvidere en drøftelse i bestyrelsen af følgende i relation til
repræsentantskabsmødet 2020:
 Beretning
Bestyrelsen drøftede indhold i den skriftlige beretning til repræsentantskabsmødet.
Beretningen skal udsendes til medlemmerne sammen med øvrigt materiale senest
den 27. marts 2020.
Drøftelse: Der var ønske om, at beretningen primært skal være en politisk beretning
med fokus på den politiske interessevaretagelse på det nationale niveau – herunder
de fire nye mærkesager, møder med politikere, ministre, høringssvar,
landsdækkende undersøgelser, presseomtale etc. Hertil var der ønske om, at
beretningen skal fortælle, hvilken betydning den seneste vedtægtsændring har haft.
 Udtalelse
Bestyrelsen drøfter, om der skal være en udtalelse på repræsentantskabsmødet,
herunder indhold i en eventuel udtalelse.
Beslutning: Bestyrelsen drøftede forskellige temaer til en udtalelse. Det blev
besluttet, at der skal være en udtalelse på repræsentantskabsmødet. Der var
enighed om, at sekretariatet udarbejder et udkast til udtalelse, som bestyrelsen får
til kommentering.
 Stemmetællere
Der vælges stemmetællere ved repræsentantskabsmødets start. Sidste år var
afgående bestyrelsesmedlemmer og (på forhånd varslede) deltagere fra salen
stemmetællere. Det blev foreslået, at der som udgangspunkt anvendes samme
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model i år, dog uden afgående bestyrelsesmedlemmer, men at den endelige model
for stemmetællere lægges fast i samarbejde med dirigenten(-erne).
Beslutning: Der var enighed om at anvende den foreslåede model, og at
sekretariatet finder potentielle stemmetællere.

2.2 Tilsyn på ældreområdet
Sagen: Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører i perioden 2018 til 2021 som
forsøgsordning et nationalt socialt- og plejefaglig tilsyn på ældreområdet
(Ældretilsynet). Styrelsen har nedsat en strategiske følgegruppe for Ældretilsynet,
som skal bidrage til vurdering af resultaterne af de iværksatte tilsyn. Danske
Ældreråd er repræsenteret i den strategiske følgegruppe.
Styrelsen for Patientsikkerhed har holdt oplæg på Danske Ældreråds temadage i
efteråret 2019 om styrelsens to tilsyn – både Ældretilsynet og Det sundhedsfaglige
tilsyn. Som opfølgning på oplægget har ældrerådet i Halsnæs Kommune rettet
henvendelse til styrelsen med bemærkninger til gennemførelsen af tilsynene.
Bestyrelsen drøftede de første erfaringer med Ældretilsynet og tog stilling til behovet
for opfølgning.
Der var til brug for drøftelsen udarbejdet et papir, som beskriver Ældretilsynet.
Desuden var vedlagt henvendelser fra ældrerådet i Halsnæs Kommune til Styrelsen
for Patientsikkerhed og styrelsens svar.
Beslutning: Bestyrelsen finder det vigtigt, at der eksisterer et uafhængigt nationalt
tilsyn med kvaliteten af den omsorg og pleje, der ydes på plejehjem og i
hjemmeplejen. Det er nyt, at vi har sådan et nationalt tilsyn, og det er vigtigt, at det
fortsætter også efter forsøgsperioden. Det er bestyrelsens vurdering, at Ældretilsynet
bidrager til at løfte kvaliteten i ældreplejen.
Bestyrelsen mener, det er vigtigt ikke at blande de forskellige tilsyn på ældreområdet
sammen. Der findes følgende typer af tilsyn:
1. Styrelsen for Patientsikkerhed: A. Sundhedstilsyn, B. Ældretilsyn (forsøgsordning).
Tilsyn kan være anmeldte eller uanmeldte. Reaktive tilsyn sker ud fra en bekymring.
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2. Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse på sundheds- og socialområdet via en
tilsynspolitik.
Ældretilsynet kan ikke opfattes som en erstatning for det tidligere embedslægetilsyn,
som var et rent sundhedsfagligt tilsyn. For at skabe klarhed om de forskellige tilsyn
skriver Danske Ældreråd en artikel til nyhedsbrevet.
Bestyrelsen hilser det velkomment, at Ældretilsynet har fokus på dialog og læring.
Selvom tilsynet er en kontrol med den fornødne kvalitet ud fra fastlagte
målepunkter, skal målepunkterne også bidrage til læring. De plejeenheder, der ikke
får tilsynsbesøg, skal dermed også kunne bruge målepunkterne som ramme for
læring og kvalitetsudvikling.
Bestyrelsen har en bekymring for, at niveauet, der vurderes ud fra, kan være sat for
lavt, når der ikke har været flere påtaler, end tilfældet er, ligesom bestyrelsen
efterlyser tal for fordelingen mellem planlagte og reaktive tilsyn. Bestyrelsen ønsker,
at Danske Ældreråd spørger ind til de væsentligste problemområder, som
Ældretilsynet har afdækket, så det bliver belyst, om der er en rød tråd. Desuden
mener bestyrelsen, at Ældretilsynet også bør kunne rumme, at der som led i tilsynet
observeres individuelle plejesituationer.
Bestyrelsen finder det endvidere uhensigtsmæssigt, at Ældretilsynet kaldes et tilsyn,
når der er tale om udvikling og om at lære at gøre tingere bedre.
Danske Ældreråd vil tage bestyrelsens anmærkninger op på næste møde i den
strategiske følgegruppe for Ældretilsynet.

2.3 Møde med formænd og næstformænd i de fem regionsældreråd
Sagen: Bestyrelsen skulle i forlængelse af bestyrelsesmødet mødes med formænd og
næstformænd i de fem regionsældreråd.
Regionsældrerådenes observatør, Anker Andersen, havde fremsent forslag til emner
for mødet med regionsældrerådene. Der var på den baggrund udarbejdet et forslag
til dagsorden for mødet, hvori der blev lagt vægt på, at mødet skulle give mulighed
for en orientering fra bestyrelsen om arbejdet i Danske Ældreråd og fra de fem
regionsældreråd om deres arbejde regionalt. Derudover gav dagsordenen plads til en
drøftelse af samarbejdet, som Anker Andersen lagde op til, men mindst lige så vigtigt
af fælles faglige dagsordener.
Side 6 af 10

Indstilling: Formandskabet indstillede, at de nuværende rammer for samarbejdet
mellem Danske Ældreråd og regionsældrerådene fastholdes. Der var udarbejdet et
oplæg vedr. rammer for samarbejde mellem Danske Ældreråd og de fem
regionsældreråd.
Bestyrelsen tog stilling til dagsordenen og formandskabets oplæg vedr. rammer for
samarbejdet mellem Danske Ældreråd og de fem regionsældreråd.
Beslutning: Bestyrelsen bakkede op om formandsskabet indstilling til dagsorden og
beskrivelsen af rammer for samarbejdet mellem Danske Ældreråd og de fem
regionsældreråd. Beskrivelsen lægges ud på Danske Ældreråds hjemmeside.

3. Økonomi
3.1 Foreløbigt regnskab 2019
Sagen: Det foreløbige regnskab for Danske Ældreråd 2019 blev forelagt bestyrelsen.
Revisor reviderede regnskabet den 23. januar 2020. Derefter udarbejdes årsrapport og
revisionsprotokollat for 2019, som forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift
på mødet den 19. marts 2020.
Drøftelse: Sekretariatschef Trine Toftgaard Lund orienterede om regnskabet, der viser et
underskud på cirka 120.000 kroner. At underskuddet ikke bliver helt så stort som
budgetteret skyldes bl.a. finansielle indtægter.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.1 Forslag til budget 2020
Sagen: Der var i forlængelse af bestyrelsens indledende drøftelse af budget 2020 på
bestyrelsesmødet i november sidste år udarbejdet et forslag til budget 2020.
Indstilling: Formandskabet indstillede, at bestyrelsen godkendte forslag til budget 2020.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslag til budget 2020.
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4. Sager til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde
Bestyrelsen havde følgende forslag til sager til behandling på kommende
bestyrelsesmøder:
 Drøftelse af, om Danske Ældreråd skal have et synspunkt i forhold til de stigende
medicinpriser.
 Drøftelse af, hvordan Danske Ældreråd kan arbejde for, at ældreområdet prioriteres
højere i kommende finanslove end tilfældet har været i finansloven for 2020.
 Forslag om, at Danske Ældreråds fire mærkesager drøftes enkeltvis på kommende
bestyrelsesmøder med henblik, hvordan der konkret kan arbejdes videre med dem.
 Drøftelse af det nære sundhedsvæsen. Blandt andet om den kommunale
medfinansiering og om udskrivelse af ældre borgere.
 En drøftelse af fortsatte udfordringer med, at ældre opkræves egenbetaling for
ydelser i det nære sundhedsvæsen.
 Drøftelse af demografimodeller.

5. Øvrige sager
5.1 Anbefalinger fra Seniortænketanken – punkt sat på af Flemming Tejmers
Sagen:
Seniortænketanken har den 21. november 2019 offentliggjort 20 anbefalinger til
fremtidens seniorarbejdsliv, jf. bilag 8 (rapport) og bilag 9 (anbefalinger).
Flemming Tejmers havde bedt om, at bestyrelsen drøftede Seniortænketankens
afrapportering, herunder hvordan Danske Ældreråd kan stille sig i forhold til
anbefalingerne, og om der skal være en opfordring til ældrerådene om at arbejde videre
med anbefalingerne lokalt.
Drøftelse: Flemming Tejmers redgjorde for seniortænketankens anbefalinger og hvorfor
det kunne være relevant for Danske Ældreråd at beskæftige sig med fremtidens
seniorarbejdsliv.
Emnet tages op igen på næste bestyrelsesmøde, så det kan blive grundigt drøftet.

5.2 Arbejdet med en sundhedsreform – punkt sat på af Finn Kamper-Jørgensen
Sagen: Sundheds- og ældreministeren har på et samråd i Folketinget i januar 2020 slået
fast, at arbejdet med en kommende sundhedsaftale kommer til at forløbe i tre faser. Første
fase er startet og drejer sig om skaffe flere ressourcer til sundsvæsenet. Anden fase er
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endnu ikke begyndt, men den handler om at inddrage aktører fra blandt andet
sundhedsvæsenet og faglige organisationer. De skal bidrage til at finde løsninger til
strukturelle forbedringer. Tredje fase er de politiske forhandlinger.
Finn Kamper-Jørgensen ønskede en drøftelse i bestyrelsen af, hvordan Danske Ældreråd
skal stille sig i den proces. Sundhedsreformen var også er emne for drøftelse på det
efterfølgende møde med formænd og næstformænd i regionsældrerådene.
Drøftelse: Finn Kamper- Jørgensen orienterede om sagen og anbefalede, at Danske
Ældreråd kommer med input til fase 2.
Der arbejdes videre med forslaget. Danske Ældreråd forventer at fremsende konkrete
input til en kommende sundhedsaftale til sundheds- og ældreministeren.

6. Orientering fra formandskabet
Mogens Rasmussen orienterer om:
 Deltog i Ældre Sagens delegeretforsamling den 28. november 2019
 Der er planlagt et møde med Per K. Larsen, Danske Seniorer, den 25. februar 2020
 Der er rettet henvendelse til ældreordførere i Folketinget om Danske Ældreråds fire
mærkesager, og Danske Ældreråds forventer at afholde møder i de kommende par
måneder.

7. Orientering fra repræsentationer og regionsældrerådene
I forlængelse af bestyrelsesmødet mødtes bestyrelsen med de fem
regionsældrerådsformænd og -næstformænd, der gav en generel orientering om
regionsældrerådenes arbejde.

8. Orientering fra sekretariatet
 Sundhedsstyrelsen har den 23. december 2019 offentliggjort et fagligt oplæg til
handlingsplan for ’De gode ældreliv’. Der indgår 14 konkrete anbefalinger i
oplægget, herunder om etablering af nye boformer til ældre samt evaluering af de
forebyggende hjemmebesøg og en undersøgelse af effekten af
rehabiliteringsforløb. Oplægget vil blive omtalt i nyhedsbrevet.
 Sekretariatet er i dialog med Velux Fonden om mulighederne for et samarbejde med
Danske Ældreråd om et nyt uddannelsestilbud til ældreråd.

9. Eventuelt
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Det blev nævnt, at en del ældreråd oplever, at kommunerne ikke afsætter tilstrækkelige
midler til drift af ældrerådene.
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