Vanløse den 11. juni 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd
Dato: Torsdag den 28. maj 2020 kl. 11.00-13.00
Sted: mødet blev afholdt over Skype
Fra bestyrelsen deltog: Mogens Rasmussen, Kirsten Nissen, Inger Møller Nielsen, Carl Aksel Kragh
Sørensen, Tommy Petersen, Finn Kamper-Jørgensen, Evy H. Nielsen, Per Toft Mouritsen,
Steen Kristian Eriksen, Flemming Eilstrup og Anker Andersen.
Afbud fra: Flemming Tejmers.
Fra sekretariatet deltog: sekretariatschef Trine Toftgaard Lund og kommunikationskonsulent
Morten Larsen (referent).
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Sager til behandling

2.1 Coronasituationen
 Afvikling af Danske Ældreråds aktiviteter i 2020
Bestyrelsen drøftede, hvilke konsekvenser coronasituationen forventes at få for
afviklingen af Danske Ældreråds planlagte arrangementer i sommeren og efteråret
2020.
Indstilling:
Formandskabet indstillede, at Danske Ældreråds aktiviteter i 2020 planlægges som
nedenfor:
- Kursustilbud til formænd om personligt lederskab og mødeledelse afholdes i
september 2020 (COK).
- Temadage om afvikling af ældrerådsvalg samt et yderligere emne gennemføres som
planlagt i oktober 2020 (evt. med reduceret deltagerantal).
- Repræsentantskabsmøde og konference gennemføres som tidligere besluttet den
24. november 2020 (evt. med reduceret deltagerantal).
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- Formands-/næstformandsmøder afholdes i januar 2021 – bl.a. med henblik på at give
mulighed for at drøfte bestyrelsens planlagte forslag til repræsentantskabsmødet
2021 med formænd og næsteformænd.
Formandskabet er meget opmærksom på, at der afhængigt af, hvordan
coronasituationen udvikler sig, kan blive behov for at ændre i planen.
Drøftelse: Der var tilslutning til formandsskabets indstilling.
 Generel drøftelse af coronasituationen
Bestyrelsen drøfter den seneste udvikling ift. coronasituationen, herunder Danske
Ældreråds informationsindsats.
Drøftelse: Der var generel tilfredshed med Danske Ældreråds informationsindsats
vedrørende coronasituationen. Desuden var der enighed om, at det er vigtigt, at der
bliver givet ros til medarbejdere og ledere i ældreplejen for deres håndtering af en
vanskelig situation – også gerne lokalt af ældrerådene, hvis der er grundlag for det.

2.2 Vurdering af behov for revidering af Danske Ældreråds vedtægt i lyset af
coronasituationen
Det blev på bestyrelsesmødet den 27. april foreslået, at det blev undersøgt, om der er
behov for en regulering af Danske Ældreråds vedtægter for at kunne håndtere fremtidige
ekstraordinære situationer som eksempelvis coronavirus.
Bestyrelsen tog stilling til behovet for en eventuel ændring af vedtægten med afsæt i
blandt andet følgende juridiske vurdering af foreningers håndtering af generalforsamlinger
i en tid med corona: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/saadan-haandtererforeninger-generalforsamlingen-i-en-tid-med-corona
Indstilling:
Formandskabet indstillede, at der ikke lægges op til en ændring af vedtægten i lyset af
coronasituationen.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.

3. Økonomi
3.1 Danske Ældreråds regnskab 2019
Årsrapport og revisionsprotokollat 2019 blev forelagt til bestyrelsens godkendelse og
underskrift.
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Bestyrelsen modtog efter mødet en mail fra revisor med årsrapport og revisionsprotokollat
underskrevet af revisor og til elektronisk underskrift af bestyrelsen umiddelbart efter
mødet.
Beslutning: Årsrapport og revisionsprotokollat 2019 blev godkendt af bestyrelsen.
Årsrapporten vil blive forelagt til godkendelse på repræsentantskabsmødet den 24.
november 2020.
3.2 Danske Ældreråds økonomi som følge af coronasituationen
I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde den 27. april var der udarbejdet et estimeret
resultat for 2020 samt et likviditetsbudget for 2020, som bestyrelsen drøftede.
Opgørelserne er forbundet med stor usikkerhed.
Drøftelse: Sekretariatet er fortsat i dialog med revisor om, hvorvidt Danske Ældreråd kan
komme i betragtning til statslig kompensation under COVID-19. Danske Ældreråd forventer
uanset eventuel kompensation at komme ud med et stort underskud i 2020. Det skyldes
primært et annulleringsgebyr og fravær af indtægter fra repræsentantskabsmøde og
ældrepolitisk konference på Hotel Nyborg Strand i april, som måtte aflyses.

4. Sager til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde
Næste møde i bestyrelsen afvikles i forbindelse med bestyrelsesseminaret den 17.-18.
august 2020, som forhåbentlig kan gennemføres som planlagt på Hesselet.
Bestyrelsen havde tidligere drøftet emner for seminaret (herunder politiske mærkesager,
organisatorisk mærkesag om ældrerådsvalg som fremmødevalg, gennemførelse af en
SWOT-analyse, bl.a. som afsæt for en drøftelse af samarbejdet med andre organisationer
på ældreområdet og en afvikling af aktiviteter).
Drøftelse: Ud over overstående blev følgende foreslået:
 En drøftelse af den kommende sundsreform
 En drøftelse af den kommende velfærdslov
 Et eksternt oplæg om organisationsudvikling eller indflydelse og interessevaretagelse
med afsæt i fremtidens udfordringer på ældreområdet.
 En drøftelse af friplejehjem
 En drøftelse af den seneste vismandsrapport
Det blev aftalt, at formandskabet prioriterer blandt de mange emner og sammensætter et
program for seminaret.

5. Øvrige sager
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5.1 Arbejdet med Danske Ældreråds mærkesager
Bestyrelsen drøftede, hvordan der konkret kan arbejdes videre med Danske Ældreråds
mærkesager om ’Et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling’ samt
’Udbredelse af nye boformer til ældre’.
a. Et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling
Drøftelsen af mærkesagen om det nære sundhedsvæsen blev indledt med et kort oplæg af
Kirsten Nissen.
Sekretariatet arbejder bl.a. på et brev til sundheds- og ældreministeren med input til en
kommende sundhedsaftale. Det formuleres med afsæt i mærkesagerne, men er ikke
endeligt formuleret og afsendt grundet coronasituationen. Det foreslås, at der i brevet
indgår cases fra enkelte kommuner vedr. problemstilling med egenbetaling på hhv.
kommunale pladser, herunder akutpladser og specialiserede genoptræningspladser.
Det blev drøftet, hvordan sekretariatet derudover bedst understøtte ældrerådene i
arbejdet med mærkesagen.
Drøftelse: Blandt andet blev følgende ideer drøftet:
 Det er vigtigt at have fokus på at skabe mere sammenhæng for borgeren i
sundhedsvæsenet – og i stedet for at tænke i strukturer og antal hospitaler, skal vi
tænke i, hvad borgeren har brug for og gerne ud fra nogle casebeskrivelser.
 Vi skal påpege, at coronasituationen har lært os, at man godt kan samarbejde på
tværs af regioner og kommuner. Vi sidder nu med nogle erfaringer, som gør, at det
er nemmere at få dialog og finde løsninger, der kan nedbryde fag- og
sektorgrænser.
 I forhold til egenbetaling for akutpladser er en del af udfordringen, at reglerne for
egenbetaling er komplekse, og at borgere med ophold på kommunale pladser ofte
modtager ydelser efter både sundhedslov og servicelov. Det er derfor vigtig, at
ældrerådene lokalt undersøger, hvordan borgere med ophold på kommunale
pladser er visiteret, ligesom Danske Ældreråd kan oplyse om reglerne og arbejde på,
at få den betaling, der gradvist indføres ad ’bagdøren’ i det nære sundhedsvæsen,
stoppet.
 Det blev foreslået, at der skal være særlige forløbsprogrammer for ældre.

b. Udbredelse af nye boformer til ældre
Drøftelsen af mærkesagen om boliger blev indledt med af et kort oplæg af Steen-Kristian
Eriksen.
Drøftelse: Blandt andet blev følgende ideer drøftet:
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 Danske Ældreråd kan understøtte ældrerådene i deres arbejde med skubbe på for
analyser og langsigtede strategier lokalt for tilvejebringelse af fremtidens boliger til
ældre. Det kan foregå ved gode råd til, hvordan man kan få sat boliger til ældre på
dagsordenen, hvordan man kan arbejde for en åben og inddragende proces, og ved
at henvise til gode eksempler på, hvordan nogle ældreråd og kommuner har fået
analyseret behovet for boliger til ældre og fastlagt en strategi.
 Danske Ældreråd kan samtidig skubbe på for, at der fra regeringens side foretages en
national undersøgelse af behovet for boliger til ældre på længere sigt. Danske
Ældreråd kan også skubbe på for en offentlige høring om boliger med deltagelse af
folketingspolitikere på bolig- og ældreområdet.
 Danske Ældreråd kan eksempelvis i samarbejde med centrale aktører på
boligområdet skrive flere artikler og tilvejebringe mere viden til ældrerådene om
boligområdet.

6. Orientering fra formandskabet
Mogens Rasmussen fortalte, at tirsdag den 2. juni bringer Altinget et debatindlæg fra
Danske Ældreråd om økonomiaftalen og behovet for demografiregulerede budgetter.

7. Orientering fra sekretariatet
 Trine Toftgaard Lund har deltaget i møde i sektorpartnerskab om genåbning af
plejesektoren den 5. maj og har også haft udkast til retningslinjer for besøg på
plejehjem i lynhøring.
 Sekretariatet har den 15. maj udsendt en undersøgelse blandt ældrerådsformænd om
coronasituationen, herunder inddragelse af ældrerådene, afvikling af ældrerådsmøder
samt kommunernes håndtering af situationen. Der er svarfrist den 24. maj. Udvalgte
resultater fra undersøgelsen vil blive formidlet videre i nyhedsbrevet og pressen.
 Håndbog om ældrerådsarbejde er sendt til alle formænd den 29. maj og omtales i det
næste nyhedsbrev. Der vil løbende blive foretaget en vurdering af om der er behov for
en opdatering af håndbogen. Håndbogen forventes at være et nyttigt værktøj i
forbindelse med de kommende ældrerådsvalg, hvor den kan give vigtig information om
ældrerådsarbejdet til mulige kandidater og nyvalgte medlemmer.

8. Eventuelt
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