
 

 
 

 

12. juni 2013 

 
 
Kære formand og næstformand for ældre-/seniorrådet 
 
Jeg vil hermed gerne invitere jer til et møde, hvor I - udover at møde formænd og næstformænd fra 
valgkredsens ældreråd - kan møde lokale bestyrelsesmedlemmer, sekretariatsleder Marianne 
Lundsgaard og mig. 
 
Vi holdt sidste forår fem møder af denne slags for at skabe en tættere relation og dialog 
ældrerådsformænd imellem og mellem jer og DANSKE ÆLDRERÅD.  
De tilbagemeldinger, vi fik, var gode. 
 
Som ny formand vil jeg sætte pris på at møde jer, for at lære jeres holdninger at kende og høre 
jeres ideer til udvikling af ældre- og seniorrådene. 
 
Invitationen gælder formand og/eller næstformand fra hvert ældreråd.  
Jeg håber, at mange af jer kan og vil deltage. 
 
Venlig hilsen 
Bent Aa. Rasmussen, formand 
 
 

Indbydelsen bedes videresendt til formand og næstformand for ældre-/seniorrådet. 

 
 
Tid og sted 
Datoer er lagt fast fem forskellige steder i landet, og jeg håber du og/eller din næstformand har 
mulighed for at deltage på én af disse. Der er frit valg – blot afpas efter jeres kalender. 
  
Tirsdag d. 27. august i Valgkreds 1 
Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro, tlf.: 9824 4577 
 
Onsdag d. 28. august i Valgkreds 2 og 3 
Skovhuset, Hedevej 1, 8882 Fårvang, tlf.: 8687 2628 

 
Torsdag d. 29. august i Valgkreds 6 og 7 
Regionshuset, Region Sjælland, Aleen 15, 4180 Sorø, tlf 5787 5015 

 
Onsdag d. 4. september i Valgkreds 4 og 5 
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart, Tlf. 6341 8100 
 
Mandag d. 9. september i Valgkreds 8, 9 og 10 
Vartov, Farvergade 27, 1463 København, tlf.: 3373 2800 
 

Møderne holdes fra kl. 10.30 – 14.30.  
I Vartov og Middelfart dog fra kl. 12.00 til 16.00. 
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Dagens program og form 
Mødet tilrettelægges, så der bliver tid til drøftelser om de ældrepolitiske og ældreorganisatoriske 
emner, som I finder relevante.  
Meget har vi nået på i ældrerådenes lovfæstede levetid, men hvad skal være pejlemærker for de 
kommende års arbejde og udvikling for ældre-/seniorråd, for dansk ældrepolitik i kommunerne og 
for DANSKE ÆLDRERÅD?  
Har vi idéer til nye eksempler på nytænkning, så vi kan foreslå det for politikerne på 
Christiansborg? 

Bestyrelsen drøfter løbende ældrepolitiske udfordringer og udspil fra regeringen, KL og Danske 
Regioner. En dialog med jer om, hvordan I oplever de ældrepolitiske udfordringer i kommunerne, 
er et godt grundlag for kommende drøftelser. 
 
Egentlige ældrepolitiske drøftelser er svære at tage på vores repræsentantskabsmøde. Derfor har 
vi valgt denne måde til samle op på jeres input til årets arbejde i bestyrelsen. 
 
Jeg beder om, at I indsender emner, som I ønsker at belyse til Marianne Lundsgaard, så vil hun 
sørge for, at der bliver plads i dagsordnen. 
 
Vi forventer, at Hjemmehjælpskommissionens forslag til forbedringer af indsatsen er publicerede, 
og at kommissionsarbejdet er afsluttet, og en politisk proces er begyndt. Kommissionen skal 
beskrive udfordringerne og komme med forslag til, hvordan ressourcerne bruges bedst muligt i 
hjemmeplejen inden for de eksisterende økonomiske rammer. Udgangspunktet for kommissionens 
arbejde er, at hjemmehjælp også fremover skal tildeles på baggrund af en individuel og konkret 
vurdering af borgerens behov for hjælp, således at ældres retssikkerhed sikres. 

Marianne Lundsgaard vil på mødet redegøre for kommissionens væsentligste anbefalinger. 
 
Med repræsentantskabets vedtagelse af handleplanen, har vi fået et nyt værktøj, som vi skal finde 
ud af, hvordan vi kan bruge på en hensigtsmæssig måde. Handleplanens syv områder er:  

1. Sundheds- og socialområdet – herunder rehabilitering, madkultur, demens, 
forebyggende hjemmebesøg, den ældre medicinske patient. 

2. Ældre- og plejeboligområdet – herunder brug af velfærdsteknologi 
3. Kultur- og trafikområdet – herunder visiteret kørsel og regional transport 
4. Digitalisering og velfærdsteknologi – herunder grænser for tiltag og finansiering af 

ydelser 
5. Frivilligområdet – herunder brug af frivillige og deres forhold 
6. Brugerbetaling på visiterede ydelser  
7. Foreslå en pensionskommission. 

 
Drøftelser af ældrepolitiske emner kan evt. tage udgangspunkt i handleplanens syv områder. 

 
 
Program og tilmeldingslink udsendes i slutningen af juni. 
Tilmeldingsfristen bliver: 
12. august for deltagelse på møder d. 27., 28. og 29. august. 
19. august for deltagelse på møder d. 4. og 9. september. 
 
 


