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Referat af møde i bestyrelsen i Danske Ældreråd 
 

Tid: Torsdag den 24. januar 2019, kl. 10.00 -15.00 

Sted: Middelfart Rådhus 

Afbud: Inge Jacobsen, Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Linnemann 

Fra sekretariatet deltog Trine Toftgaard Lund og Thomas Jensen.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning:  

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et pkt. 6A ”Orientering fra repræsentationer 

og regionsældreråd” 

 

2. Sager til behandling 

 

2.1 Repræsentantskabsmøde 2019 

 

Sagen: Der er repræsentantskabsmøde mandag den 29. april 2019. Bestyrelsen skal tage 

stilling til følgende områder: 

 

 Ældrerådenes hæderspris. Det ønskes, at bestyrelsen tager stilling til, om der også i 

2019 skal uddeles en hæderspris, og om der er forslag til kandidater. 

 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at der uddeles en hæderspris i 2019, og at der 

anvendes samme procedure for udpegning som tidligere år, hvor ældrerådene 

opfordres til at indsende forslag til kandidater, som bestyrelsen efterfølgende tager 

stilling på mødet i marts.  

 

Beslutning:  

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 Kontingent. Det ønskes, at bestyrelsen tager stilling til, om der skal stilles forslag om 

forhøjelse af kontingentet for medlemskab i Danske Ældreråd for 2020. Kontingentet 

udgør i dag 50 øre pr. borger i kommunen, som er fyldt 60 år.   

 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at der ikke sker en kontingentforhøjelse for 2020.  

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
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 Forretningsorden til repræsentantskabsmødet. Det ønskes, at bestyrelsen tager 

stilling til, om bestyrelsens forslag til forretningsorden for repræsentantskabsmødet i 

2018 kan anvendes igen ved repræsentantskabsmødet 2019. Forslag til 

forretningsorden skal ligeledes drøftes med dirigenten.  

 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at den forretningsorden, som blev anvendt i 2018, 

fastholdes.   

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

Orientering vedr. repræsentantskabsmødet:  

 

 Statsminister Lars Løkke Rasmussen var inviteret til at holde åbningstalen på 

repræsentantskabsmødet, men Statsministeriet har netop meddelt, at han desværre 

ikke mulighed for at deltage. Der skal inviteres en anden politisk taler.   

 

 Indkaldelse til repræsentantskabsmødet er udsendt. 

 

 Det blev på bestyrelsesmødet i maj 2018 besluttet, at der på repræsentantskabsmødet 

2019 skal stilles forslag til vedtægtsændring om, at alle deltagere har taleret, i stedet 

for, som nu, kun de stemmeberettigede.  

 

 Frist for indsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet er den 18. marts 2019. Det 

gælder alle forslag, herunder forslag til kandidater som formand.  

 

 Hvis der er foreslået mere end én kandidat til formandsposten, skal hver kandidat forud 

for repræsentantskabsmødet skriftlig på maksimalt ½ side begrunde sit kandidatur. 

Begrundelsen udsendes af sekretariatet til alle medlemmer. På 

repræsentantskabsmødet gives hver kandidat til formandsposten 5 minutters taletid til 

en valgtale(r). 

 

 Frist for udsendelse af materiale til medlemmer vedr. repræsentantskabsmødet er 28. 

marts 2019. 

 

 Gæster inviteres til repræsentantskabsmøde med mulighed for at sende en kort hilsen 

under punktet eventuelt. Gæster inviteres ligeledes til at deltage i festmiddagen.  

 

 Der arrangeres professionel underholdning.  

 

 

Til drøftelse vedr. repræsentantskabsmødet: 

 

 Beretning. Der ønskes en drøftelse af, om bestyrelsen har ideer til beretningen. 

Beretningen skal udsendes til medlemmerne sammen med øvrigt materiale senest den 

28. marts 2019. Den foreligger således i et færdigt udkast til bestyrelsesmødet den 21. 

marts 2019.  
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Drøftelse: Bestyrelsen var enige om, at den skriftlige beretning skal afspejle, hvad der 

er sket siden sidste repræsentantskabsmøde og fokusere på de gode resultater, 

Danske Ældreråd har opnået. 

 

 Udtalelse. Der ønskes en drøftelse af, om der skal være en udtalelse på 

repræsentantskabsmødet, herunder indhold i en eventuel udtalelse.  

 

Drøftelse: Bestyrelsen besluttede, at der skal laves en udtalelse til 

repræsentantskabsmøde 2019.  

 

 Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske emner. Den seneste version 

af holdningspapiret er vedlagt. Papiret skal godkendes endeligt på bestyrelsesmødet 

den 21. marts 2019 og udsendes kort tid derefter som bilag til repræsentantskabsmødet 

senest den 28. marts 2019. Hvis bestyrelsen har nye punkter, vil de således skulle 

indarbejdes frem mod næste bestyrelsesmøde.  

 

Drøftelse: Bestyrelsen drøftede forskellige punkter i holdningspapiret, men havde ikke     

nye punkter. 

 

 Stemmetællere. Der har tidligere været praksis for, at bestyrelsens medlemmer 

fungerer som stemmetællere, hvis nødvendigt, dog ikke hvis de er kandidater eller 

forslagsstillere. Dirigenten har dog i forlængelse af sidste års repræsentantskabsmøde 

peget på, at funktionen som stemmetæller med fordel kan ligge hos andre end 

bestyrelsen (for at opnå størst mulig uvildighed). Der skal bruges i alt 10 stemmetællere 

ved repræsentantskabsmødet. Der ønskes en drøftelse i bestyrelsen. En løsning kunne 

være, at sekretariatet og afgående bestyrelsesmedlemmer kan fungere som 

stemmetællere.  

 

Drøftelse: Bestyrelsen kan bakke op om sekretariats forslag, men mener, at punktet i 

sidste ende skal afklares med dirigenten.   

 

2.2 Opfordring fra 7-by samarbejdet til Danske Ældreråd 

 

Sagen: 7-by samarbejdet har den 15. november 2018 fremsendt en række opfordringer til 

Danske Ældreråd.  

 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter opfordringerne fra 7-by 

samarbejdet. 

 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede 7-by oplægget og tog det til efterretning.  

 

 

 

2.3 Proces for godkendelse af referater af bestyrelsesmøder 

 

Sagen: På bestyrelsesmødet den 8. november 2018 blev der indledningsvis fra 

formandskabets side præsenteret en ændring af dagsordenen for bestyrelsesmøder, 

således at der anvendes indstillinger fra formandskabet i dagsorden, ligesom der blev lagt 
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op til, at der fremadrettet konkluderes på bestyrelsesmøderne, men at den endelige 

formulering af bestyrelses beslutninger overlades til sekretariatet, som så sender referatet 

ud til bestyrelsens eventuelle bemærkninger og godkendelse. Det var der opbakning til i 

bestyrelsen, men der blev ikke truffet en formel beslutning herom.  

 

Sekretariatet er efterfølgende blevet opmærksom på, at der ligger en formel 

bestyrelsesbeslutning fra oktober 2017 om, at referenten på bestyrelsesmøder skal oplæse 

beslutningen efter hvert beslutningspunkt, som den skrives i referatet, og at bestyrelsen 

skal godkende formuleringen på mødet.  

 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at ny proces for godkendelse af referater, som drøftet 

den 8. november 2018, godkendes.  

 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.  

 

3. Økonomi  

 
3.1 Foreløbigt regnskab 2018  

Sagen: Det foreløbige regnskab for Virksomheden Danske Ældreråd 2018 blev fremlagt.  
 
Revisor reviderer regnskabet den 25. januar 2019. Derefter udarbejdes årsrapport og 
revisionsprotokollat 2018, som forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift på 
mødet den 21. marts 2019. 
 
Drøftelse:  
Bestyrelsen drøftede det foreløbige regnskab. 

 
3.2 Udkast til budget 2019  
Sagen: Formandskab og sekretariat har udarbejdet udkast til budget for Virksomheden 
Danske Ældreråd for 2019.  
 
Der udarbejdes efter revisionen budgetoverslag for 2020, 2021 og 2022. Endeligt 
budgetforslag for 2019 fremlægges til bestyrelsens godkendelse på mødet den 21. marts 
2019 inden udsendelse til medlemmer som materiale til repræsentantskabsmødet. 
 
Der blev på mødet ligeledes fremlagt indtægter og udgifter for Organisationen Danske 
Ældreråd. 
 
Drøftelse:  
Bestyrelsen drøftede forslag til budget. 

 

3.3 Orientering om økonomi  
 

 Revision foretages den 25. januar 2019. Uanmeldt revision i efteråret gav ikke 
anledning til bemærkninger, hvorfor der ikke kommer en rapport. 

 

 Sekretariatet skal for hver af Danske Ældreråds to finanslovsbevillinger udarbejde 
budgetudkast og udviklingsplan, der skal godkendes af Sundheds- og Ældreministeriet.  
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4. Øvrige sager  
 

4.1 Regeringens sundhedsreform 

Sagen: Regeringen har den 16. januar 2019 fremlagt et forslag til en sundhedsreform. Der 

ønskes en drøftelse i bestyrelsen af, hvilke konsekvenser reformen vil have for 

ældrerådenes arbejde, og hvordan Danske Ældreråd skal stille sig i forhold til reformen.  

 

Drøftelse: Bestyrelsen drøftede regeringens forslag til sundhedsreform. Formanden 

orienterede om, at Danske Ældreråd er inviteret til et interessentmøde om 

sundhedsreformen hos innovationsministeren og sundhedsministeren den 30. januar 2019. 

Det blev besluttet, at formandskab og sekretariatet på baggrund af bestyrelsens drøftelse 

udformer et papir om Danske Ældreråds holdninger, som også kan formidles til 

medlemmerne via nyhedsbrev. 

 

 

4.2 Implementering af stop for egenbetaling på akutpladser 

Sagen: Det følger af finanslovsaftalen for 2019, at det i lovgivningen skal præciseres, at 

begrebet ”kommunal akutplads” er en del af hjemmesygeplejen, som alene er reguleret 

efter sundhedsloven. Det betyder, at kost, linned, tøjvask o.lign. fremadrettet skal indgå 

som en del af det gratis tilbud om hjemmesygepleje givet ved en akutfunktion, der er 

organiseret som en kommunal akutplads. 

 

Der er generelt stor usikkerhed og mange spørgsmål til den konkrete implementering af 

stop for egenbetaling på akutpladser, herunder i forhold til både ikrafttrædelsestidspunkt og 

afgrænsning af akutpladser.  

 

Inge Jacobsen har i forlængelse heraf ønsket en drøftelse i bestyrelsen af spørgsmålet om 

afgrænsning af akutfunktionen.   

 

Sekretariatet er i dialog med KL og Sundheds- og Ældreministeriet om den videre proces 

for implementering. Sundheds- og Ældreministeriet oplyser desuden, at af der lige nu 

arbejdes på regelændringen, som vil blive sendt i høring inden længe.   

 

Drøftelse: Bestyrelsen drøftede sagen. Bekendtgørelsesændringen er efterfølgende den 

25. januar 2019 sendt i høring, og sekretariatet udformer udkast til et høringssvar, som 

kommer til at ligge på hjemmesiden.  

 

4.3 Danske Ældreråds mærkesag om en akutfunktion med kvalitet og uden 

egenbetaling 

Sagen: Danske Ældreråds store mærkesag i 2018 har været ’en akutfunktion med kvalitet 

og uden egenbetaling’. Den første del af mærkesagen er imødekommet med, at det i 

finanslovsaftalen er besluttet at indføre et stop for egenbetalingen på akutpladser, og der 

skal nu arbejdes videre med den anden del, som handler om kvaliteten af akutfunktionen.   
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Der ønskes en drøftelse af, hvordan der skal arbejdes videre med mærkesagens anden del 

om kvalitet i akutfunktionen. Desuden ønskes en drøftelse af, om der – i lyset af den 

delvise imødekommelse af mærkesagen – er brug for en reformulering af mærkesagen 

eller en helt ny politisk mærkesag for Danske Ældreråd.  

 

Drøftelse: Bestyrelsen besluttede, at den nuværende mærkesag ikke reformuleres. Det 

videre arbejde med mærkesagen vil bl.a. afhænge af, hvilken klarhed den kommende 

bekendtgørelsesændring giver i forhold til afgrænsningen af akutpladser. Det blev desuden 

besluttet, at det skal være op til en nyvalgt bestyrelse at igangsætte arbejdet med at finde 

en ny mærkesag efter repræsentantskabsmødet, som erstatter mærkesagen om 

underernæring.   

 

 

5. Orientering fra formanden/formandskabet  
 

   

Erik Stagsted orienterer om: 

Deltog i Ældre Sagens delegeretforsamling den 28. november 2018 

Deltog i Videnscenter for værdig ældreplejes konference den 29. november 2018 

Møde med formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Jette Skive, den 6. december 

2018. 

Deltog den 18. december i konferencen ”Det gode ældreliv”.  

Møde med Høje-Taastrup Seniorråd den 16. januar 2019. 

Interessentmøde om sundhedsreformen hos innovationsministeren og sundhedsministeren 

den 30. januar 2019. 

Møde med ny landsformand i Ældre Sagen, Preben Staun, februar 2019 (mødedato endnu 

ikke fastlagt).  

 

Mogens Rasmussen orienterer om: 

Deltog i Videnscenter for værdig ældreplejes konference den 29. november 2018 

Møde med formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Jette Skive, den 6. december 

2018. 

Møde med Høje-Taastrup Seniorråd den 16. januar 2019. 

 

Kirsten Nissen orienterer om: 

Deltog i møde i Forum for underernæring den 17. december 2018. Kirsten Nissen fortalte, 

at der på mødet havde været en oplistning af initiativer i forhold til underernæring på 

finansloven, og at der var tale om en del initiativer. Der blev på mødet oplyst om et nyt 

forum for mad, måltider og sundhed. Initiativtager er Fødevarestyrelsen, som gerne vil have 

større engagement fra kommuner og regioner. www.maaltidspartnerskabet.dk er overgået 

til det nye forum. Der er blandt andet ”Måtidets Dag” 10/11 maj i Maribo med deltagelse af 

Claus Meyer.  

 

Møde med ny sektorformand i FOA, Torben Hollmann, den 15. januar 2019.  

http://www.maaltidspartnerskabet.dk/
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6. Orientering fra sekretariatet  
 

Konferencer og temadage  

Vingstedkonferencen ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er 

udfordringerne?” den 15. november 2018 blev evalueret meget positivt at deltagerne.  

 

Forårskonferencen 30. april 2018 vil have fokus på borgerinddragelse og samskabelse. Der 

udsendes program og åbnes for tilmelding i slutningen af januar 2019. 

 

Temadagene i foråret vil have fokus på interessevaretagelse, medier og kommunal 

budgetlægning. Program er udsendt i december, og der er åbent for tilmelding. 

 

Valg til bestyrelsen 

Valg til bestyrelsen afvikles på temadagene den 26. februar – 7. marts 2019. Ældrerådene 

har frist for at indstille kandidater den 30. januar 2019 kl. 24. Sekretariatet har den 8. januar 

2019 udsendt en påmindelse om indstilling af kandidater til alle ældrerådsformænd, da der 

på det tidspunkt alene var modtaget ganske få indstillinger.  

 

Referencegrupper  

Danske Ældreråd er inviteret til at udpege tre deltagere til den referencegruppe for borgere 

og pårørende, som Videnscenter for Værdig Ældrepleje under Sundhedsstyrelsen har 

nedsat. Referencegruppen er på i alt 12 personer. Danske Ældreråd har udpeget: Anker 

Andersen, næstformand i Seniorrådet i Hedensted Kommune, formand for 

regionsældrerådet i Region Midt, medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd; Knud 

Johnsen, medlem af ældrerådet i Københavns Kommune; og Kirsten Broberg, medlem af 

ældrerådet i Assens Kommune. 

 

Danske Ældreråd er inviteret til at deltage i referencegruppen for Sundhedsstyrelsens 

faglige oplæg til den nationale handlingsplan for ’Det gode ældreliv’. Danske Ældreråd er 

repræsenteret ved sekretariatschefen i arbejdet, som skal være afsluttet i juni 2019.  

 

Dialog med medlemmerne 

Sekretariatschefen har i december 2018 – januar 2019 aftalt interviews med udvalgte 

ældrerådsformænd rundt om i landet for at høre om ældrerådsarbejdet lokalt og deres 

forventninger til Danske Ældreråd. 

 

Sekretariatet gennemfører i januar/februar 2019 to fokusgruppe-interviews om en række 

forskellige temaer, herunder ældrerådenes samarbejde med kommunalbestyrelse og 

forvaltning, ældrerådenes syn på egen indflydelse og forventningerne til Danske Ældreråd. 

Der er udsendt en invitation til deltagelse til alle ældrerådsformænd.  

Nyt fra ministerierne 
Sundheds- og Ældreministeriet har i december 2018 lanceret Plejehjemsoversigten.dk. En 
online oversigt med mange nyttige oplysninger om landets 947 plejehjem, plejecentre og 
friplejeboliger. 
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Ældreministeren har den 17. januar 2019 meddelt, at hun trækker lovforslag om afskaffelse 
af tilsynspolitikker for hjemmeplejen tilbage. Et lovforslag, som Danske Ældreråd har været 
meget imod. 
 
Internt i sekretariatet 
Nina Skjøtt Christiansen er ansat som kursus- og medlemssekretær i Fællessekretariatet 

pr. 1. januar 2019 i en deltidsstilling.    

 

6A Orientering fra repræsentationer og regionsældreråd 

 

Orientering fra regionsældrerådene v. Anker Andersen: 

I forhold til udkast til sundhedsaftalerne, så har regionsældrerådet i Hovedstaden 

kommenteret på udkastet og fremsender høringssvar efter et møde i regionsældrerådet. 

Region Sjælland arbejder også på et udkast, ligesom de gør i region Syd. I region 

Nordjylland har forretningsudvalget samarbejdet med PIU-medlemmet og i region Midt har 

regionsældrerådet sammen med regionsældrerådets PIU-medlem og en praktiserende 

læge lavet et notat og udarbejder herefter et endeligt svar. Anker Andersen oplyste, at 

mange ældreråd arbejder med sundhedsaftalerne i øjeblikket. 

  

Anker Andersen oplyste desuden, at anbefalingerne omkring sundhedsaftalerne, som de 

fem regionsældrerådsformænd sendte ud i december, er blevet brugt. De er indgået i nogle 

af høringssvarene omkring sundhedsaftalerne. Anker Andersen sagde, at han ikke havde 

kendskab til, hvor mange ældreråd, der rent faktisk rådgiver kommunerne omkring 

sundhedsaftalerne.  
 

Orientering fra repræsentationer:  

Inger Zander oplyste, at Forum for Ældre- og Socialtandpleje havde valgt Karen Stæhr til 

formand, men at der ikke var afholder møder i perioden.  

 

7. Eventuelt  

 
Bestyrelsesmedlem Hans Erik Pedersen oplyste, at han ikke genopstiller til bestyrelsen. 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 21. marts 2019 i Middelfart.  

 


