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Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 

GODKENDT 

d. 26. Maj 2016 i Seniorhuset, Odense C. 
 
Afbud fra: Poul Gudberg 
Til stede: Bestyrelsen, observatør Anker Andersen, sekretariatsleder Marianne Lundsgaard, 
sekretariatsmedarbejder Dorthe Neergaard. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning:  

Dagsorden blev godkendt med de punkter, der fremgår af referatet. 

 

2. Sager til behandling 
 

2.1 Opfølgningspunkter fra repræsentantskabsmødet d. 2. maj. 

Sagen: Opsamling på sager/spørgsmål rejst under drøftelse af beretningen og under eventuelt. 

Godkendt referat udsendt.  

Beslutning: 

 På mødet med KL (Kommunernes Landsforening) d. 7. juni rejses spørgsmålet ”hvad blev der af den 

gamle ældremilliard?”. Hvis der ikke på mødet kan gives oplysning om det, rettes spørgsmålet til 

Social- og Indenrigsministeriet. 

 DANSKE ÆLDRERÅD vil anmode om at få et møde med Social- og Indenrigsministeren for at drøfte 

mulighederne i forhold til forsikring af kommunale frivillige i kommuners ældrepleje.  

 DANSKE ÆLDRERÅD vil ansøge, om organisationen kan få en plads i Rådet for 

Menneskerettigheder, med henblik på at modarbejde diskrimination af ældre.  

 På bestyrelsens møde med Regionsældrerådenes formænd i august drøftes, om DANSKE 

ÆLDRERÅD skal arbejde for - som i Norge - at sammenskrive sundhedsloven og serviceloven. 

 Bestyrelsen tog referatet fra repræsentantskabsmødet til efterretning. 

 

2.2 Kort evaluering af repræsentantskabsmøde og konferencen: 

 Bestyrelsen behandlede dirigentens afvikling af repræsentantskabsmødet, samt formandskab, 

sekretariat og hotels afvikling af repræsentantskabsmøde. 

Bestyrelsen var overordnet tilfreds med afviklingen af repræsentantskabsmødet. 

Sekretariatet undersøger, om dirigenten også næste år kan afvikle repræsentantskabsmødet. 

 På baggrund af et spørgsmål oplyste Marianne Lundsgaard, at ministersekretariatet på forhånd 

havde oplyst, at der ikke kunne stilles spørgsmål til ældre- og sundhedsministeren fra salen. 

 Bestyrelsen drøftede formandskab, sekretariat og hotels afvikling af konference samt det faglige 

niveau på konferencen.  

Bestyrelsen var overordnet tilfreds med afviklingen af konferencen. 

 

2.3 Handleplan for DANSKE ÆLDRERÅD 
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Sagen: Handleplanen blev vedtaget uændret af repræsentantskabet, men et medlem foreslog, at indføje, at 
DANSKE ÆLDRERÅD skal modarbejde diskrimination af ældre. Formanden lovede, at bestyrelsen tager 
stilling til, om forslaget følges? 
Beslutning: Bestyrelsen fik en kort gennemgang af den gældende lovgivning om forbud mod 

aldersdiskrimination. 

DANSKE ÆLDRERÅD skal arbejde med spørgsmålet om diskrimination på grund af alder indenfor det 

offentlige område. Handleplanens pkt. 7 ændres således: 

”Diskrimination p.g.a. alder og aldersrelaterede ydelser, der giver ældre økonomiske fordele (fastsat i 

lovgivning)”.  

 

2.4. Bestyrelsesmedlemmers områder i Handleplanen 

Har bestyrelsesmedlemmer nyt inden for deres respektive interesseområder? Bilag med oversigt over 

fordeling udsendt. Kan også ses hér: http://danske-aeldreraad.dk/mod-bestyrelsesmedlemmerne/ 

Beslutning: 

Bestyrelsen ønskede en sproglig præcisering til beskrivelsen af det enkelte medlems interesseområder, der 

fremgår af hjemmesiden. Eventuelle andre rettelser bedes sendt til sekretariatet. 

Arbejdsform og struktur vedrørende bestyrelsens behandling af interesseområderne drøftes på bestyrelsens 

augustseminar. 

Carl Aksel Kragh Sørensen refererede nyheder inden for hhv. digitalisering og velfærdsteknologi-områderne.  

Anker Andersen oplyste, at der er kommet et godt oplæg fra Sundhedsstyrelsen om ’Den Ældre Medicinske 

Patient’. 

 

2.5 ’DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder’ – status og brug 

lokalt, samt drøftelse af hvor ofte papiret skal opdateres ift. forslag fra ældreråd 

Sagen: Papirets holdninger har været drøftet på et ældreråds- og et regionsældrerådsmøde, og der var 

forslag til rettelser.  

Beslutning: 

Papiret opdateres 1 gang årligt. Papirets holdninger drøftes på formands-/næstformandsmøderne i 

september. Forslag til ændringer og tilføjelser behandles samlet på bestyrelsesmødet i oktober 2016.  

 

2.6 Forberedelse af møde med formænd/næstformænd for regionsældreråd 

Sagen: I forlængelse af næste bestyrelsesmøde afholdes det årlige møde med formænd for 

regionsældrerådene. Hvilke emner skal drøftes? 

Beslutning: 

Evaluering af regionsældrerådenes observatørrolle i bestyrelsen, relationen mellem Regionsældreråd og 

DANSKE ÆLDRERÅD.  

 

2.7 Konference i Vingstedcentret d. 9. november 

Sagen: Formandskabet foreslår ”Ulighed i tilgængelighed” – en overskrift som kan indeholde mange 

delelementer (fysisk tilgængelighed, digital tilgængelighed, sprogbarrierer der mindsker tilgængelighed 

m.m.). 

Beslutning: 

Bestyrelsen bakkede op om temaet ’ulighed’ og ’forebyggelse af ulighed’, og pegede på at det er aktuelt i 

forbindelse med sundhed, økonomi og kulturtilbud for ældre.  

2.8 Henvendelser om manglende inddragelse i udformning af værdighedspolitikken 

Sagen: Der er over de seneste to måneder modtaget skriftlige henvendelser fra fire forskellige ældre-

/seniorråd, hvoraf de tre ikke oplever sig inddraget i arbejdet med at udforme kommunens værdighedspolitik. 

To ældre-/seniorråd klager over, at værdighedsmidlerne ikke fordeles som ’nye midler’. Bilag med detaljer og 

baggrund udsendt.  

http://danske-aeldreraad.dk/mod-bestyrelsesmedlemmerne/
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Henvendelserne har bl.a. rejst spørgsmålet, om der er forskel på at ’inddrage’ eller at ’høre’ et ældre-

/seniorråd. Den Danske Ordbog definerer at ’inddrage’, som ’at medtage eller involvere i en sag, et forhold 

el.lign.’ Definition af en høring er, ’et lovbestemt forløb, hvor en offentlig myndighed gør særligt berørte parter 

bekendt med en sag og indhenter kommentarer, inden der træffes afgørelse’.  

Drøftelse: 

Hvert bestyrelsesmedlem redegjorde for, hvordan eget ældre-/seniorråd har været inddraget i udformning af 

værdighedspolitikken, samt i og omkring udmøntningen af milliarden.  

Det fremgik af de 11 tilstedeværendes afrapportering, at ikke to kommuner håndterer arbejdsprocessen 

omkring værdighedspolitkken på samme måde. Syv af bestyrelsesmedlemmerne havde oplevet en god og 

inddragende proces ved tilblivelsen af den kommunale værdighedspolitk. Fire var ikke tilfredse med 

inddragelsen. 

 

2.9 Fastsættelse af bestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmødet d. 24. april 2017.  

Indstilling: Forslag til mødeplan:  

Beslutning: 

 Onsdag d. d. 17. og torsdag d.18. august – Seminar på Hotel Nyborg Strand – er fastlagt 

 Onsdag d. 27. oktober 2016 – mødet flyttes til Middelfart 

 Torsdag d. 26. januar 2017 

 Torsdag d. 23. marts  

 Tirsdag d. 16. maj  

Repræsentantskabsmødet afholdes d. 24. april 2017 med ældrepolitisk konference d. 25. april. 

 

 

3. Økonomi 
Intet til punktet. 

 

 

4. Øvrige sager 
 

4.1 Formands- og næstformandsmøder for medlemmer 

Sagen: Der afholdes formands- og næstformandsmøder for alle ældreråd i ugerne 34 og 35.  

Drøftelse: Formanden ønsker at drøfte papiret ’DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske 

områder’ samt ’valg til ældreråd’ på møderne. Derudover foreslog bestyrelsen en opfølgning på, hvordan det 

er gået med arbejdet om værdighedspolitikken. 

 

4.2 Folkemødet på Bornholm - status 

Sagen: Status på arrangementer: 

Torsdag d. 16. juni:  

Bent Aa. Rasmussen og Erik Stagsted taler på Speakers Corner vedr. velfærdsteknologi, værdighed og 

fremtidens madkultur for ældre.  

Fredag d. 17. juni: Erik Stagsted er debattør ved egen event med temaet: ”Hvordan vil jeg bo som gammel 

og hvilke muligheder har jeg?”.  

Bent Aa. Rasmussen deltager i debatmøde, arrangeret af Center for Sund Aldring, med temaet: ”Skal de 

frivillige bære velfærden?” og Center for God Forvaltningen med temaet ”Digitalisering – er det god 

forvaltning?”   

Lørdag d. 18. juni:  

Bent Aa. Rasmussen deltager i debatmøde, arrangeret af Danske Seniorer, med temaet ”Mød formanden for 

DANSKE ÆLDRERÅD og Danske Seniorer” – og ”Hør hvordan vi får indflydelse på ældrepolitik”.  
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Bent Aa. Rasmussen og Erik Stagsted er tilhørere hos RealDania og Danske Seniorer, med temaet 

”Fremtidens seniorboliger”  

Drøftelse: Der kommer løbende flere ønsker om DANSKE ÆLDRERÅDs deltagelse i arrangementer. Den 

seneste handler om Ældreplejen i fremtiden, som formanden deltager i. 

 

5. Orientering fra Formanden/formandskabet 
 

5.1 Orientering fra formanden om repræsentationer, følgegrupper og bestyrelsens 

arbejdsform 

Deltaget i Marienborg møde d. 9. maj – om demenshandleplanen, hvor der var fokus på pårørendes 

situation. 

19. og 20. maj – Demensdage, hvor fokus var på forebyggelse og opsporing af demente samt 

pårørendes situation, og derfor lidt mere optimisme at spore.  

3. juni – møde med ÆldreForum, med emnet diskrimination på grund af alder samt formandens oplæg 

om DANSKE ÆLDRERÅDs arbejde. 

7. juni møde med KL. Formanden orienterede om dagsorden og indhold for mødet, hvor emner, som 

DANSKE ÆLDRERÅD ønsker drøftet er: valg til ældreråd, OPP-samarbejde og konkurser samt 

fremtidige velfærdsalliancer.  

 

Stedfortræder for Hanne Vedersø, Ole Høyer er indkaldt til at deltage i bestyrelsesmødet i august. 

 

5.2. Orientering fra næstformand Erik Stagsted om oplysningsarrangementer om 

ældrerådenes arbejde 

Eriks Stagsted omdelte et bilag over emner og antal deltagere til de hidtidige møder han havde deltaget i 

siden d. 1. oktober 2015. Erik Stagsted er foreløbig inviteret til tre yderligere arrangementer i efteråret 

2016.  

 

5.3. Orientering fra næstformand Hanne Vedersø om Folkebevægelsen Mod 

Ensomhed 

Hanne Vedersø orienterede om sine møder d. 18. maj i Udvalget om Sundhed samt to møder d. 19. maj 

i hhv. Ældreudvalget og Koordinationsudvalget. Næste møde i Koordinationsudvalget finder sted d. 16. 

september.  

Hanne Vedersø oplyste, at der er væsentlige organisatoriske og strukturelle ændringer på vej i 

organisationen, som hun orienterede om. Hun opfordrede DANSKE ÆLDRERÅD til at overveje 

ændringernes betydning inden medlemsskabet fornys. Eventuel ny repræsentant udpeges på 

bestyrelsesmødet i august. 

 

 

6. Orientering fra sekretariatet – generel orientering om møder m.v. 
Om f.eks. administration, møder og repræsentation, orientering til medlemmer 

 

Administration:  

Mange ansøgere til stilling som sundhedspolitisk konsulent i DANSKE ÆLDRERÅD med forventet 

ansættelse pr. 1. august. 

Ældrepolitisk konsulent, Lise Sørensen, har fået orlov uden løn i et år fra 1. juli 2016. 

Jeanette Frandsen ansat fra 1. august 2016. 

Dashneh Amini, praktikant, fratræder d. 30. maj. 
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Orientering til medlemmer: 

Nyhedsbrev nr. 2/2016 er udsendt 

Mailservice nr. 4 er udsendt 

Ældrerådenes Hæderspris og modtageren, Jacob Birkler, er blevet omtalt i mange aviser. 

 

Møder og repræsentation: 

Efterårets aktiviteter i DANSKE ÆLDRERÅD 

 Vingstedkonferencen er fastlagt til d. 9. november – program udsendes ultimo august 

 Temadage efteråret er fastlagt til uge 40 og 41- program udsendes inden sommerferien 

 Formands-næstformandsmøder er fastlagt uge 34 og 35 program udsendes inden sommerferien 

 Sekretariatslederen deltager p.t. i mange møder og arbejdsgrupper, herunder 

o Sundhedsstyrelsens følgegruppe vedrørende Demenshandleplan 2016-2020. 

o RealDanias boligprojekt om oprettelse af ’OlleKoller’. 

 

 

7. Orientering fra repræsentationer mv. 
 Orientering fra regionsældreråd ved observatør Anker Andersen 

Anker Andersen henviste til det udsendte bilag, hvor de enkelte Regionsældreråd refererer sine 

aktiviteter.  

Orientering fra regionerne: 

Vi har i region Hovedstaden haft et meget spændende møde om den nye sundhedsplatform, som 
dækker regionerne Hovedstaden og Sjælland. 
Vi tilrettelægger p.t. et møde i regionsældrerådet om “Den ældre medicinske patient”, og vi har fået 
tilsagn fra adskillige politikere om deltagelse. 
Desværre har vi fået lagt mødet den 1. september - altså i den kommunale budgetlægningsperiode, 
og derfor bliver vi nødt til at flytte mødet til november måned. 
Vores planer for efterårets første møde bliver først lagt den 15. september. 
 
Region Sjælland havde møde den 9/5 med følgende emne: 
… temadag omkring den kollektive trafik og trafikbetjeningen af især de ældre medborgere i Region 
Sjælland. Deltagere: 5 fra hvert ældreråd. 
 
Region Syddanmark. 
Regionsældrerådets bestyrelse har afholdt møde den 23/5. 
Vi planlagde bl.a. vores stormøde i oktober hvor emnet bliver: "Pårørende til demensramte og deres 
situation"  
Vi diskuterede loven om Forebyggende hjemmebesøg og hvad man gør i de enkelte kommuner. 
 
Region Nord skal have kvartalsmøde tirsdag den 31/5-2016.  
Mødet afholdes på SOSU-skolen i Aalborg. Her vil direktør Lene Kvist og leder af skolens FUTURE 
LAB Bent Fuglsbjerg fortælle om uddannelserne og skolens særlige indsatser på områderne 
digitalisering og velfærdsteknologi m.v. 
 
Møde i region MIDT – 11/4. Hovedpunkter. 
Forløbsprogram for hjertesygdom – fra plan til gennemførelse 
Nationale initiativer – finanslov, satspuljer og økonomiaftaler. 
status for arbejdet med rækken af nationale initiativer i regionen. 
De 5 ældrepolitiske områder med 15 temaer. 
 

Netværket = de 5 regionsfmd. mødes i Odense den 15/6. Et af emnerne på mødet vil 

være forberedelse af mødet med bestyrelsen i Nyborg den 18/8. 

Vi vil komme med et oplæg til bestyrelsen om de emner, som vi gerne vil have på 

dagsordenen. Sendes til bestyrelsen i starten af august. 
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8. Eventuelt  
 Kirsten Nissen oplyste, at Københavns Ældreråd havde ændret sin vedtægt, således at 

medlemmer af rådet ikke fremover vælges i enkelte bydele, men opstilles og vælges generelt for 

København. 

 Carl Aksel Kragh Sørensen,  

o oplyste, at 7-By-samarbejdet var genoptaget, og et godt møde var for nyligt afholdt i 

Aarhus. Carl Aksel havde tilbudt sig som tovholder og blev enstemmigt valgt på 7-

byernes aftenmøde på Nyborg Strand den 4. maj 2016.” 

o Efterlyste, evt. nedsættelse af valgudvalg til bestyrelsesvalg i DANSKE ÆLDRERÅD  

o Oplyste, at 2 medlemmer var udtrådt af Aarhus ældreråd. De er nu erstattet med 

suppleanter. 

 Carsten Wittus oplyste, at der havde været problemer med regler for brug af Netbank for 

ældrerådet. Det skyldes regler om identifikation af kontohavere for at undgå hvidvask og 

terrorstøtte via bankkonti. 

 Formand Bent Aa. Rasmussen holdt på bestyrelsens vegne en varm afskedstale til første 

næstformand Hanne Vedersø, der udtræder af bestyrelsen på grund af flytning til en anden 

kommune. Han takkede blandt andet for hendes langvarige engagement i bestyrelsen, med en 

tålmodig og arbejdsom tilgang til opgaverne.  

 

For referat, 2. juni 2016 

Dorthe Neergaard 

 

 


