
Af: Michael Winther

Det nytter noget at engagere sig i Æl-
drerådet i kommunen. Enten som valgt 
medlem eller ved at gøre brug af sin 
demokratiske stemme, kan man som 
60+ få indflydelse på kommunens æl-
drepolitik og på hverdagen for ældre i 
kommunen. Landet over er der en ræk-
ke gode eksempler på, hvor Ældrerå-
dene har haft afgørende indflydelse på 
de politiske beslutninger kommunalbe-
styrelserne efterfølgende har truffet på 
ældreområdet. Det gælder alt fra trans-
portforhold, over placering af plejecen-
tre til kvaliteten af mad og aktivitets-
tilbud.

- Der er rigtig mange områder, hvor 
Ældrerådene kan gribe ind og ændre på 
tingenes tilstand. Og det er bestemt også 
sket med succes. Det gælder på centrale 
felter som demensområdet, på plejesi-
den med hele problematikken omkring 
hjemmehjælpen, om overgangen fra 
sygehus til eget hjem, aktivitetscentre-
nes placering i kommunen og madens 
kvalitet. Særlig bevågenhed har der 
også været på transportområdet, hvor 
vi med Ældrerådenes mellemkomst har 

set busruter blive omlagt, og lysregu-
leringen ændret, så de ældre rent fak-
tisk kan nå at komme over, når der er 
grønt. Kort sagt indflydelse på områder, 
der har betydning for mange skrøbelige 
ældre, fortæller formand for DANSKE 
ÆLDRERÅD Bent Aa. Rasmussen. 

Ældre er eksperterne
Ældrerådene er upolitiske råd renset for 
parti- og organisationspolitisk indfly-
delse. Det er sagen, det gælder. Stem-
me og valgret har alle personer, der er 
fyldt 60 år. Ældrerådet i kommunen 
skal bestå af mindst fem medlemmer, 
og valgperioden er fire år. Ældreråde-
ne blev lovfæstet i 1998, da daværende 
socialminister Karen Jespersen øjnede 
en mulighed for at etablere en platform, 
der gennem demokratiske valg skulle 
gøre det nemmere for den ældre del af 
befolkningen at få et kommunalt funde-
ret talerør. Et talerør foldet ud i samtli-
ge kommuner, og som de enkelte kom-
munalbestyrelser var forpligtet til høre 
og rådføre sig hos i sager med ældrepo-
litisk indhold. Ældrerådende er blevet 
en ubetinget succes, og ved det sidste 
valg lå valgprocenten i gennemsnit på 
knap 52%.

- Vi har forhåbninger om, at valgdel-
tagelsen bliver endnu højere i år. Det 
skyldes dels at Ældrerådene i langt hø-
jere grad end tidligere, har brugt kræf-
ter på at markedsføre de opnåede resul-
tater i den forgangne valgperiode, dels 
at ældres forhold er rykket højere op på 
den politiske dagsorden, fordi ældrepo-
litik også handler om værdighed. Det 
er også på den konto, at flere og flere 
ældre vælger at stille op til Ældreråd i 
kommunerne. De vil have indflydelse, 
de kan se det nytter, og de vil holde po-
litikerne fast på, at føre en anstændig 
ældrepolitik i netop den kommune de 
bor i. Det er en win-win situation for 
alle, fordi demokratiet her viser sig fra 
sin bedste side, og fordi kommunalpo-

litikerne er tvunget til at lytte til den 
ypperste ekspertise med indsigt i ældre-
området, netop de ældre selv, forklarer 
Bent Aa. Rasmussen.

Klare prioriteringer
Ældrerådene har gennem de senere år 
især spillet en central rolle i kommuner-
ne, når de centralt besluttede nedskæ-
ringer og besparelser skulle udmøntes 
i konkrete tiltag. Her har de med pro-
fessionel indsigt givet kommunalbe-
styrelserne råd og vejledning til, hvor 
spareøvelsen ville gøre mindst ondt på 
den ældre generation. Omvendt har Æl-
drerådene tillige været særdeles aktive i 
forhold til at prioritere de økonomiske 
midler, der er tilført kommunerne gen-
nem værdighedspuljen på en milliard 
kroner. Det er Sundheds- og Ældremi-
nisteriet der administrer puljen, der ud-
deles på basis af konkrete ansøgninger 
fra kommunerne.

- Værdighedspuljen er et godt eksempel 
på, hvor Ældrerådene har indflydelse. 
Her har hvert enkelt ældreråd analy-
seret og diskuteret hvordan midlerne 
kunne gøre bedst gavn og nytte for de 
skrøbelige ældre. I nogle kommuner 
har det handlet om at tilføre ekstra var-
me hænder, i andre kommuner har vel-
færdsteknologi været på dagsordenen, 
mens andre kommuner har prioriteret at 
kompetenceudvikle sygeplejen. Plurali-
teten er stor, og det skal den også være, 
men helt bassalt handler Ældrerådene 
og deres indsats om, at sikre at ældre 
medborgere har det godt og trygt, og at 
deres stemme bliver hørt, siger Bent Aa. 
Rasmussen.

I langt de fleste kommuner afholdes der valg til 
Ældrerådet i løbet af efteråret 2017. Typisk i forbin-
delse med kommunalvalget. Ældrerådet er de plus 
60-åriges talerør. Ældrerådet skal tale  ældres sag, 
og skal høres af kommunalbestyrelsen, når ældre-
politikken og ældreindsatsen er på dagsordenen. 

Ældrerådene  
– er ældres talerør

CampMat er en træningslejr, hvor det er 
sjovt for eleverne, at blive dygtigere til 
matematik. 

• CampMat er målrettet 1.- 6. klasse.

• CampMat tilpasser sig den enkelte elevs 
faglige niveau, så eleven udfordres og lærer 
mest muligt.

• CampMat er designet til at kunne bruges 
sammen med KonteXt, Matema¬trix og 
Format. 

• CampMat er baseret på amerikanske 
Knewtons teknologi for adaptive læremidler.

Læs mere og bestil gratis 
prøveabonnement på 
alinea. dk/campmat

Formand for DANSKE ÆLDRERÅD  
Bent Aa. Rasmussen opfordrer alle ældre 
til at engagere i det forestående valg til 
Ældrerådene - ml@danske-aeldreraad.dk

Et adaptivt læremiddel er en støtte, når træningen 
skal tilpasses den enkelte elev, men det kan aldrig 
stå i stedet for den kompetente praktikers vejled-
ning og undervisning, siger Kristoffer Krab, der er 
redaktør hos Alinea.

Mere end 12.000 
unikke opgaver

Hæderspris til Ældreråd
Ældrerådenes eksistens som et unikt lov-
bestemt og lokalt demokratisk indflydel-
sesrigt organ er blevet bemærket på den 
internationale scene. Ved FN’s Open 
Government Award vandt Danmark i 
2014 førsteprisen for sin måde at involve-
re ældre borgere på gennem Ældrerådene.  

- Hædersprisen kan vi som samfund na-

turligvis kun være stolte over. Som for-
mand for DANSKE ÆLDRERÅD kan 
jeg derfor også kun opfordre alle ældre 
til at gribe muligheden for at blive hørt 
og få indflydelse. Enten ved at stille op 
til valget i efteråret, eller ved at afgive 
sin stemme på en af de kandidater, der 
vælger at stille op. Det er en fuldstæn-
dig normal valghandling, der afvikles 
forskelligt fra kommune til kommune, 
men alle 60+ kan stemme. Jeg ved, at 
hver stemme har betydning. Fra min 
egen kommune Svendborg kender jeg 
også betydningen af Ældrerådets ind-
sats og værdien af dialog. Vi havde 

indkaldt ældre til et borgermøde om 
madkvaliteten og forventede at,  maden 
ville stå rigtigt højt på dagsordenen. 
Det var helt forkert. Behovet var der-
imod mere information om aktiviteter 
og arrangementer i kommunen. Derfor 
udgiver vi nu to gange om året  kon-
taktbladet Impulser med en oversigt 
over samtlige tilbud i Svendborg Kom-
mune, og artikler om hvordan man ska-

ber sig et godt ældreliv. Sådan bliver 
man klogere, når man engagerer sig og 
lytter, afslutter formand Bent Aa. Ras-
mussen

Sekretariat
DANSKE ÆLDRERÅD har en be-
styrelse og et mindre sekretariat med 
adresse i Vanløse i København. Sekreta-
riatet holder kontakten med ministerier 
og myndigheder, rådgiver ældrerådene, 
arrangerer konferencer og seminarer 
om relevante emner for ældreråd og 
hjælper bestyrelsen med at påvirke den 
ældrepolitiske dagsorden.  

”Der er rigtig mange 
områder, hvor Ældrerådene 
kan gribe ind og ændre på 

tingenes tilstand” 


