
SPØRGSMÅL OG SVAR OM ÆLDRERÅDS ORGANISERING 
 
Vedr. sekretariatsbistand til ældreråd – 2008 Skriftligt svar fra Velfærdsministeriet 
Velfærdsministeriet har modtaget din mail af XXX, hvori du spørger til omfanget af 
kommunalbestyrelsens pligt til at yde sekretariatsbistand til det kommunale ældreråd.  
 
Kommunalbestyrelsen betaler ifølge retssikkerhedslovens § 33, stk. 2, udgifterne ved 
ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette. 
Det ligger således fast, at kommunalbestyrelsen har pligt til at yde rådet 
sekretariatsbistand.   
 
Der er ikke i lovgivningen fastlagt procedurer for, hvad sekretariatsbistanden konkret 
indbefatter eller for, hvorvidt dette skal fremgå af rådets vedtægter. Det er dog ministeriets 
opfattelse, at det er kommunalbestyrelsen, der afhængig af de lokale forhold beslutter, 
hvilke udgifter til sekretariatsbistand ældrerådet får dækket.  
 
Ministeriet opfordrer kommunalbestyrelse og ældreråd til i fællesskab at opnå enighed om, 
hvilke udgifter til sekretariatsbistand man finder rimelige for, at rådet kan udføre sit 
arbejde.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kirsten Munk 
Fuldmægtig 
Ældrekontoret 
 
 
Vedr. ældreråd - hvilke møder berettiger til diæter mv. – 2008 Skriftligt svar fra 
Velfærdsministeriet 
 
Velfærdsministeriet har modtaget XXX henvendelse af XXX. Rådet ønsker ministeriets 
fortolkning af reglerne om diæter til medlemmer af ældreråd.  
 
Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 33, stk. 3, skal 
kommunalbestyrelsen yde diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og 
udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets 
medlemmer.  
 
I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har godkendt vedtægter for ældrerådet, hvoraf det 
fremgår, at ældrerådet organiseres i specifikke underudvalg, arbejdsgrupper mv., skal 
ældrerådsmedlemmerne have diæter mv. i forbindelse med møder i disse. 
Ældrerådsmedlemmer er ikke berettigede til at modtage diæter for frivillig deltagelse i 
konferencer, kurser mv.  
 



Det afgørende for, om ældrerådsmedlemmers arbejde i underudvalg, deltagelse i 
konferencer o.a. berettiger til diæter, er således, hvorvidt aktiviteterne indgår som en del af 
den arbejdsfordeling for ældrerådets virke, som er pålagt og godkendt af 
kommunalbestyrelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kirsten Munk 
Fuldmægtig 
Ældrekontoret 
 
 
Vedr. høring af ældreråd – 2008 Skriftligt svar fra Velfærdsministeriet 
Velfærdsministeriet har modtaget din henvendelse af XXX, hvor du spørger til ældreråds 
høringsrettigheder.   
 
Ministeriet kan oplyse, at kommunalbestyrelsen har pligt til at høre ældrerådet om alle 
forslag, der vedrører ældre. Vurderingen af, om et spørgsmål vedrører ældre, må tage 
afsæt i formålet med lovgivningen om ældreråd, hvilket vil sige, at ældrerådene - på 
grundlag af en demokratisk debat i ældrebefolkningen - skal rådgive kommunalbestyrelsen 
i forbindelse med udformningen og tilrettelæggelsen af kommunens politik på 
ældreområdet.  
 
Det beror på en lokal vurdering, foretaget i dialog mellem ældreråd og 
kommunalbestyrelse, hvorvidt en sag vedrører udformningen og tilrettelæggelsen af 
ældrepolitikken. Høring kan dog ikke indsnævres til sager, der udelukkende eller i 
overvejende grad vedrører ældre og heller ikke udelukke sager, der behandles for lukkede 
døre.  
 
For at sikre, at ældrerådets rådgivende funktion får reel betydning, skal rådet høres i god 
tid, inden kommunalbestyrelsen træffer endelige beslutninger. Ældrerådet bør endvidere 
tilsendes relevante dagsordener.  
 
  
Med venlig hilsen 
 
 
Kirsten Munk 
Fuldmægtig 
Ældrekontoret 
 
 
 
 
 



Vedr. ældrerådsmedlemmers deltagelse i tilsyn på plejehjem og i plejeboliger – 2008 
Skriftligt svar fra Velfærdsministeriet 
 
Velfærdsministeriet har XXX modtaget XXX henvendelse vedrørende 
ældrerådsmedlemmers deltagelse i de anmeldte tilsyn på plejehjem og i plejeboliger.  
 
Det daværende Socialministeriet iværksatte medio 2006 en undersøgelse af det særlige 
kommunale tilsyn på plejehjem og i plejeboliger mv. Undersøgelsen konkluderede blandt 
andet, at tilsynene var af svingende kvalitet fra kommune til kommune, og at der i mange 
kommuner ikke blev benyttet en systematisk beskrivelse af tilsynets tilrettelæggelse, dets 
indhold og omfang samt dets vurderingskriterier. Det blev derfor anbefalet, at kvaliteten af 
kommunernes tilsyn blev styrket ved, at tilsynene skulle være mere fokuserede og faglige, 
samt at der burde ske en regulering af, hvilke elementer der indholds- og metodemæssigt 
skal indgå i et tilsynsbesøg. Undersøgelsen pegede endvidere på, at politisk deltagelse i 
tilsynene ikke understøtter tilsynenes kontrolelement og faglighed. 
 
For at styrke fagligheden i tilsynene fremsatte den daværende socialminister den 31. 
januar 2007 et lovforslag, der bemyndigede ministeren til at fastsætte regler om tilsyn, 
samt bemyndigede ministeren til at fastsætte regler om, at medlemmer af 
kommunalbestyrelsen ikke må deltage i den faktiske udførelse af tilsynet. Lovforslaget 
trådte i kraft 1. juli 2007. Bestemmelsen findes i servicelovens § 151, stk. 5.   
 
Den daværende socialminister udmøntede ovennævnte bestemmelser i bekendtgørelse 
nr. 805 om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v., som trådte i kraft 11. juli 2007, hvoraf 
det fremgår af § 5, at kommunalbestyrelsens medlemmer ikke må deltage i 
tilsynsbesøgene. Der er ikke fastsat regler i bekendtgørelsen om, at medlemmer af 
ældreråd og handicapråd ikke må deltage i tilsynet.  
 
Omvendt fremgår det imidlertid heller ikke af retssikkerhedslovens regler om ældreråd, at 
ældrerådet har krav på at deltage i tilsynsbesøg. Det fremgår således alene, at ældrerådet 
skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter 
mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de 
ældre. Af et svar af 28. maj 2002 fra den daværende socialminister til Folketingets 
Socialudvalg fremgår det, at det ikke er tanken med ældreråd, at de skal have en 
’kontrolopgave’ i forhold til udførelsen af de kommunale opgaver på ældreområdet, eller at 
de skal beskæftige sig med konkrete enkeltsager. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kirsten Munk 
Fuldmægtig 
Ældrekontoret 
 


