
Program 

Temadag 

Retsgrundlag og arbejdsopgaver for  

ældre-/seniorråd 

08:45 - 09:00 Morgenkaffe/the med brød 
 

09:00 - 09:15 Velkomst og indledning til dagens emne 
Erik Stagsted, landsformand for Danske Ældreråd Erik Stagsted, og/eller Mogens Ras-
mussen, 1. næstformand i Danske Ældreråd 

09:15 - 10:45 Ældre-/seniorrådets juridiske grundlag – set fra rådets side 
Gennemgang af indhold og hensigt med lovgivning om ældreråd (og seniorråd) 
Gennemgang af øvrig lovgivning, som regulerer, hvordan rådet kan og må arbejde.  
Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, cand. jur., Danske Ældrerå  

10:45 - 11:00 Pause 

11:00 - 11:45 Udviklingsseminar 
Grupper bestående af 6-8 personer udveksler oplysninger efter tur om: 
 Hvad mener du er dit ældre-/seniorråds væsentligste udfordringer det næste år? 
 Hvad ser du som lokal ældrepolitisk udfordring de næste fire år? 
 Hvad ser du som dit ældre-/seniorråds bedste aktiv/styrke? 
 Er der noget, du vil gøre anderledes end det tidligere ældre-/seniorråd gjorde? 

11:45 - 12:45 Frokost med en øl eller vand 

12:45 - 13:45 Seminarer første runde (Se seminarer på næste side) 
 

13:45 - 14:00 Pause og seminarskift 

14:00 - 15:00 Seminarer anden runde (Se seminarer på næste side) 

15:00 - 15:30 Præsentation af Danske Ældreråds opbygning og opgaver samt Danske Ældre-
råds mærkesag og ældrepolitiske holdninger  
Erik Stagsted, landsformand i Danske Ældreråd og/eller Mogens Rasmussen, 1. næst-
formand i Danske Ældreråd 
Kaffe med kage under præsentationen 



Seminarer 

Seminar A Praktisk indføring i ældre-/seniorrådets opgaver  
 Hvordan ser budgetbehandlingens årshjul ud? 
 Hvordan forstås, behandles og besvares en høring? 
 Hvordan forholder rådet sig til kvalitetsstandarder, hvordan forstås de? 
 Mange begreber: Rehabilitering, Værdighedsmilliard, digitalisering, sundhedshuse, 

akutpladser, plejecenter, demens, den ældre medicinske patient, men hvad betyder 
de for rådets arbejde? 

Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, cand. jur., Danske Ældrerå  

Seminar B Ældre-/seniorrådets indflydelse – og samarbejdspartnere  
 Hvem skal rådet være synlige overfor? 
 Hvad er forskellene mellem rådets opgaver og pensionistforeningers opgaver? 
 Hvad er forskellene mellem det kommunale ældre-/seniorråds opgaver og Regions-

ældrerådets opgaver? 
 Hvordan henvender rådet sig til kommunalbestyrelsen med konstaterede proble-

mer? 
 Hvordan holder rådet balancen mellem at være rådgiver for kommunalbestyrelsen 

og samtidig varetage ældres interesser? 
 Hvordan bevares et godt internt samarbejde i rådet? 
Erik Stagsted, landsformand i Danske Ældreråd og/eller Mogens Rasmussen, 1. næst-
formand i Danske Ældreråd 

I seminarerne veksles der mellem oplæg og dialog, således at inspirationen også kommer fra andre ældre
-/ seniorråd. Seminarerne gennemføres to gange. Alle deltager i begge seminarer. 


