
ste borgerinddragelsesinitiativer blandt de 
64 deltagende lande, og USA’s præsident, 
Barack Obama, var blandt talerne ved 
ceremonien. Prisen blev overrakt af stats-
minister Helle Thorning-Schmidt, der i sin 
tale lagde vægt på, at ældrerådene har be-
vist deres værdi og medvirker til dialog og 
samarbejde mellem kommunalbestyrelse 
og civilsamfundets ældre borgere.

Bent Aa. Rasmussen forklarer om pri-
sen:

”Danmark er foregangsland på mange 
områder, nu også for borgerinddragel-
se på ældreområdet. Prisen er en hæ-
derspris og et skulderklap til de man-
ge ældrerådsmedlemmer, der rådgiver 
kommunalpolitikerne på alle områder, 
der vedrører ældre.  Prisen er også en 
anerkendelse af et fremsynet folketing, 
der i 1996 vedtog lov om folkevalgte 
ældreråd. Det kan vi i Danmark være 
stolte af, og DANSKE ÆLDRERÅD 
vil gerne inspirere andre lande. Vi er 
netop blevet inviteret til at tale i Tallinn 
ved en europæisk konference gennem 
det store europæiske projekt MOPACT. 
MOPACT arbejder for, at den ældre del 
af Europas befolkning bliver et aktiv for 
samfundet og for økonomien.”

Målet er dialog og samarbejde
Ifølge formanden for DANSKE  
ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen, er 

Ældreråd sikrer  
dialog i kommunerne
Folkevalgte ældreråd er en institution, der har bevist sin værdi og er kommet for at blive i Danmark. I 
udlandet ser man også værdien i den danske institution, da DANSKE ÆLDRERÅD sidste år vandt den 
internationale hæderspris ’Open Government Award’.
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Ældreråd er en helt unik institution, der 
gennem folkevalgte ældreråd i alle danske 
kommuner varetager ældres interesser. 
Rådene fungerer som de ældres talerør til 
kommunalpolitikere, der skal høre rådet, 
når der fremlægges forslag, der har betyd-
ning for en kommunes ældre borgere.

Bent Aa. Rasmussen er formand 
for landsorganisationen DANSKE  
ÆLDRERÅD og er også formand for 
Svendborg Ældreråd, hvor han konkret 
oplever, at rådet har stor indflydelse på 
kommunalpolitikernes beslutninger.

”Det er min opfattelse, at ældrerådene 
får mere og mere indflydelse. I min egen 
kommune Svendborg ser  ældrerådet for 

OM DANSKE ÆLDRERÅD

-  Påvirker myndigheder og beslutningstagere generelt og særligt i forberedelse af ny lovgivning.  

-  Er bindeled mellem ældreråd og regering, Folketinget, KL, Danske Regioner, offentlige, 
halvoffentlige og private organisationer.

-  Rådgiver ældreråd og andre parter i relevante spørgsmål.

-  Sikrer uddannelse for og vidensformidling mellem ældreråd.

-  Iværksætter udviklingsprojekter, der kan støtte op om ældreråd og skabe debat lokalt og 
nationalt.

-  Opsamler og formidler viden om ældreråds vilkår og arbejde.

DANSKE ÆLDRERÅDS FORMÅL

-  At varetage ældrerådenes interesser over for regeringen, 
Folketinget, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og 
private organisationer.

-  At styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.

MISSION

-  DANSKE ÆLDRERÅDS mission er at medvirke til at skabe 
anerkendelse af ældrerådenes arbejde, så ældrerådene får øget 
indflydelse på ældrepolitikken i kommunerne.

eksempel allerede i maj måned – sam-
men med politikerne –  på budgettet for 
2016. Vi får budgettet at se samtidig med 
politikerne og har den første drøftelse, 
hvorefter vi her afgiver høringssvar på, 
hvad vi synes om forslaget. Kommunal-
bestyrelsen kender således tidligt ældre-
rådets syn på sagen. Vi bliver involveret, 
inden politikerne træffer beslutningerne, 
og det er meget vigtigt,” siger formanden.

Vandt international pris  
I september vandt DANSKE ÆLDRE-
RÅD førsteprisen ved ’Open Government 
Award’ ved en officiel ceremoni i FN-byg-
ningen i New York. Prisen hædrer de bed-

Formand for DAN-
SKE ÆLDRERÅD 
Bent Aa. Rasmus-
sen. 

DANSKE ÆLDRERÅD modtog prisen i FN-bygningen i New York. 

Ældreråd er nedsat til at varetage ældres interesser i samfundet. 

målet at skabe dialog og samarbejde.
”Økonomien skal hænge sammen, 

så hvis man kan se, at en besparelse er 
uundgåelig, vil det for mig være rigtigt 
at indgå en dialog med beslutningsta-
gerne og sørge for, at forringelsen ligger 
det sted, hvor det gør mindst ondt. Det 
er ikke altid så rar en opgave, men jeg 
mener, at vi skal tage medansvar,” for-
klarer han og fortsætter:

”Jeg stillede selv op til ældrerådet for 
at hjælpe de svageste ældre, være tals-
mand for dem og prøve at skabe så gode 
forhold som overhovedet muligt. Sådan 
tror jeg, de fleste, der lader sig vælge til 
et ældreråd, har det, og derfor fylder det 
sociale område naturligt meget. Men vi 
skal også interessere os for områder 
som for eksempel kultur og trafikfor-
hold.”

Der arbejdes fra visse sider på, at Fol-
ketinget skal vedtage en værdigheds-
garanti for ældre, ligesom man har i 
Norge, men det er DANSKE ÆLDRE-
RÅD modstander af.

”Vi mener ikke, at man skal udstede 
garantier her i landet – det er ikke i fol-
kestyrets ånd. Vi skal have en ordentlig, 
saglig debat og have tillid og forvent-
ning til, at tingene sker ordentligt. Kom-
munalpolitikerne er jo også folkevalgte 
og kan skiftes ud, hvis ikke de gør et 
ordentligt stykke arbejde,” siger han. n


