DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014
Formand i 377 dage – ingen kedelige.
Første periode med mindre bestyrelse valgt for to år – fungeret godt
og giver arbejdsro.
Fantastisk at skue ud over denne sal heroppefra og vide, at vi kun
mangler ganske få ældreråd til denne dag og dermed ganske få
stemmeberettigede.
Det er flot!
Ældreråd - medspillere og vagthunde
ÆLDRERÅDENE
Vi er medspillere og vagthunde
Vi er folkevalgte og en del af det kommunale system. Ikke en
forening med medlemskab. Vi er på denne måde en del af det
samarbejdende demokrati og bindeled mellem borgere og
politikere.
Mange af jer er nyvalgte – fire års spændende arbejde foran alle os
i ældre- og seniorrådene. Jeg tror, vi kan nå langt.
Ældrerådenes opgave: Helt overordnet at sikre, at kommunens
ældre, og ikke mindst de svageste, får en anstændig og ordentlig
behandling. Det fortjener de og vi.
Vi skal turde tage medansvar. Det er også tilladt selv at tage
initiativ.
Ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats NB titel
på HK´s rapport

Hjemmehjælpskommissionens rapport.
Venter på de lovforslag, der følger af kommissionens arbejde – vi vil
selvfølgelig afgive høringssvar.
Og følge Folketingets behandling tæt.

Kommissionens arbejde er et godt stykke arbejde – vores tidligere
formand Kirsten Feld gjorde et flot stykke arbejde.
Færre hjemmehjælpstimer
Ingen overraskelse. Flere friske ældre, besparelser og strammere
visitationer. Men også større fokus på rehabilitering. Kært barn
mange navne: hverdagsrehabilitering, rehabilitering, mester i eget
liv m.m. – et kendt begreb i alle kommuner
Mere rehabilitering kræver ny viden
Rehabilitering.
Der er borgere, der ikke kan rehabiliteres, og som har brug for fra
dag ét at få kompenserende hjælp. Det skal vi huske og være
opmærksomme på bliver en del af standarden for rehabilitering.
Rehabilitering skal gennemføres af et velkvalificeret personale også ved visitering til rehabilitering. Kræver nye viden til det
personale, der skal hjælpe borgeren gennem en rehabilitering.
Udlicitering af pleje og omsorg – sund konkurrence eller et angreb
på velfærdsstaten?
Øget konkurrence på velfærdsområdet - Udlicitering
Produktivitetskommissionen har peget på, at
konkurrenceudsættelse af offentligt finansierede opgaver bør øges
og bredes ud til flere områder.
Det har givet genlyd i pressen.
Det er slået fast, at der er en økonomisk gevinst på udbud af
opgaver som rengøring og veje. Men der er kun meget lidt viden om
den dokumenterede effekt på udlicitering af bløde velfærdsopgaver.
Nogle kalder det et angreb på Velfærdssamfundet, andre snakker
om, at vi er på vej mod en konkurrencestat. Konkurrenceudsættelse
og udlicitering er begreber, vi som ældreråd kommer til at forholde
os mere til i fremtiden.
Ifølge ekspertudvalg er der stor økonomisk gevinst ved at øge
konkurrencen på offentlige opgaver – også de bløde

serviceopgaver. En central pointe er, at det ikke nødvendigvis e
private aktører, der skal udføre opgaverne. Det afgørende er, at de
får mulighed for at byde ind og på den måde fremme konkurrencen
og dermed produktiviteten.
Vi har frit valg i forhold til hjemmehjælp – og det er vi vel ikke imod.
Vi har selvejende plejehjem, og de fungerer vel generelt ligeså godt
som de kommunale.
Vi har frikommuner, der prøver kræfter med lovgivningen, f.eks. så
den offentlige hjemmepleje kan tilbyde ekstra ydelser.
Hvad fremtiden bringer i forhold til udlicitering af omsorgs- og
plejeopgaver skal følges tæt – det er noget helt andet end
udlicitering af rengøring.
Frivilligt arbejde – hvem skal sætte rammerne?
Frivillighed
Vi er ikke frivillige, men vi skal som ældreråd skabe gode rammer
for de, der er frivillige og udfører dette væsentlige stykke arbejde.
Men mange af os er nok alligevel i den ene eller anden
sammenhæng frivillige – i en forening eller på et plejehjem eller
brugerstyret aktivitetscenter.
Vi kan som ældreråd gennem vores arbejde med
kvalitetsstandarder sikre, at frivillige ikke bruges til visiterede
ydelser. Der er ingen lov om dette område, så det er op til de
frivillige foreninger, os i ældrerådene og politikerne at sætte rammer
for frivilligheden.
Det Digitale Danmark – også for ældre?
Digitalisering
Digitalisering. Jeg kan godt forstå, at det fylder meget i mange
kommuner – for borgere, og for ældre- seniorråd.
Senest nu digital post.
Fåborg- Midtfyn kommune regner med 8000 fritagne. Det er mange.
Huske på ikke kun os ældre – også mange unge har problemer.

Ikke kun digital Post, men også boligstøtte, anmodning om pension
m.m.
Sat på som udtalelse fra repræsentantskabsmødet – vi håber at få
jeres opbakning.
Et godt valg giver et stærkt mandat
Ældrerådsvalgene – de afviklede og fremtidens
Jeg er bekymret over, at flere end ti ældreråd her ved det seneste
valg ikke holdt et egentligt valg, men afholdt fredsvalg. Et egentligt
valg er vigtigt for vores legitimitet og er med til at understrege, at vi
er borgernes valgte talerør. Des højere stemmeprocent, des
stærkere mandat. Heldigvis fik de råd, der afholdt valg en høj
stemmeprocent, og der var kampvalg med mange kandidater i langt
hovedparten af rådene.
DANSKE ÆLDRERÅD satte dagsordenen
Kommunalvalgene – vi satte en dagsorden
Kommunevalget blev op mod valgdatoen mere og mere præget af
politiske udmeldinger om os ældre borgere. Ældrepolitikken kom
pludselig på dagsordnen - ikke mindst pga. Politikens artikelserie
om hjemmehjælp (lavet i samarbejde med os i DANSKE
ÆLDREREÅD).
Politikens undersøgelse. Overraskende med kun 20 % med 2 bade.
80 % tilfredse med hjemmehjælpen.
Ældremilliarden skal løfte ældreområdet
Finansloven – vi fik en ældremilliard
Samtidig med kommunalvalget kørte finanslovsforhandlingerne.
DANSKE ÆLDRERÅD var meget på, og jeg er overbevist om, at vi
var med til at præge finanslovsforhandlingerne vedrørende
ældremilliarden.
Tak til Enhedslisten for initiativet. Vi var ikke enige i måden (nye
lovparagraffer med en universel rettighed til to bade). Men vi var og

er enig i målet (et niveauløft af ældreplejen). Det har vi fået med
den ekstra milliard.
Vi fik hademails, og der kom ubehagelige beskyldninger – sådan er
det at gå op imod de store og imod en tilsyneladende god ide, der
gør noget godt for os ældre. Men jeg gør det igen.
Vi kan ikke gå ind for sådanne lovfæstede rettigheder. Vi er en del
af det kommunale selvstyre og accepterer, at kommunerne er
forskellige og dermed også behandler os ældre forskelligt. Det er så
vores opgave ud fra de givne forhold at sikre, at de ældre får en
sober og anstændig behandling.
Her i foråret 2014 især to væsentlige succeser:
Udmøntningen af ældremilliarden
Ældremilliarden gav mange ældreråd en fantastiks start på den nye
periode, hvor de blev inddraget i møder med politikere og
forvaltning. Skal følges tæt. Ansøgning igen næste år. Derefter
måske som bloktilskud. Her skal vi være på vagt
Pas på, for det er også sparetider.
Ældreråd - nu i patientinddragelsesudvalgene!
Regionsældreråd
Sidste år kunne vi glæde os over at DANSKE ÆLDRERÅD var
kommet på Finansloven og dermed fri af Puljetyranniet.
I år kan vi glæde os over, at vi i ældrerådene bliver en del af
Patientinddragelsesudvalgene i de fem regioner. Det er
Regionsældrerådene, der udpeger det medlem, som skal sidde i
Patientinddragelsesudvalget.
Det holdt hårdt, og ikke mindst vores møde med Formand for
Danske Regioner Bent Hansen og de midt- og nordjyske
regionsældreråds arbejde banede vejen. Tak for det.

DANSKE ÆLDRERÅD på Folkemødet 2014
Folkemødet på Bornholm
DANSKE ÆLDRERÅD har ikke råd til selv en lille stand og slet ikke
til dyre debattører. Men formand, næstformand og sekretariatsleder
har budt sig til hos andre organisationer som debattører. Vi har i
dag tilsagn fra fire forskellige organisationer om, at vi er programsat
hos dem.
Det gælder Faglige seniorer, Sundhedsstyrelsen, Foa og Dansk
Sygeplejeråd.
Jeg vil også være at finde på Folkets talerstol med et par indlæg.
Digitale løsninger – vi kortlægger problemer
Ældreforum
Jeg er som formand for DANSKE ÆLDRERÅD medlem af
Ældreforum, der har til formål at rådgive ministeren m.fl.. Her sidder
jeg bl.a. sammen med Søren Rand, formand for ÆldreSagen og
Jørgen Fischer, formand for Danske Seniorer. I vil i efteråret få et
spørgeskema fra ÆldreForum, idet vi i DANSKE ÆLDRERÅD har
sagt ja til sammen med ÆldreForum at lave en større undersøgelse
af praktiske problemer i forbindelse med det offentliges udrulning af
digitale løsninger.
I er nogle af dem, der burde kunne finde rundt, så det bliver
spændende.
Vi tilrettelægger undersøgelsen, så I også vil kunne gå i dialog med
jeres kommune om, hvor let det er at finde rundt på netop deres
hjemmeside
Sammen er vi stærke
Formands- og næstformandsmøder – til efteråret
Jeg glæder mig til i sensommeren at komme rundt til jer på de
varslede formands- og næstformandsmøder. Det var et godt
rygstød fra jer, jeg fik sidste år, og jeg er sikker på, at der er
spændende spørgsmål, vi skal drøfte.

Tak for samarbejdet med de øvrige foreninger og tak for
bestyrelsens opbakning. Endelig tak for hjælp fra sekretariatet, hvor
der er styr på tingene.
Tak for det år, der er gået.

