Social- og ældreminister Astrid Krag
min@sim.dk

Den 22. januar 2021

Kære Astrid Krag
Tillykke med dit nye ministerområde. Danske Ældreråd hilser dig og dine ambitioner for udviklingen af
ældreområdet velkommen, og vi ser meget frem til samarbejdet. Vi ved, at du virkelig brænder for
ældreområdet.
Vi vil gerne kvittere for, at du allerede i dag – din anden dag som ældreminister – har holdt møde med
sektorpartnerskabet på ældreområdet. Det var positivt oplevelse for os at deltage.
Økonomi til en værdig ældrepleje
I de senere år er der sket en udhuling af velfærden på ældreområdet, fordi pengene ikke er fulgt med det
stigende antal ældre med behov for hjælp.
Ældrerådene oplever, at der mange steder er en alt for ringe sammenhæng mellem de politiske
hensigtserklæringer, som beskrevet i værdighedspolitikkerne, og den faktisk leverede hjælp og pleje.
Der er behov for bedre normeringer og den nødvendige tid til opgaverne i ældreplejen. Tid til den enkelte
borger, tid til at drage omsorg og tid til at samarbejde med pårørende.
Regeringen skal have ros for at være gået i gang med at tilføre flere midler til velfærd, men det er for os i
Danske Ældreråd vigtigt, at pengene også prioriteres til ældreområdet i kommunerne. Efter flere års
udhuling af ældreområdet, er der ikke alene brug for, at pengene følger med, når vi bliver flere ældre, der
er også brug for et reelt velfærdsløft på området.
Danske Ældreråd og ældreråd i hele landet arbejder for, at:





De midler, der nationalt tilføres kommunerne som følge af flere af ældre, skal også reelt bruges på
ældreområdet i kommunerne.
Som led i arbejdet med en ny velfærdslov bør der skabes øget åbenhed om udviklingen i de
kommunale udgifter på ældreområdet set i forhold til antallet af ældre.
Alle kommuner skal anvende demografimodeller, der synliggør, hvilke budgetreguleringer der skal
til for at fastholde et uændret serviceniveau i ældreplejen, når antallet af ældre ændrer sig.
Klippekortene til plejehjemsbeboere og de svageste hjemmehjælpsmodtagere skal fastholdes i alle
kommuner og skrives ind i serviceloven.

Eksempler på svigt i ældreplejen
I sommer var vi alle vidner til nogle forfærdelige eksempler på svigt på plejehjem i Aarhus og Randers.
Eksempler, som nemt skygger for alt den gode ældrepleje, vi heldigvis også oplever. Men også eksempler,
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som vi er nødt til at lære af, og som har ført til en tiltrængt debat om, hvordan vi forbedrer kvaliteten af
ældreplejen.
Anbefalinger på Ældretopmødet 2020
I Danske Ældreråd hilste vi det velkommen, at drøftelserne på efterårets ældretopmøde kom til at handle
om at finde løsninger på, hvordan borgerperspektivet og det levede liv bliver udgangspunktet for den
måde, vi indretter ældreplejen på.
Danske Ældreråd tog blandt andet disse anbefalinger med til Ældretopmødet 2020:








Skriv tryghed, omsorg og selvbestemmelse ind i serviceloven. Det bør fremgå klart af lovgivningen,
at vigtige formål med hjælpen også er, at borgeren oplever tryghed, omsorg og selvbestemmelse.
Styrk tilsynet med ældreplejen. Ikke med det primære formål at påvise fejl og svigt, men først og
fremmest for at sikre læring og forbedre kvaliteten.
Indfør faste kontaktpersoner for alle beboere og deres pårørende på plejehjem. Det er vigtigt med
en form for systematik i samarbejdet med pårørende, så det i højere grad bliver set som en del af
kerneopgaven.
Nytænk bruger- og pårørenderåd på plejehjem. Der bør på alle plejehjem være et forum, hvor
ledere, beboere, pårørende, medarbejdere og andre med viden om ældreområdet lokalt kan drøfte
spørgsmål om alt fra daglig drift til kvalitetsudvikling.
Udvikl ambitiøse nationale kvalitetsindikatorer. Det er vigtigt, at der generelt i arbejdet med
kvalitetsudvikling i ældreplejen er fokus på, hvad der er vigtigt for borgerne.

Du kan læse mere om Danske Ældreråds anbefalinger på Ældretopmødet 2020 her: Ældretopmøde 2020:
Her er Danske Ældreråds anbefalinger – Danske Ældreråd (danske-aeldreraad.dk). Vi stiller os meget gerne
til rådighed for den videre opfølgning på topmødet.
En god velfærdsaftale
Danske Ældreråd tog godt imod den velfærdsaftale om frikommuneforsøg på ældreområdet, som du selv
fik forhandlet på plads lige inden jul. Den giver stor frihed til lokalt at prøve nye ting af på ældreområdet
samtidig med, at den bevarer vigtige regler.
I Danske Ældreråd er vi også meget tilfredse med, at de folkevalgte ældreråd er tiltænkt så central en rolle i
udformningen af de lokale velfærdsaftaler. Det er vigtigt at få ældre borgeres perspektiv på aftalerne, og
det kan kommunen få gennem ældrerådene. Desuden kan ældrerådene være med til at sikre, at forsøget
ikke udvikler sig til at blive en spareøvelse, men reelt sikrer bedre velfærd for borgerne.
Ældrerådsvalg som fremmødevalg
Endelig vil vi gøre opmærksom på en fælles opfordring til at ændre reglerne om ældrerådsvalg, som Danske
Ældreråd, Faglige Seniorer og Danske Seniorer har sendt til dig i december 2020 (dengang som
indenrigsminister).
Vi ved, at fremmødevalg giver en markant højere valgdeltagelse end andre valgformer ved ældrerådsvalg,
og derfor står alle tre organisationer bag en anbefaling om, at det fremover bliver et krav, at ældrerådsvalg
afvikles som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget. Den fælles opfordring er også vedlagt her.
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Ovenstående og meget mere vil Danske Ældreråd gerne samarbejde med dig om. Vi håber, at vi inden
længe kan få et virtuelt eller fysisk møde i stand, hvor vi kan få lejlighed til at uddybe og fortælle mere om
de erfaringer, som vi gør os i ældrerådene landet over.

Med venlig hilsen

Mogens Rasmussen

Trine Toftgaard Lund

Formand

Sekretariatschef

Om Danske Ældreråd
Danske Ældreråd er landsorganisation for de 98 folkevalgte ældreråd i kommunerne og varetager deres
interesser over for regering, Folketing og centrale samarbejdspartnere.
Danske Ældreråd arbejder for at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke og for en
ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv.
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