
 

 

Kandidater til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2019 i VALGKREDS 2 
 

Kandidatens navn og mailadresse: 
 

Per Toft Mouritsen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Skive Ældreråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen___X________ 
 
b) Stedfortræder__ 
 
________ 

 

Kandidatens egen præsentation: 
 

Efter de første 2 år som medlem Danske Ældreråd er jeg interesseret i at få en ny 2-årig periode. Da jeg indtrådte i 

Danske Ældreråds bestyrelse var flertallets indstilling, at Danske Ældreråds bestyrelse meget afgrænset skulle 

henholde sig stringent til formålsparagraffen som omtaler at Danske Ældreråds opgave er at være serviceorgan for de 

enkelte ældreråd/seniorråd, og ikke skulle blande sig i mere landspolitiske tiltag. Dette har jeg været med til at ændre, 

hvorved vi i bestyrelsen i Danske Ældreråd tog initiativ til at bede Ældreministeren om at medvirke til at valg til 

ældrerådene i de enkelte kommuner skulle være fremmødevalg, og det dette burde fremgå af lovens tekst om valg til 

ældreråd i de enkelte kommuner. Herudover har Regionsældrerådet taget initiativ til at lave en undersøgelse af den 

betaling, som kommunerne opkræver for ophold på plejehjemspladser, når borgere udskrives fra hospitalerne, og  

opfordret Danske Ældreråd til at opfordre regeringen til at ændre loven, så denne form for ophold burde være gratis  

for patienterne, der udskrives fra hospitalerne forinden patienterne kunne komme hjem i eget hjem. Denne opfordring  

har bevirket, at regeringen i den nye finanslov for 2019 har vedtaget, det der ikke må kræves betaling for ophold på  

akutpladser på plejehjem og at der skal følge penge med fra regionerne til de enkelte patienter.  

  



 

 

Kandidatens navn og mailadresse: 
 

Iver Poulsen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Ringkøbing-Skjern Ældreråd 

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen 
 
b) Stedfortræder   X 
 
________ 

 

Kandidatens egen præsentation: 
 

Jeg er i anden valgperiode medlem af ældrerådet i Ringkøbing-Skjern, været formand i 3 år. Vedtægterne siger vi skal have 2 suppleanter og der 

er åbenbart ikke så mange kandidater, så derfor opstilling. Jeg vil gerne opstilles som 2. suppleant. Jeg har stor lyst til at forsætte det gode 

samarbejde med sundheds- og socialudvalget i Ringkøbing-Skjern kommune. Jeg har en stor interesse i , at der i Danske Ældreråd bliver 

vedtaget nogle gode indsatsområder til gavn for de 98 ældreråd. Akutområdet og kvalitetsstandarterne fra sundhedsstyrelsen er et af de 

områder, som godt kunne løftes en del. Da jeg har stor organisationserfaring, vil jeg også have noget at byde ind med, hvis der bliver brug for 

suppleanter. 

 

 

 

 

 


