
1 
 

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt 

Dato: Torsdag d. 31. oktober 2013 
Tid: 10.00 – 15.00 
Sted: Socialstyrelsen, Edisonsvej 18, 1 sal, 5000 Odense C.   
Mødelokale B 
 
Marianne Skov Iversen, faglig leder og chefkonsulent i Team Ældre og Demens i Socialstyrelsen 
holdt et oplæg om Socialstyrelsens opgaver og projekter med efterfølgende mulighed for 
spørgsmål og diskussion. Oplægget er kl. 13.00 – 14.00. 
 
Deltagere: Alle mødt 
Referent: Marianne Lundsgaard, sekretariatsleder 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Dagsorden godkendt med indføjelse af de punkter der fremgår af dagsordnen. 

 

2. Sager til behandling 
2.1 Bestyrelsens forslag til evt. Vedtægtsændring 

 Orientering fra formands- og næstformandsmøder: 

 Formanden loddede på de 5 møder stemningen ift en vedtægtsændring af § 6 stk. 1. 

 Der var på alle møderne en positiv stemning for, at bestyrelsen stillede forslaget på 

 repræsentantskabsmødet. 

Indstilling:  Formandskabet indstiller til bestyrelsen, at to forslag fremlægges som 

 bestyrelsens forslag på repræsentantskabsmødet 2014.  

Forslagene skal vedtages med 2/3 flertal. Procedure aftales med dirigenten inden udsendelse 

 af forslag. 

Forslag til formulering af § 6 

 Beregning af antal stemmeberettigede repræsentanter. 

 Ethvert ældreråd har ret til én repræsentant for hver påbegyndt 10.000 af  kommunens 

 borgere, som pr. 1. januar det pågældende år er fyldt 60 år. 

 Øvrige bestemmelser er uændrede, bortset fra § 17, som foreslås at udgå, idet det er 

 overgangsbestemmelsen, som i 2013 er udtømt. 

 Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen fra formandskabet. Forslaget udsendes 

  tillige med indkaldelse til repræsentantskabsmødet og meddeles Københavns 

  og Frederiksberg ældreråd. 

Der søges afholdt et møde med Københavns og Frederiksberg ældreråd i god tid inden 

repræsentantskabsmødet. 

 

2.2 Hvor er bestyrelsen ift handleplanen? 

Sagen: Bestyrelsen har besluttet at have punktet på til hvert bestyrelsesmøde. Er der nogle 

hængepartier som bestyrelsen skal være opmærksom på? 
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Beslutning: Bestyrelsen sætter punktet på førstkommende bestyrelsesmøde og tager en 

grundigere drøftelse samt en drøftelse af punkter til en handleplan for det kommende år. 

Formanden gjorde opmærksom på, at punkterne brugerbetaling på sundhed og forslag om 

en pensionskommission ikke har været drøftet i bestyrelsen. 

 

Orientering fra formands- og næstformandsmøder: 

Formanden loddede på de 5 møder stemningen ift. kontingentforhøjelse for at skaffe midler 

til at ansætte en medarbejder der kan sikre en yderligere synliggørelse af DANSKE 

ÆLDRERÅD i medierne. Der var ikke opbakning til en kontingentforhøjelse. 

Orientering og drøftelse: Formanden orienterede om drøftelserne på de afholdte 

møder. Sekretariatet har udsendt opsamling på møderne til alle medlemmer.  

Bestyrelsen foreslog at Formandskabet tager kontakt til nyhedschefer for landsdækkende 

medier ( DR, P4 m.v.).  

Bestyrelsen slog fast, at det er formanden/formandskabet der skal stå for kommunikation 

med pressen på vegne af DANSKE ÆLDRERÅD, også hvis der findes en frivillig med 

journalistisk/kommunikations baggrund. En sådan person skal rådgive og støtte 

formandskabet. 

Pressemeddelelser der udsendes fra sekretariatet til bestyrelse og medlemmer må gerne 

videresendes til lokale medier. 

Bestyrelsen drøftede at finde emner der kan promovere DANSKE ÆLDRERÅD i pressen. 

Emner kan f.eks. være brug af GPS til borgere med demens, frivillighed m.m. 

Beslutning: Ansvar for pressedækning fra DANSKE ÆLDRERÅD ligger hos 

formandskabet, der gerne modtager flere input fra bestyrelsen. Det undersøges om der 

blandt valgte ældrerådsmedlemmer er en ressourceperson med journalistisk baggrund som 

der kan rådgive formandskabet. 

 

 2.3 Foretræde for Folketingets Sociale Udvalg d. 7. november 2013 

 Sagen: Hvilke overordnede sager og problemstillinger mener bestyrelsen det vil være 

 relevant at pege på over for Folketingets sociale udvalg. Der kan blive tale om 2-5 temaer 

 Beslutning: Der var enighed om, at formandskabet skulle have 3-4 temaer med og at der 

 gerne skulle være tid til dialog. Bent Rasmussen, Hanne Vedersø og Marianne Lundsgaard 

 deltager i foretrædet. 

 Følgende emner er samlet til foretrædet: 

 Fremtidens hjemmehjælp i kommunerne – herunder rehabilitering og 
kvalitetsstandarder 

 Digitaliseringen af al kommunikation med det offentlige – udfordringer og risici for 
særlige  ældregrupper 

 Velfærdsteknologi – muligheder og begrænsninger ift. økonomi i ældreomsorgen og 
ældre borgere 

 Ældrerådenes platform som høringspart på kommunale beslutninger der vedrører 
ældre. 

Emnerne præsenteres som dilemmaer f.eks. 

Dilemmaer i centralt fastsatte og lokalt fastsatte kvalitetsstandarder. 

Dilemmaer i velfærdsteknologi for borgere og kommune. 

 Der bedes om et tilsvarende møde med KLs socialudvalg, når dette efter valget er nedsat. 
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 2.4 Kommunalbestyrelsesmedlemmers valg til ældreråd – er det muligt? 

 Sagen: Henvendelse fra flere ældreråd herunder Kolding 

 Baggrund: Der er ingen lovgivning, som hindrer et kommunalbestyrelsesmedlem i at stille op 
 eller blive valgt til et ældreråd-/seniorråd. Inhabilitet vil ifølge lovens ord kun være tilfældet  i 
 ganske få sager. 

 DANSKE ÆLDRERÅD fraråder dobbeltkandidatur. 

 Beslutning: Bestyrelsen konkluderede - på baggrund af sekretariatets sagsfremstilling - at 

 den finder det en uhensigtsmæssig sammenblanding af interesser at sidde i både ældreråd 

 og i kommunalbestyrelse. Bestyrelsen kan intet gøre, da dobbeltkandidatur ikke er lovstridigt. 

 Bestyrelsen opfordrer til, at den enkelte ved valg til både kommunalbestyrelse og ældreråd  

 trækker sig fra ældrerådet. 

 

 2.5 Henvendelse vedrørende ældreråds deltagelse i de kommunale 

 tilsynsbesøg – fra Skanderborg Ældreråd 

Sagen: Skanderborg Ældreråd ønsker, at DANSKE ÆLDRERÅD bringer sagen videre og 

foreslår en ændring af loven, så kommuner ikke kan føre tilsyn med sig selv. Ved et evt. 

udefrakommende tilsyn vil ingen ældreråd kunne være deltagere i og med ældrerådet er en 

del af den kommunale forvaltning. 

Beslutning: Bestyrelsen konkluderede - på baggrund af sekretariatets sagsfremstilling - at 

sagen ikke skal løftes til socialministeren. Det er en kommunal beslutning om 

ældrerådsmedlemmer deltager i tilsynsbesøg og praksis er meget forskellig fra kommune til 

kommune. Det er op til ældreråd og kommunalbestyrelse at træffe beslutning om 

ældrerådets deltagelse. 

 

 2.6 Folkemødet på Bornholm 2014 

 Sagen: Bestyrelsen har besluttet at DANSKE ÆLDRERÅD skal deltage i Folkemødet. 

 Formandskabet har drøftet det af sekretariatet udarbejdede oplæg og givet udtryk for, at der 

 er mange delopgaver og beslutninger der skal løftes og træffes for at få en vellykket indsats: 

 hvem vi vil have i tale, hvilke emner vi har en holdning til, hvad vi kan melde ud, hvem der 

 skal tegne DANSKE ÆLDREÅD, m.m. Det er en ressourcekrævende opgave som vi skal 

 have et mål for. 

 Indstilling: Formandskabet indstiller til bestyrelsen  

1: At der ikke bookes telt, da DANSKE ÆLDRERÅD ikke kan løfte opgaven med nok 

aktiviteter i et telt. 

 

2: At mål for deltagelsen er: at vi skal være officielt deltager og komme til at fremgå af 

programmet og at formand/næstformand medvirker ved 2-4 programsatte debatter. Det er 

ikke DANSKE ÆLDRERÅD der står for debatterne, men vi kontakter 10 – 12 relevante 

organisationer m.fl. og ”byder os til” som medoplægsholder ift debatter om emner i relation til 

ældrebefolkningen/ældreperspektivet.  F.eks. den ældre medicinske patient, indsats for 

ældre indvandrere i fremtiden, ældre og trafik, borgerinddragelse 

 

3: At formandskabet og sekretariatsleder deltager og har tid til at lobbye kommunale 

politikere. 

Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig formandskabets indstilling. Der er fundet 42 

organisationer som havde relevante debatter/events i 2013. Disse organisationer får i løbet 

af november et brev med opfordring til at invitere formanden for DANKSKE ÆLDRERÅD 

som debattør.  
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Sekretariatet har fundet overnatning til DANSKE ÆLDRERÅD tæt på Allinge. 

 

 2.7. Henvendelse vedrørende Forsikring af frivillige – fra Favrskov ældreråd 

 Sagen: Spørgsmålet var oppe på flere af formands- og næstformandsmøderne, hvor 

 sekretariatsleder hver gang henviste til Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der er det statslige 

 organ for frivillige – såvel kommunale som i foreninger. Frivilligaftale fra Århus kommune var 

 vedhæftet. 

 Beslutning: Bestyrelsen behandlede spørgsmålet. Bestyrelsen ved at der er store forskelle 

 kommunerne imellem og henviser til Center for Frivilligt Socialt arbejde, der er de mest 

 vidende på området omkring frivillige – herunder forsikring. 

  

 2.8. Omtale i journalisten (fagtidsskrift) 

Sagen: På bestyrelsesseminaret blev nævnt, at vi skulle synliggøre DANSKE ÆLDRERÅD 

over for journalister f.eks. i deres fagtidsskrift, hvor Ældresagen står. 

Sekretariatet har undersøgt muligheden og det er en betalingsservice Den mindste annonce 

(54 mm og 40 mm) vil i hvert blad koste kr. 1.290,00 plus moms pr. gang den bringes.  

 

Indstilling: Formandskabet mener, at det er op til bestyrelsen at tage beslutning om, om der 

skal bruges midler på en sådan annonce i år. 

Formandskabet foreslår, at sekretariatet - når de nyvalgte ældreråd er tiltrådt 1. januar 2014- 

skriver til disse og spørger, om der blandt medlemmerne er en uddannet journalist der – på 

frivillig basis - vil støtte og rådgive formand og sekretariat i dette arbejde. 

Beslutning: Bestyrelsen mener ikke, at der skal annonceres i journalisten, men at 

Formandskabet skal tage kontakt til nyhedschefer på diverse medier og dermed blive 

synlige overfor disse.  

 

 

3. Økonomi 
3.1 Forsikring mod hacking af DANSKE ÆLDRERÅDs konti 

 Sagen: Foreninger med et CVR-nr er ikke forsikret mod netbankindbrud. – Skal DANSKE 

 ÆLDRERÅD tegne en årligforsikring på kr. 830 årligt for at være forsikret? 

 Bank eller forsikringsselskab kan ikke oplyse noget om risici eller omfang af netbankindbrud, 

 kun at det er stigende. 

 Beslutning: Bestyrelsen besluttede at tegne en forsikring. 

 

3.2 Orientering om driftsstøtte 2014 

 Marianne Lundsgaard orienterede om, at hun til Puljekontoret, Socialministeriet har 

 indsendt forslag til månedsbudget for det kommende år, samt forslag til udviklingsplan for 

 den tildelte 1. million fra Finansloven. Begge dele skal godkendes inden udbetaling. 

 Budgettet er efter bestyrelsesmødet godkendt, mens udviklingsplanen afventer 

 sagsbehandling af en faglig medarbejder i Puljesekretariatet. 

 

 

 

4. Øvrige sager 
4.1 Henvendelse fra ældrerådene i Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding – om 

digitalisering. 
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Bestyrelsen er enig i ordlyden i henvendelsen og bringer spørgsmålet op på mødet med Folketingets 

Socialudvalg. 

  

4.2 Orientering fra digitaliseringsudvalget – v. Carsten Wittus 

Udvalget har fra sekretariatet modtaget link til Teknologirådets rapport om digitalisering og læst 

rapporten med interesse. Den er læsværdig og med spændende resultater. Sekretariatet har orienteret 

om den i seneste mailservice til ældrerådene. 

Carsten Wittus lovede – i samarbejde med udvalgets medlemmer - at skrive en artikel til DANSKE 

ÆLDRERÅDs Nyhedsbrev 4/2013, der udkommer december 2013. I artiklen redegøres for de 

væsentligste resultater fra Teknologirådets rapport og oplistes hvad ældreråd skal være opmærksomme 

på.  

Bestyrelsen drøftede tillige en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen. Formanden skriver på vegne af 

DANSKE ÆLDRERÅD og påpeger det uhensigtsmæssige i, at ældre skal fritages fra sag til sag og ikke 

får en generel fritagelse gældende for en periode. 

 

4.3 Ældrerådsvalg 2013 

Sekretariatet får mange henvendelser fra ældreråd og forvaltningen i anledning af valget. 

Valgbestyrelsen for ældrerådsvalget i Køge kommune  er af DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat blevet 

gjort opmærksom på at de for tidligt – ift. loven - har aflyst valget.  

Følgende ældreråd holder fredsvalg: Ærø, Helsingør, Køge, Sorø, Kalundborg og formodentlig 

Rudersdal. Slagelse skal have omvalg grundet fejl fra Dafolo. 

 

4.4. Samarbejde med ÆldreForum om rundspørge om digitalisering 

 Sekretariatsleder har aftalt to møde med sekretariatsleder for ÆldreForum for at 

 drøfte muligheder, omfang, temaer m.m. 

 Det er pointeret, at DANSKE ÆLDRERÅD ikke har midler til en evt. undersøgelse, men gerne 

 medvirker med ekspertice. 

 

4.5 Ideer til temaer DANSKE ÆLDRERÅDs konference d. 29. april 2014 

Sekretariatet beder bestyrelsen overveje  temaer og oplægsholdere til DANSKE ÆLDRERÅDs 

konference d. 29. april. Program fastlægges i december, så 4. december er skæringsdato for forslag. 

 

 

4.6 Samarbejde med Politiken om undersøgelse af hjemmehjælp 

Det til ældrerådene udsendte spørgeskema er – efter Politikens rykker - blevet besvaret af 93 formænd 

for ældreråd. En meget flot besvarelsesprocent. Resultaterne foreligger og Politiken kører fra søndag d. 

3. november en artikelserie på basis af undersøgelsen. Initiativet har været tidskrævende, men synliggør 

DANSKE ÆLDRERÅD og ældrerådene generelt. 

 

 

5. Orientering fra formanden – generel orientering om møder m.v. 
Bent Aa. Rasmussen deltager i de kommende temadage for nyvalgte ældrerådsmedlemmer.  

Formanden orienterer om DANSKE ÆLDRERÅD og om regionsældreråd. 

Bent Rasmussen orienterede om det afholdte møde med Ældresagens formand, direktør m.v. 

Det tilstræbes at formand/formandskab holder møde med henholdsvis Danske Seniorer og Faglige Seniorer 

inden udgangen af 2013. 

Orientering fra seneste formandskabsmøde 

Er interviewet til Fyns Amtsavis med en dobbeltside. 
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6. Orientering fra sekretariatet – generel orientering om møder m.v. 
 DANSKE ÆLDRERÅDs medlemmer er inviteret til høring om kørekortfornyelse på Christiansborg d. 

29. oktober. Jørgen Larsen, bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD deltog tillige med repræsentanter 

fra ca. 10 ældreråd 

 DKnyt har bragt historie om fredsvalg i Køge og Rudersdal ældreråd 

 KLnyt har bragt historie om ældrerådsvalg. 

 14. november bestyrelses- og repræsentantskabsmøde i Ensomme Gamles Værn 

 Økonomi- og Indenrigsministeriet er ved at nedsætte et tværministerielt udvalg til at se på 
lovfastsatte høringer (de fleste hører til indenfor plan- og miljølovevgivningen). Vi har allerede lagt 
billet ind på at ville deltage i udvalgsarbejdet. 

 Evaluering fra Vingsted-konferencen – tilfredshed med deltagerantal og program, samt afvikling. 

 Antal høringssvar siden sidste møde i august: 7 stk., heraf ca. 3-4 tekniske høringssvar.  

 Temadage for nyvalgte medlemmer af ældreråd: 
o Torsdag 23. januar           Aabybro 
o Mandag d. 27. januar       Ringsted 
o Tirsdag d. 28. januar        Ringsted 
o Torsdag d. 30. januar       Allerød 
o 3. eller 6. februar              Fårvang  
o Tirsdag d. 4. februar         Kolding 
o Onsdag d. 5. februar        Kolding  

 

 Marianne Lundsgaard interviewet til det finske KLs nyhedsmagasin 

 Bent Rasmussen i kommet i fagpanel i Nyhedsinformation 

 Sekretariatet udsender medio november spørgeskemaundersøgelse til alle ældre- og seniorråd om 

valgform, stemmeprocent, valgte kandidater m.m. 

Orientering fra seneste formandskabsmøde: 

 Brev til Forbrugerombudsmanden fremsendt fra Halsnæs Ældreråd vdr. 

Robotstøvsugere. (udleveres på mødet). Taget ad notam af formandskabet. 

 Bent Rasmussen citeret i Statspensionisten nr. 3, august 2013. 

 Social-, børne- og integrationsminister Anette Wilhelmsen har sagt ja til at være taler 

på repræsentantskabsmødet i Nyborg d. 28. april 2014. 

 Bestyrelsesmødet d. 31. oktober holdes i Odense. Adresse: Socialstyrelsen, 

Edisonsvej 18. 1 sal. Chef for ældreenheden Marianne Skov Iversen fortæller om 

Socialstyrelsens projekter og arbejde kl. 13.00 – 14.00 (vil gerne have en dialog 

med bestyrelsen) 

 Sekretariatet har rykket justitsministeriet for fremsendt forespørgsel vedrørende 

transport (fremsendt i foråret) Ministeriet svarer at de forventer at vende tilbage i 

løbet af september. Materialet er nu kommet. 

 Orientering fra diverse møder i socialstyrelsen og m. andre samarbejdspartnere 

Mundtlig orientering, der gentages på bestyrelsesmødet. Der er mange møder i 

øjeblikket i diverse følgegrupper, hvor DANSKE ÆLDRERÅD har en plads. 

 Sekretariatet har forespurgt DANSKE Regioner om møde med formand Bent 

Hansen. Mødet fastsættes efter regionsvalget. 

 Øvrige datoer for møder ses i seneste mailservice. 

 Nyhedsbrev nr. 3 udsendes primo oktober – bl.a. med en artikel fra konferencen om 

ældre indvandrere. 
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 Der er siden bestyrelsesmødet afgivet  4 høringssvar. 

 Hjemmeside: alt materiale er nu lagt ind på den nye hjemmeside – og det er den der 

logges ind på. 

 Henvendelse fra Politikken: en journalist fra Politikken har henvendt sig om et evt. 

samarbejde omkring en spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådene. Tema: 

Hvad er konsekvensen i kommunerne af de færre hjemmehjælpstimer som 

Danmarks Statistik har registreret gennem de seneste 4 år. Dette blev ”hævet” til 

punkt  2.4. 

 Der er ved referatskrivningen pr. 30. september tilmeldt knap 200 til Vingsted 

konferencen. 

 

 

7. Orientering fra repræsentationer mv. 
ÆldreForum – Bent Rasmussen deltager i arrangement i Ældreforum onsdag d. 6. november 

Kirsten Feld var inviteret til at fremlægge Ældrekommissionens rapport på ÆldreForums seneste møde 

 

De 5 regionsældreråd: 

Region Nordjylland: der afholdes årsmøde d. 28. november 

Region Midt-Jylland: der holdes afsluttende møde for perioden d. 2. december 

Region Syddanmark: Der startes forfra efter regions- og ældrerådsvalg. Regionsældrerådet står i stampe 

Region Sjælland: der er planlagt kommende møder og skal udpeges medlemmer til diverse opgaver i det 

nye regionsældreråd 

Region Hovedstaden: Der skal foretages valg til regionsældrerådet efter de kommende ældrerådsvalg 

 

8. Eventuelt  
 Spørgsmålet om fælles dato for alle valg til ældre- og seniorråd blev bragt op fra region 

hovedstaden. Loven giver denne mulighed, men flere kommuner/ældreråd har tradition for ”skæve” 

år/datoer. 

 Spørgsmålet om suppleringsvalg til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse blev bragt op. Vedtægten 

tager ikke stilling til et sådant. Bestyrelsen tilkendegav, at med een valgt og to stedfortrædere var 

formodningen, at det var en hypotetisk situation, men at der hvis situationen opstår i den enkelte 

valgkreds afholdes suppleringsvalg. 

 Århus ældreråd har drøftet uddannelse for social- og sundhedshjælpere og mener 1 uges 

demensundervisning er for lidt. 

 Medierne har bragt en historie om at friplejehjem i århus er meget dyrere end kommunale 

plejehjemspladser. Prisen for friplejehjem er fastsat efter et nationalt gennemsnit. 

 

 

Kommende møder i bestyrelsen:  

Onsdag d. 15. januar ( 2014),  

Torsdag d. 20. marts, 

 Onsdag d. 21. maj 

 

Kommende møder i formandskabet: 

Torsdag d. 12. december - budgetlægning 

Torsdag d. 27. februar 

Torsdag d. 8. maj 

 

Sekretariatet d. 5. november 2013. 


