
Mailservice nr. 2/2013 

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD 

Orientering om valgte medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse og stedfortrædere for perioden 

2013-15 

Alle valg er nu afholdt, og resultatet af valgene fremgår af vedhæftede dokument. Den nye bestyrelse 

tiltræder efter repræsentantskabsmødet d. 15. maj, og bestyrelsen konstituerer sig d. 29. maj 2013. 

Repræsentantskabsmøde 2013 

DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde finder sted på Hotel Nyborg Strand d. 15. maj. 66 ældre-

/seniorråd har allerede tilmeldt sig. Der er tilmeldt 197 stemmeberettigede og 116 ikke-stemmeberettigede. 

Formanden for Folketingets Socialudvalg, Anne Baastrup, holder talen til Repræsentantskabet. 

Husk der er tilmeldingsfrist d. 3. april. Ældre-/seniorråd tilmelder sig samlet via elektronisk tilmelding. 

Indkaldelse, skema over antal stemmeberettigede samt elektronisk tilmelding findes her: 

http://www.danskeaeldre.launch-it.dk/index.asp?ArtId=12117  

DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitiske konference: ”Ældreomsorg i forandring” 

Tilmeldingerne strømmer ind til konferencen d. 16. maj. 350 er foreløbig tilmeldt. Tilmeldingsfrist er d. 3. 

april. Hver deltager udfylder en elektronisk tilmelding. Find program og tilmelding her: 

http://www.danskeaeldre.launch-it.dk/index.asp?ArtId=14959&ActiveMenu=13548  

Ny pjece til ældre-/seniorrådsvalg 

Vedhæftet finder I en valgpjece til Ældrerådsvalg (Seniorrådsvalg) lige til at trykke ud og benytte sammen 

med jeres eget valgmateriale. Pjecen kan foldes så den bliver høj og kan stå f.eks. på borgerservice, 

biblioteker, dagcentre, plejehjem og andre steder. Den kan selvfølgelig også deles ud til møder og gives til de 

lokale pensionistforeninger. Pjecen er layoutet og ligger i en PDF-fil. 

Til ældre-/seniorråd der ønsker at lave egen valgpjece er der udarbejdet en Wordfil med samme tekst som i 

ovenstående. De vedhæftede billeder må gerne benyttes, blot I skriver, at billederne er taget af Maj Skibstrup. 

Ønsker I Wordfilen, da skriv venligst til dn@danske-aeldrerad.dk 

Evaluering af kommunalreformen 

Regeringen iværksatte et serviceeftersyn af kommunalreformen i februar 2012. Evalueringen har fokus på 

fire områder: sundhed, det specialiserede socialområde, miljø og regional udvikling. Evalueringen 

konkluderer, at det nye kommunale landkort med 98 kommuner og fem regioner, som blev dannet med 

kommunalreformen i 2007, overordnet har styrket den offentlige sektor. Det gælder både i forhold til den 

faglige varetagelse af de fleste velfærdsopgaver og i forhold til økonomi. Der er dog nogle opgaver, hvor der er 

behov for en mere klar arbejdsdeling mellem kommuner og regioner. Og behov for at understøtte, at 

specialiseret viden ikke falder bort. 

Til rapporten er knyttet ganske mange interessante delnotater- og rapporter, som sammen med rapporten 

findes ved at følge dette link: http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/mar/evaluering-kommuner-og-

regioner-kan-samarbejde-bedre.aspx  

De offentligt ansatte fører i produktivitetsræset 

Mandag Morgen omtaler i en artikel, at trods klager om manglende effektivitet, langsommelig 

sagsbehandling og et personale, der foretrækker at drikke kaffe i stedet for at hjælpe patienter og ældre 

beboere, har det offentlige haft en væsentlig højere vækst i produktiviteten end det private erhvervsliv de 
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sidste ti år. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har foretaget, og som bruger en ny og langt mere 

retvisende metode – den såkaldte output-metode – til at måle produktiviteten i den offentlige sektor. Den 

nye opgørelse banker en pæl gennem myten om, at den offentlige sektor er hovedårsagen til Danmarks lave 

produktivitet. 

https://www.mm.dk/de-offentligt-ansatte-f%C3%B8rer-i-produktivitetsr%C3%A6set 

Invitation til Debatforum – for sundhed og livskvalitet 

Hvad gøres eller må gøres for at sikre rette pille i rette mund? Kom og deltag i et debatforum om emnet 

mandag den 13. maj 2013 kl. 14.00-17.30 i Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping. Debatforum 

har til formål at skabe debat om relevante emner af betydning for både eksperter og almindelige 

samfundsborgere. Ansvarlig for arrangementet: direktør Heine Rasmussen, HR-Training, i samarbejde med 

formanden for Danske Pensionister, Arne Rolighed. Pris for medlemmer af ældreråd kr. 400. Invitation er 

vedhæftet denne mail, og tilmelding sker direkte til arrangør. 

Hvem er enlige? – set med Ankestyrelsens øjne 

Ankestyrelsen har sat fokus på, hvordan kommuner forstår begrebet ”enlige”, set i relation til at kunne 

modtage offentlige ydelser som enlig. I Ankestyrelsens nyhedsbrev fra marts 2013 gennemgås 4 principielle 

sager som afklarer, hvad der er praksis. Nyhedsbrev 2 med afgørelserne findes på dette link: 

http://ankestyrelsen.dk/artikler/default.asp?page=1785 

Nære relationer vokser frem i læsegrupper for sårbare ældre 

En ny rapport fra Ensomme Gamles Værn viser, at sårbare ældre med bl.a. demens og depression, kan lære 

hinanden at kende gennem metoden guidet fælles læsning. Når ensomhed og isolation skal brydes er nærvær 

og glæde i samværet en forudsætning - og det vokser frem i Læseforeningens grupper. 

Forskningsrapporten kan downloades fra egv.dk eller bestilles på telefon nr. 35 32 67 18. 

Marianne Thyrring tager temperaturen på det lokale demokrati 

Tidligere departementschef Marianne Thyrring tager på rundtur i udvalgte kommuner for at tage 

temperaturen på det lokale demokrati. Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager har udpeget 

Marianne Thyrring til at udarbejde rapporten til forelæggelse for regeringen om følgende emner: 

Hvordan er borgernes oplevelse af det lokale demokrati? Og hvad gør kommunerne for at inddrage 

borgerne? Borgernes deltagelse i de demokratiske processer undersøges dels ved en rundtur til et 

repræsentativt udsnit af landets kommuner og dels ved en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere. 

Rundturen skal gerne afdække forskellige dimensioner af borgerinddragelse og herunder hvordan 

kommunalpolitikerne konkret arbejder med borgerinddragelse, og hvordan borgerne responderer på 

borgerinddragelsen. 

DANSKE ÆLDRERÅDs forretningsudvalg har på et møde med Marianne Thyrring opfordret hende til at 

inddrage ældre- og seniorråds viden om forholdene i den enkelte kommune, hvilket efterfølgende sker. Indtil 

videre er Ældrerådet i Greve Kommune blevet inddraget i undersøgelsen. 

1.oktober tema i år 2013 

FN har overfor DANSKE ÆLDRERÅD oplyst, at dette års tema for den internationale ældredag d. 1. oktober 

bliver, ”Ældres ønsker til fremtiden” (vores mundrette oversættelse). På engelsk har temaet følgende titel: 

”The Future We Want: What Older Persons are Saying.” 

Beskatning af PC og internet for ældrerådsmedlemmer? 

Ældrerådet i Halsnæs Kommune har på forespørgsel om den gældende mediebeskatning fået oplyst 



følgende: 

Reglerne er sådan, at der ikke er beskatning – hvis Halsnæs Kommune stiller en PC til rådighed for de 

enkelte medlemmer, når forudsætningen er, at den skal anvendes til arbejdet i Ældrerådet. Men en eventuelt 

internetforbindelse stillet til rådighed af kommunen vil derimod være skattepligtig, svarende til ca. 100 kr. 

månedligt for hvert medlem. Til gengæld vil internetforbindelsen også ubegrænset kunne bruges privat. 

Syv kommuner får støtte til at oprette frivilligcentre 

De syv nye kommuner, der modtager støtte til etablering af et frivilligcenter, er Langeland, Greve, 

Mariagerfjord, Skive, Kerteminde, Sorø og Slagelse kommune. Med etableringen af de syv nye frivilligcentre 

vil i alt 54 kommuner have fået et frivilligcenter. Det er regeringens ambition, at alle landets kommuner skal 

have et frivilligcenter, så borgerne får en direkte indgang til foreningslivet og et større kendskab til frivilligt 

arbejde. På den måde vil det blive nemmere for interesserede at engagere sig i frivilligt socialt arbejde. 

Oprettelsen af de syv nye frivilligcentre sker med afsæt i satspuljeaftalen for 2010, der sikrede en permanent 

grundfinansiering af allerede eksisterende frivilligcentre og økonomisk støtte til at etablere nye 

frivilligcentre. En vigtig forudsætning for Social- og Integrationsministeriets støtte til frivilligcentre er, at 

kommunalbestyrelsen prioriterer og støtter etableringen af et frivilligcenter. For at opnå støtte kræves det, at 

de enkelte kommuner forpligter sig til at støtte centrene økonomisk på lige fod med staten. 

Social- og Integrationsministeren oplyser i svar til Folketingets Socialudvalg: 

• Folkepensionister uden supplerende pensionsindtægter i 2010: 

Alder og Antal 

65-69 år 11.000 

70-74 år 12.000 

75-79 år 17.000 

80-84 år 20.000 

85+ 33.000 

I alt 93 000, svarende til ca. 14 % af samtlige pensionister. 

• Folkepensionister, der modtog ældrecheck i 2011: 

Ældrechecken udbetaltes til cirka 260.000 pensionister. 

Ca. 4,0 pct. af de folkepensionister, der i 2011 modtog en ældrecheck, skønnes at være indvandrere fra ikke-

vestlige lande. 

Marselisborgcentret er blevet (til) ældre 

Videnscentret opsamler best practice, udfordringer og mulige løsninger på ældreområdet og formidler dem 

videre til kommunerne, styrelse og ministerium. Det gør Marcelisborgcentret gennem nyhedsbrevet 

Ældreliv. Linket nedenstående henviser til sidste udgave. Det næste nyhedsbrev kommer blandt andet til at 

omhandle forebyggelse og hverdagsrehabilitering samt etniske ældre.  

Link til Nyhedsbrevet: http://marselisborg.org/Files/Billeder/JCMB/Nyhedsbreve/ÆldreLiv_01-

2012_web.pdf 

Fra formandens kalender: 

28. februar: minikonference Statens Byggeforskningsinstitut: om ældres fald i eget hjem 

05. marts: møde med den ny formand for ÆldreSagen 

13. marts: høring på Christiansborg om e-valg 

18. marts: temadag i Næstved 

19. marts: møde i hjemmehjælpskommissionen 
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16. april: møde i hjemmehjælpskommissionen 

18 – 19. april: generalforsamling Danske Regioner 

25. april: møde i Ældre Forum 

Markedsplads for ældre- og seniorråd (Idébox) – 

• Halsnæs Ældreråd: Eksempel på et høringssvar fra Ældrerådet i Halsnæs Kommune om en 

kvalitetsstandard for 2013. Andre Ældre- og seniorråd er velkomne til at bruge hele eller dele af 

høringssvaret til argumentation i egen kommune. Ældrerådets høringssvar betød, at den foreslåede 

kvalitetsstandard blev ændret. Nu er ansøgere om hjemmehjælpsydelser sikre på at modtage midlertidig 

hjemmehjælp, medens ansøgeren deltager i et træningskursus. Høringssvaret er vedhæftet denne mail til 

orientering. 

Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til et bruger/pårørenderåd, 

politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice. 

Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens 

emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at formidle gode resultater og initiativer til andre. 

• Sekretariatet opfordrer til, at denne Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD videresendes til alle medlemmer 

af ældre-/seniorrådet, og til samarbejdspartnere i forvaltningen og blandt politikere. 

• Mailservice lægges også på hjemmesiden under ”Vidensbank for ældreråd”. 

• Næste mailservice forventes udsendt ultimo april. 

 


