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1. Indledning og resumé 
 
Med regeringsdannelsen i juni 2015 fik Danmark for første gang i historien en sundheds- og ældreminister. 
Et spændende og uventet tiltag. At ældreområdet lovgivningsmæssigt og administrativt nu ligger under 
Sundhedsministeriet og ikke under Socialministeriet medfører, at DANSKE ÆLDRERÅD som organisation 
ligger under Sundhedsministeriet og dermed har fået nye samarbejdspartnere i ministeriet og i 
sundhedsstyrelsen. Flytningen betyder også, at der for alvor er kommet fokus på sundhedspolitiske og 
sundhedsfaglige problemstillinger og udfordringer. Både de udfordringer ældre har, og de udfordringer 
kommuner og regioner har. Og det er godt.  
 
DANSKE ÆLDRERÅD er opmærksom på, at organisationen har et ansvar for at holde øje med, om tab af 
funktioner og evner får større vægt end andre sociale vilkår i politikfremstilling og lovgivning. 
Formandskabet medbragte på DANSKE ÆLDRERÅDs møde med sundheds- og ældreminister Sophie 
Løhde i august 2015 en vifte af emner, der vedrører et bredt felt af ældrelivet, som f.eks. overgang fra 
hospital til hjem, digitalisering, værdig ældrepleje, velfærdsteknologi, demens og ensomhed. Lejligheden 
blev også benyttet til at fremføre DANSKE ÆLDRERÅDs ønske om en forhøjet finanslovsbevilling, så 
sekretariatet styrkes på det sundhedsfaglige og sundhedspolitiske område. 
Ministeren har siden sin tiltrædelse blandt andet haft fokus på forebyggelse, på en National 
demenshandleplan, på ældre medicinske patienter og på fast tilknyttede læger på plejecentre. Emner som 
Sophie Løhde vil kunne uddybe, når hun holder åbningstalen på dette års repræsentantskabsmøde.  
 
Et væsentligt tiltag i 2015/2016 var Lov om Værdighed i ældreplejen – bedre kendt som 
Værdighedsmilliarden. Ældreråd blev specifikt nævnt i lovteksten og fik dermed rolle som aktiv deltager i 
kommunernes politikudvikling. At værdighedsmilliarden udmøntes for første gang i samme år, som 
kommunerne skal levere omprioriteringsbidrag til staten, vanskeliggør denne proces.  
Repræsentantskabet udtalte sidste år: ”Lad ældrerådet som repræsentant for ældre borgere være med til 
at bestemme, hvor midlerne bedst gør gavn i den enkelte kommune”. Denne udtalelse blev brugt på alle 
møder med politikere og embedsmænd og udmøntningen af værdighedsmilliarden beviste, at DANSKE 
ÆLDRERÅD havde påvirket den politiske beslutningsproces.  
 
Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har i beretningsperioden arbejdet med at udvikle og afstemme 
bestyrelsens holdninger til relevante og aktuelle ældrepolitiske områder. Drøftelserne er samlet i 15 
områder, og bestyrelsen har formuleret en politik på disse. Denne beretning er krydret med citater fra dette 
arbejde. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD holder den 2. maj 2016 sit 18. møde i repræsentantskabet. Som landsorganisation 
for de i kommunerne 98 folkevalgte og lovfæstede ældre- og seniorråd har DANSKE ÆLDRERÅD en 
medlemstilslutning på 100 %. Det er godt og giver DANSKE ÆLDRERÅD vægt i samtaler med politikere på 
Christiansborg, i Danske Regioner og i KL. At vi kan mønstre ca. 90% af medlemmer til 
repræsentantskabsmøder og til formands- og næsformandsmøder giver respekt.  
98 medlemmer er ikke mange. Bestyrelsen er opmærksom på den udfordring, det er, at hvert enkelt 
medlem ser sig som en del af fællesskabet og finder, at DANSKE ÆLDRERÅD er stedet, hvorfra støtte og 
viden kan hentes. 
 
Denne skriftlige beretning er tematiseret i forhold til relevante politikområder for såvel ældre- og seniorråd 
som for DANSKE ÆLDRERÅDs virke. Beretningen kan forhåbentlig danne afsæt for en god drøftelse d. 2. 
maj 2016. 
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2. Uddannelse, videns- og nyhedsformidling til ældre- og seniorråd 
 
Det er DANSKE ÆLDRERÅDs formål at varetage ældre- og seniorråds interesser over for Regering, 
Folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer. Derudover er det 
organisationens opgave at styrke og videreudvikle rådene i deres lokale virke. Den første opgave løftes året 
igennem ved kommunikation til ovennævnte parter. Den anden opgave løftes gennem konferencer, temadage, 
nyhedsbreve, hjemmeside, mail-service og rådgivning. DANSKE ÆLDRERÅD arbejder således på at være 
synlig overfor politiske beslutningstagere og over for organisationens medlemmer.  
 
At være synlig i og kommunikere gennem den landsdækkende presse er ikke et selvstændigt formål for 
DANSKE ÆLDRERÅD.  Dette sagt, er såvel bestyrelse som sekretariat vidende om, at politiske 
dagsordner ud over at blive sat i møder med interessevaretagere også sættes gennem dagspressen. Men 
ressourcer må prioriteres. 

DANSKE ÆLDRERÅDs væsentligste formidlingsopgaver har i beretningsperioden været: 
 
Hjemmesiden, danske-aeldreraad.dk 
Hjemmesiden indeholder væsentlige dokumenter for DANSKE ÆLDRERÅD og for ældre- og seniorråds 
arbejde. Dels viden om organisationen og kontaktoplysninger, dels information om kommende arrangementer. 
Et væsentligt punkt er tillige redskaber til ældre- og seniorrådenes arbejde, høringssvar, konferencerapporter, 
undersøgelser m.m. 
 
Ældrepolitiske konferencer og konferencerapporter 
DANSKE ÆLDRERÅD sætter med to årlige konferencer fokus på aktuelle ældrepolitiske emner. 

Hvilke kommunikationskanaler har DANSKE ÆLDRERÅD? 
 
Kommunikation, der er rettet primært til medlemmer: 

 DANSKE ÆLDRERÅDs nyhedsbrev, sendes elektronisk til abonnenter. 

 DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice, sendes elektronisk til ældre- og seniorråd og disses sekretærer. 

 DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside opdateres jævnligt.  

 Repræsentantskabsmøde hvor DANSKE ÆLDRERÅDs politik drøftes og fastlægges. 

 Årsberetning. 

 Politisk orientering, DANSKE ÆLDRERÅDs lejlighedsvise orientering til medlemmer om højaktuelle 
emner, som eksempelvis resultater fra Finanslovsaftale. 

 Referat fra bestyrelsesmøder, der offentliggøres på hjemmesiden. 

 Formands-/næstformandsmøder, hvor ledelsen drøfter spørgsmål af fælles interesse med 
formænd/næstformænd for ældre- og seniorråd. Drøftelser samles i et skriftligt resumé. 

 Møde med repræsentanter fra regionsældreråd og bestyrelsen om fælles interesseområder. 

 Møde med medlemmer i Patientinddragelsesudvalg og formanden om spørgsmål af fælles interesse. 

 Ældrepolitiske konferencer for medlemmer og andre, samt konferencerapporter. 

 Temadage for medlemmer. 

 Faglig telefonisk og/eller skriftlig rådgivning af medlemmer og deres sekretærer.  
 

Kommunikation, der er rettet primært til offentligheden:  

 Pressemeddelelser om DANSKE ÆLDRERÅDs gennemførte undersøgelser eller holdninger til aktuelle 
temaer. 

 Udtalelse vedtaget af Repræsentantskabet. 

 Møder med Social- og sundhedspolitiske ordførere, herunder samråd. 

 Møder med minister. 

 Møde med Danske Regioner. 

 Deltagelse i Folkemødet på Bornholm.  

 Møde med KL, Kommunernes Landsforening. 

 Deltagelse i arbejdsgrupper, konferencer og landsmøder med offentlige og private institutioner og 
organisationer. 

 Kronikker og artikler i relevante tidsskrifter. 
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 Forandringer i omsorgen for ældre – velfærd, 
konkurrence og aktivt liv som ældre var 
temaet for forårets konference på Hotel 
Nyborg Strand. 494 deltagere satte 
deltagermæssig rekord. 

 Etik som grundstenen i fremtidens 
demenspleje var temaet for efterårets 
konference i Vingstedcentret. Konferencen 
havde 268 deltagere. 
 

DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat udarbejder i 
forlængelse heraf ældrepolitiske konferencerapporter, 
der samler op og perspektiverer indholdet af 
hovedoplæg og seminarer. Formålet er at fastholde viden til drøftelser i ældre- og seniorråd. 

 
Faglige temadage 
DANSKE ÆLDRERÅD holder hvert forår og efterår faglige temadage. Hvert sæt temadage gennemføres 
fem steder i landet. 

 Ældre- og seniorråds synlighed og medier - Hvordan præsenterer rådet sine budskaber? Med 
bistand fra en professionel nyhedsformidler fik ældre- og seniorråd i efteråret 2015 en 
værktøjskasse fyldt med praktiske råd om, hvordan rådet kan begå sig i medierne. I alt 246 
medlemmer af ældre- og seniorråd deltog. 

 Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen var emnet for forårets 
temadage. Programmet havde oplæg fra fire forskellige oplægsholdere om aktuelle tendenser i 
lovgivning og praksis i kommuners ældrepleje. 391 medlemmer af ældre- og seniorråd deltog i 
denne temadag. 
 

Politiske møder med medlemmer 
Formand og sekretariatsleder tager hver sensommer på landsturne for at møde formænd og næstformænd 
fra ældre- og seniorråd. Tre hovedspørgsmål dannede udgangspunkt for dette års drøftelser:  

1. Hvilke ældrepolitiske udfordringer oplever vi som ældre- og seniorråd i kommunerne? 
2. Værdighed på den politiske dagsorden – hvilke principper for værdighed, synes vi er væsentlige! 
3. Pejlemærker for arbejdet i de kommende år for henholdsvis ældre- og seniorråd og for DANSKE 

ÆLDRERÅD. 
Læs mere om emnerne i boksen på næste side. I 2015 deltog 166 formænd og næstformænd fra 88 ældre- 
og seniorråd. 

  
Mailservice 
Sekretariatet udsender 8-10 gange årligt en nyhedsmail med 
overskriften ”Mailservice”. 
Mailservice indeholder kort omtale af kommende 
arrangementer i DANSKE ÆLDRERÅD, invitationer til andres 
ældrepolitiske konferencer- og møder, kort orientering om nye 
undersøgelser, statistik og rapporter samt lokale ældre- og 
seniorrådsinitiativer. Omtalerne er oftest ledsaget af et link til 
hjemmesider med yderligere viden om emnet. 
 
Nyhedsbreve  
DANSKE ÆLDRERÅD udgiver årligt fire Nyhedsbreve med 
faglige artikler, nyheder fra ministerier og styrelser, resultater fra 
projekter, brevkasse m.m. Hvert nyhedsbrev indledes med 
formandens leder om et eller flere aktuelle emner. I 
beretningsperioden har lederen bl.a. omhandlet følgende 
temaer og haft følgende politiske udmeldinger: 

 Hvor bliver tillidsreformen af? Medarbejderne i 
ældreplejen er dygtige, og vi har tillid til, at alle vil det 
bedste og gør det rigtige. Så kommer der et par svigt, 
og omgående kommer der ønsker om mere kontrol. 
Jeg synes, det hele tiden gælder om at finde "den 
gyldne middelvej". 

Eksempel på en mailservice-besked 
Har dit ældre- eller seniorråd med held 
gennemført et nyt initiativ i forhold til 
politikere, pensionistforeninger eller på 
borgermøder? 
  
Ja, Furesø og Egedal Seniorråd har 
arrangeret møde mellem seniorer og 
ældreminister. Seniorrådene i Furesø og 
Egedal kommune arrangerede sammen 
med Danske Seniorer og DANSKE 
ÆLDRERÅD et møde med Sundheds- 
og Ældreminister Sophie Løhde d. 18. 
januar 2016. Ministeren fortalte, hvad 
ældre kan forvente af offentlige tilbud, 
svarede på spørgsmål og lyttede til gode 
råd fra salen om dét, der optog 
deltagerne. Der var også indlæg fra 
borgmester Ole Bondo, Furesø og 
regionsmedlem Per Seerup Knudsen om 
de kommunale og regionale 
udfordringer.  
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 Finanslovsforhandlinger om boligstøtten til pensionister: Jeg vil opfordre de relevante ministre til at 
udarbejde troværdige beregninger og tal. Tal vi som DANSKE ÆLDRERÅD kan forholde os til. 

 Nye regler for forebyggende hjemmebesøg: Jeg vil dog opfordre alle ældre- og seniorråd til at holde 
øje med, at lovens gode intentioner holdes i hævd – ikke mindst når kvalitetsstandarden udformes. 

 Nedlæggelse af embedslægetilsyn på plejehjem: Som ældre- og seniorråd er vi meget 
opmærksomme på, hvad der sker på de enkelte plejehjem, og vi får en del af vores viden gennem 
tilsynsrapporter og ved deltagelse i bruger-og pårørenderåd. Denne mulighed må ikke svækkes. 

 

3. Synlighed 
 

Synlighed er i dag mulig på flere ’platforme’ end tidligere, og 
elektroniske medier vinder frem også blandt ældre. DANSKE 
ÆLDRERÅD overvejer for øjeblikket, om Facebook i 
forbindelse med valg til ældre- og seniorråd i 2017 skal 
benyttes som formidlingskilde ikke mindst for at få flere til at 
stille op til ældrerådsvalg og for at fastholde en høj 
stemmeprocent.  
 
DANSKE ÆLDRERÅD søger at opnå størst mulig synlighed ift. 
offentligheden og politikere og har haft stort udbytte af især tre 
indsatser: Ældrerådenes Hæderspris, FN´s internationale 
ældredag og deltagelse i Folkemødet på Bornholm.   
 
Ældrerådenes Hæderspris 
Erling Tiedemann modtog Ældrerådenes Hæderspris i 2015. 
Erling Tiedemann synliggjorde på den nationale og lokale 
scene, at ældre borgere har ressourcer og kan bidrage til 

lokalsamfundet og til yngre generationer. En holdning Erling Tiedemann ikke blot udtrykte, men også 
efterlevede til sin død i juledagene 2015.  
 

Emner fra formands-/næstformandsmøder i 2015 og eksempler på, hvordan DANSKE ÆLDRERÅD 
følger op på emnerne  
 
Ældrevenlige boliger/plejehjem. Flere efterlyste tidssvarende ældrevenlige boliger, samt bedre 
finansieringsmuligheder for disse. Lukning af utidssvarende plejehjemspladser foregår i flere kommuner og 
er nødvendige, men svære at håndtere. Friplejeboliger blev nævnt som et problem især i Jylland. Tomme 
ældreboliger er en udfordring over hele landet, og koster kommunen dyrt.  
 
DANSKE ÆLDRERÅD afgav efterfølgende et høringssvar om nedsættelse af grundkapitalen og 
kapitalindskuddet for almennyttige boliger, hvor der blev slået til lyd for finansieringsformer, som gør det 
billigere at betale indskud i nye almene boliger. DANSKE ÆLDRERÅD kunne ikke støtte et lovforslag, som 
først om 10 år ville gøre det billigere for kommuner at betale for pladser i friplejeboliger og i 2017 og 2018 
billigere at opføre dem.  
 
Værdighed i ældreplejen. Flere bemærkede, at det er ældre- og seniorråds opgave at holde øje med om 
beslutninger og praksis lokalt træffes på et værdigt grundlag. Materiale til lokale drøftelser af etiske 
dilemmaer blev efterspurgt, tillige med et udspil fra DANSKE ÆLDRERÅD ift. værdighed. 
 
Værdig omsorg og pleje blev drøftet på efterårets møder med partiernes sundhedspolitiske ordførere på 
Christiansborg. Repræsentantskabets ønske om, at bevare beslutningskompetencen over øremærkede 
midler i kommunerne blev ligeledes pointeret og førte efterfølgende til finanslovsaftalen og lovgivningen om 
værdighedspolitik i ældreplejen. 
 
Ældre borgers overgang mellem sygehus og hjem, for tidlig udskrivning og for mange genindlæggelser. 
DANSKE ÆLDRERÅD er repræsenteret i Sundheds- og Ældreministeriets følgegruppe for den ældre 
medicinske patient v. sekretariatsleder Marianne Lundsgaard 
 
Borgere med demenssygdomme og indsatsen for disse og deres pårørende. 
Mødernes drøftelser og efterårets konference danner udgangspunkt for DANSKE ÆLDRERÅDs holdning i 
arbejdet med den nye Nationale demenshandleplan.  
Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆLDRERÅD.  
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FN´s internationale ældredag – d. 1. oktober 
DANSKE ÆLDRERÅD vedtog på repræsentantskabsmøde i 2007 at markere FN’s internationale ældredag 
d. 1. oktober og glæder sig over, at ældre- og seniorråd fortsat er med til at markere dagen ved at sætte 
fokus på forskellige aspekter ved at blive ældre i Danmark. Det sker ved debatarrangementer, foredrag 
eller andre tiltag, der sætter fokus på emnet. Hvert år har sit særlige tema. Temaet for FN´s Internationale 
ældredag 2015 var “Bæredygtighed og inddragelse af ældre i by- og lokalsamfund”. Ældredagen sætter 
fokus på ældres, civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre 
menneskers vilkår på den internationale udviklings dagsorden.  
 
Folkemødet på Bornholm   
DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab deltog i 2015 for 
anden gang på Folkemødet. DANSKE ÆLDRERÅD var 
programsat hos Danske Seniorer med flere debatter, hos 
Center for Sund Aldring, hos Dansk Blindesamfund og hos 
Højskolerne. Formand Bent Aa. Rasmussen talte 
derudover fra Speakers Corner om ældre- og seniorråd og 
ældreråds indflydelse og næstformand Hanne Vedersø 
talte samme sted om ældre og ensomhed. En stor del af 
Folkemødet benyttes af formandskab og sekretariatsleder 
til at melde sig på banen med DANSKE ÆLDRERÅDs 
synspunkter på andres arrangementer. På denne måde 
bliver DANSKE ÆLDRERÅD synlig – også for andre end 
dem, vi samarbejder med til daglig.  
 
 

4. Samarbejde med organisationer og myndigheder 
 
Folkebevægelsen mod Ensomhed (FME) 
Folkebevægelsen er en organiseret koordinationsgruppe, der består af i alt 
58 deltagere. Store og små organisationer, som bl.a. Kræftens Bekæmpelse, 
Højskolerne, BRF kredit, KFUM spejderne, Frie Fagskoler, Ældre Sagen, 
Mary Fonden, DANSKE ÆLDRERÅD, Københavns Kommune og flere andre 
kommuner er medlem.  Folkebevægelsen skal undersøge og måle på 
ensomhedens udbredelse og påvirke fremtiden. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD er repræsenteret i Koordinationsgruppen, i 
Ældreudvalget og i et udvalg om Ensomhed og sygdom/livsændrende 
begivenheder. Folkebevægelsen har besluttet at afholde en event i uge 17 i 
2016, hvor alle danskere samles om måltider og fællesskaber.  

Næstformand Hanne Vedersø repræsenterer DANSKE ÆLDRERÅD i Folkebevægelsen mod Ensomhed. 
 
Danske Seniorer, Danske Handicaporganisationer 
DANSKE ÆLDRERÅD samarbejder gerne med landsdækkende organisationer om fælles spørgsmål og 
udfordringer. Et sådant samarbejde blev gennemført i efteråret 2015, da DANSKE ÆLDRERÅD sammen 
med Danske Seniorer, Danske Handicaporganisationer og Passagerpulsen henvendte sig til Movia om 
nedlæggelsen af billetautomater på mindre stationer. En henvendelse som skal medvirke til at presse 
trafikselskaber til at imødekomme ældres behov.  

 
ÆldreForum  
ÆldreForum er et statsligt råd under Sundheds- og Ældreministeriet. Rådet blev 
nedsat i 1996 for at følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle områder. 
ÆldreForum skal samtidig bidrage til at synliggøre ældres ressourcer og 
nuancere billedet af ældre og aldring. DANSKE ÆLDRERÅD og ÆldreForum 
samarbejdede i 2015-16 om undersøgelsen med titlen: ”Det offentliges digitale 
kommunikation med ældre borgere”. Undersøgelsen omtales i kapitlet om 
socialpolitik og ligger på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. DANSKE 
ÆLDRERÅDs formand er af ministeren udpeget som medlem af ÆldreForum.  
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Synlighed gennem artikler i dag- 
og fagblade mv.   
Det er ofte lettere at komme i de 
digitale medier end i den trykte 
presse. DANSKE ÆLDRERÅD har 
bl.a. leveret en debatartikel om 
velfærdsteknologi til Altinget, en 
artikel til Politiken om tryghed i 
pleje- og ældrevenlige boliger samt 
pressemeddelelser om boligstøtten 
og værdighedsmilliarden. 
 
Møder med beslutningstagere  
Formandskabet var kort efter Sundheds- og ældreminister Sophie Løhdes tiltræden inviteret til møde med 
hende. I månederne op til finanslovsforhandlingerne holdt formandskabet møder med de politiske partiers 
ordførere for ældre-, social- og sundhedsområdet. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD og formænd for regionsældrerådene holder mindst ét årligt møde med formand 
Bent Hansen fra 0Danske Regioner. Her drøftes og udveksles synspunkter om aktuelle områder. Formand 
Bent Aa. Rasmussen og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard er inviterede gæster ved Danske 
Regioners generalforsamling. 
 
KL udbyder årligt en sundheds- og en ældrekonference. DANSKE ÆLDRERÅD har de seneste år deltaget 
i disse konferencer – ikke mindst for at hente viden og skabe netværk.  
Der er aftalt møde med KLs social- og sundhedsudvalg i juni. 

 
Møder med beslægtede organisationer 
DANSKE ÆLDRERÅD har gennem årene oparbejdet et tillidsfuldt og konstruktivt forhold til beslægtede 
organisationer på såvel politiker- som embedsmandsplan. Invitation til at deltage i andre organisationers   
kongresser/delegeretmøder og møder sekretariaterne imellem vidner om dette.  
 
Ældreråd valgt som best practice i Europa 
Et internationalt forskningsprojekt ved navn MOPACT har opregnet, at der findes 88 ældrerådslignende 
initiativer rundt omkring i Europa. Disse har dog ikke en national lovgivning bag sig og er ikke folkevalgte 
som ældre- og seniorråd i Danmark. Forskerne har derfor valgt ”ældreråd i Danmark” som ”best practice” 
blandt de mange initiativer. DANSKE ÆLDRERÅD kan sammen med politikere i kommuner og på 
Christiansborg være stolte af, at Danmark regnes for det bedste land til borgerinddragelse.  
 

Oplysningsarrangementer om 
ældre- og seniorråd 
I efteråret 2015 og foråret 2016 har 
flere beslægtede organisationer, ikke 
mindst Faglige Seniorer, holdt 
oplysningsarrangementer for egne 
medlemmer om ældre- og 
seniorrådenes rolle, opgave og 
arbejde. Næstformand Erik Stagsted 
har deltaget i mange 
oplysningsmøder rundt om i landet. 
 

Sekretariatet har taget sig af de 
internationale kontakter, herunder 
møde med japanske og malaysiske 
delegationer. I begyndelsen af april 
gæster en delegation af politikere fra 
den tyske forbundsdag DANSKE 
ÆLDRERÅDs sekretariat. 
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5. Sundhedspolitik i kommunerne 
 
Sundhedsområdet er det største velfærdsområde i Danmark målt i kroner og ører. De senest tilgængelige 
tal oplyser, at der i 2013 blev brugt ca. 150 milliarder kroner i det offentlige sundhedsvæsen. Heraf går over 
halvdelen til sygehusvæsenet og ca. en fjerdedel til kommunernes forebyggelse, omsorg, pleje og 
genoptræning. Sundhed er således et væsentligt område for såvel ældre- og seniorråd som for 
regionsældreråd. 

 
Ældreområdets overflytning til Sundhedsministeriet har skabt en mulighed for at tænke det socialfaglige og 
sundhedsfaglige perspektiv sammen og dermed understøtte sammenhængende forløb for ældre borgere. 
Den voksende forskellighed og kompleksitet blandt ældre borgere, stadig kortere indlæggelsestider og øget 
ambulant behandling, stiller nye krav til tæt koordination og videndeling mellem f. eks. hjemmepleje, 
plejebolig, hjemmesygepleje, praksissektor og sygehuse. Øget samarbejde og koordination kan 
forhåbentlig medvirke til, at borgere fremover vil opleve bedre og mere effektfulde og sammenhængende 
forløb.   
 
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har foreslået at nedlægge embedslægens faste årlige tilsyn på 
plejehjem og erstatte det med et risikobaseret tilsyn. DANSKE ÆLDRERÅD har i sit høringssvar påpeget, 
at der er for stor risiko for, at sikkerheden og den faglige udvikling på plejehjemmene svækkes, hvis 
forslaget gennemføres. Ældre- og seniorråd er meget opmærksomme på, hvad der sker på de enkelte 
plejehjem og får gennem tilsynsrapporter viden om livet på det enkelte plejehjem. Embedslægetilsynet er 
også med til at udvikle medarbejderne fagligt.  
  
490 millioner kroner er afsat til en ny National 
demenshandleplan. Formænd fra flere end 30 organisationer, 
herunder Bent Aa. Rasmussen, formand for DANSKE 
ÆLDRERÅD, var indkaldt til en rundbordsaftale om arbejdet. 
DANSKE ÆLDRERÅD lagde vægt på følgende: 

 at en hurtig demensudredning er vigtig,  

 at der tidligt skal tages hånd om pårørende, f.eks. med 
gode aflastningsmuligheder,  

 at det er vigtigt at omgivelserne har forståelse for den 
dementes situation,  

 at frivillige skal ”klædes godt på”  

 at de enkelte kommunalbestyrelser skal udarbejde 
specifikke handleplaner, som omfatter alle dele af 
indsatsen for at skabe et værdigt liv for den demente 
og dennes pårørende. 

 
Et lovforslag om beskyttelse af inhabile hospitalspatienter 
bundede i, at demente patienter på sygehus ikke kan 
tilbageholdes. DANSKE ÆLDRERÅD tilsluttede sig forslaget, 
så disse patienter kan tilbageholdes. 
 
Debatten om hjertestartere på plejehjem blussede op efter et 
dødsfald på et plejehjem, hvor der ikke var en hjertestarter. 
Bestyrelsen drøftede DANSKE ÆLDRERÅDs holdning og 
fandt ikke, at der er behov for en lovgivning. 
Sundhedspersonale på plejehjem er omfattet af regler 
vedrørende genoplivning ift. deres professionsregler. 
 
Deltagelse i arbejdsgrupper 
DANSKE ÆLDRERÅD er repræsenteret i flere reference- og følgegrupper i Sundheds- og ældreministeriet 
og i Sundheds- og ældrestyrelsen. Møderne er på embedsmandsplan med deltagelse af sekretariatsleder 
Marianne Lundsgaard. 
 
Reference- og følgegruppe for den Nationale demenshandleplan  
Der er afsat i alt 2 mia. kr. i perioden 2016-2019 til en målrettet indsats overfor ældre patienter og borgere 
med demens. 

DANSKE ÆLDRERÅD ser behov for 
en øget prioritering af 
forløbsprogrammer for ældre 
medicinske patienter 
DANSKE ÆLDRERÅD 
opfordrer kommuner, regioner og 
regering til at intensivere indsatsen og 
finde nye veje på. Ikke mindst på 
områder som udskrivning, 
medicinhåndtering, forebyggelse og tidlig 
opsporing af sygdomme kan indsatsen 
omkring den ældre medicinske patient 
forbedres ved øget samarbejde og 
sammenhæng i indsatsen. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD støtter fast 
tilknyttede læger på plejecentre 
DANSKE ÆLDRERÅD går ind for frit 
valg af læge, hvorfor den enkelte beboer 
skal kunne vælge at beholde sin 
hidtidige læge. 
DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer til, at 
initiativet med fast tilknyttede 
praktiserende læger på plejecentre i 
kommuner udbredes til hele landet. 
 
Fra ”15 aktuelle ældrepolitiske områder”  
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Formålet med begge grupper er at sikre, at alle parter inddrages i udarbejdelsen af handlingsplanen. 
Satspuljepartierne, der har bevilget midler, har ønsket, at der lægges vægt på tidlig opsporing og bedre 
udredning af demente, flere demensegnede boliger, kompetenceudvikling af personale, støtte og 
rådgivning af pårørende samt forskning på området. Der er aftalt flere møder i foråret 2016. 
Handlingsplanen skal behandles politisk og forventes vedtaget i 2016. 
 
Følgegruppe for den ældre medicinske patient 
DANSKE ÆLDRERÅD er repræsenteret i følgegruppen for den ældre medicinske patient. Indholdet i 
handlingsplanen fastlægges i foråret 2016 af partierne bag finansloven for 2016. Der er med 
finanslovsaftalen for 2016 afsat 320 mio. kr. for 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. 
Handlingsplanen skal blandt andet have fokus på styrkede kompetencer i kommuner og almen praksis. 
Handlingsplanen ventes at omfatte indsatser på sygehuse, i almen praksis og i kommunerne. 
Der er aftalt flere møder i foråret 2016 og årene frem. 
 
Følgegruppe for projekter om rehabilitering og forebyggelse på ældreområdet 
DANSKE ÆLDRERÅD er repræsenteret i følgegruppen for to forebyggelsesinitiativer på ældreområdet: 
Projekt for rehabiliteringsforløb på ældreområdet og projekt for forebyggelse til bevarelse af funktionsevne 
hos ældre. Der er aftalt flere møder i 2016. Følgegruppens formål er at være et forum, hvor ideer til at 
kvalificere projekterne kan drøftes. Projekterne handler bl.a. om revision af ordningen med de 
forebyggende hjemmebesøg, om videreuddannelse af de forebyggende medarbejdere og om opsporing af 
udsatte ældre med behov for forebyggende hjemmebesøg.  
 

 
 
 

6. Socialpolitik i kommunerne 
 
Værdighed i ældreplejen 
Værdighedspolitikker – fra værdighedsgaranti til lokale aftaler 
DANSKE ÆLDRERÅD har gennem det seneste år sat værdighed på dagsordenen i møder med ældre- og 
seniorrådenes formænd, på landskonferencer og i samtaler med partiernes ordførere for ældre- og 
sundhedsområdet på Christiansborg. DANSKE ÆLDRERÅD har pointeret, at eventuelle midler bør gives 
som øremærkede tilskud, samt at ældrebefolkningen og ikke det generelle befolkningstal bør benyttes som 
fordelingsnøgle. Værdighedsmilliarden uddeles efter ældrebefolkningen, hvilket DANSKE ÆLDRERÅD 
bifalder. 
 
På dagen for Finanslovsaftalen, d. 19. november 2015, udtalte Bent Aa. Rasmussen i en 
pressemeddelelse, “Jeg er rigtig glad for, at værdig pleje og omsorg er blevet et så væsentligt 
omdrejningspunkt for Finansloven, så der på denne er afsat 1 milliard ekstra fra 2016 og frem alene til dette 
formål”. Og fortsatte ”Jeg vil love, at medlemmer af Danmarks folkevalgte ældreråd i hver enkelt kommune 
vil bidrage med at formulere en politik for overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.” 
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Som konsekvens af vedtagelsen af værdighedsmilliarden 
og ældre- og seniorrådenes særlige rolle fik forårets 
temadage tilføjet værdighedspolitik som tema. DANSKE 
ÆLDRERÅD udarbejdede et idékatalog over 
værdighedspolitikker, som er offentliggjort på DANSKE 
ÆLDRERÅDs hjemmeside. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD var tilfreds med, at bemærkningerne 
til lovforslaget fremhævede det unikke bidrag, som ældre- 
og seniorråd yder til den kommunale demokratiske proces 
og bifaldt, at ministeren fastsatte pligt for kommuner til at 
udarbejde kvalitetsstandarder for værdighedspolitikkens 
elementer.  
 
Indholdet i værdighedspolitik, og hvordan hver enkelt 
kommune bruger sin andel af værdighedsmilliarden, 
offentliggøres hen over sommeren 2016.  Efter 

kommunalvalget i 2017 skal alle kommuner på ny vedtage en værdighedspolitik. Midlerne til at understøtte 
den lokale værdighedspolitik er øremærkede til og med 2019. 
 

Velfærdsteknologi og det digitale Danmark 
DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskab opfordrede i 2014 til, at offentlige hjemmesider og 
selvbetjeningsløsninger i fremtiden i højere grad udvikles sammen med brugere. Digitalisering kan kun 
blive en gevinst for samfundsøkonomien, hvis borgerne inddrages.  
Udtalelsen er siden blevet fulgt op bl.a. gennem: 
 

 DANSKE ÆLDRERÅD og ÆldreForums 
undersøgelse af offentlige hjemmesider 
ÆldreForum og DANSKE ÆLDRERÅD bad 
ældre- og seniorrådene afprøve og vurdere 
tre digitale ansøgningsskemaer samt på 
egen kommunes hjemmeside undersøge 
seks områder med særlig betydning for 
ældre borgere. Hovedspørgsmålet i 
undersøgelsen var: Er kommunernes 
hjemmesider og de digitale 
selvbetjeningsløsninger anvendelige og 
forståelige for ældre borgere? 
Resultatet peger på, at noget kan gøres 
bedre: Uoverskuelighed, informationer som 
er svære at finde, svært tilgængeligt fagsprog 
og søgefunktioner, er kritikpunkter, der går 
igen. Undersøgelsen er tænkt som en 
håndsrækning til den løbende udvikling af 
kommunernes hjemmesider og de digitale 
ansøgningsskemaer. 
Link til DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside:  
http://danske-aeldreraad.dk/ny-
undersogelse-om-digital-kommunikation/ 
 

 Udtalelse om øget velfærdsteknologisk 
udbredelse i kommunerne 
Som kommentar til KL´s statusrapport udtalte 
formand Bent Aa. Rasmussen: 
”Jeg oplever ikke, at ældre viger tilbage eller 
er teknologiforskrækkede, hvis de kan se 
meningen med det, de bliver tilbudt og ikke 
bliver påtvunget at få det. Vasketoiletter, 
telemedicinske løsninger, vægskabe, der med et tryk af en knap bliver hejst ned, så den ældre kan 
nå, og mange andre ting er jo med til at gøre livet nemmere for svage ældre. Teknologien spiller på 
den måde sammen med hele rehabiliteringstanken og idéen om at kunne klare sig selv længst 
muligt, som jeg også tror, de fleste gerne vil”. 

”DANSKE ÆLDRERÅD finder det 
væsentligt, at lovforslaget sikrer, at plejen 
også fremover tilrettelægges og styres i 
kommunen ud fra et værdighedsperspektiv, 
som sætter borgerens ret til 
selvbestemmelse i centrum. Det er 
DANSKE ÆLDRERÅDs forventning, at 
kommunens værdighedspolitik på sigt får en 
afsmittende virkning således, at alle 
kommunens borgere med plejebehov 
omfattes af kommunens principper for en 
værdig pleje”. 
 
Uddrag af DANSKE ÆLDRERÅDs 
høringssvar om værdighed i ældreplejen 

 

DANSKE ÆLDRERÅD er positiv over for 
velfærdsteknologi 
DANSKE ÆLDRERÅD mener, at velfærds-
teknologiske løsninger rummer gevinster for 
borgere, personale og økonomi, hvis disse indføres 
nænsomt og med respekt for den enkeltes grænser 
og ønsker. Etikken skal være på plads, og 
velfærdsteknologiske løsninger må aldrig føre til 
unødig kontrol af den enkelte borger eller 
medarbejder. 
DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer Folketinget til at 
tage stilling til, hvordan udgifter til velfærds-
teknologiske løsninger dækkes - ikke mindst ved 
nybyggeri af ældre- og plejeboliger.  

 
DANSKE ÆLDRERÅD bifalder udvikling af 
digital kommunikation  
DANSKE ÆLDRERÅD er af den opfattelse, at 
digital kommunikation er ensbetydende med en 
lettere hverdag for de fleste borgere. DANSKE 
ÆLDRERÅD finder det væsentligt at have særlig 
fokus på de borgere, der ikke magter digital 
kommunikation. Disse borgere skal altid tilbydes en 
lettilgængelig, alternativ løsning. DANSKE 
ÆLDRERÅD finder, at brugervenlighed og 
sikkerhed skal prioriteres lige højt og skal udvikles 
med afsæt i ikke IT-kyndige brugeres kompetencer. 
DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer Folketinget til at 
ændre på regler om fritagelse for digital 
kommunikation, så det ikke påhviler den enkelte 
hvert andet år at søge om fritagelse. 
 
Fra ”15 aktuelle ældrepolitiske områder” 

http://danske-aeldreraad.dk/ny-undersogelse-om-digital-kommunikation/
http://danske-aeldreraad.dk/ny-undersogelse-om-digital-kommunikation/
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Øvrige socialpolitiske spørgsmål 
Forventninger til pårørende  
Der har i årets løb været fokus på 
om pårørende til ældre bør udføre 
flere opgaver end tidligere. Flere 
peger på, at de stramme 
økonomiske tider i kommunerne 
begrunder dette fokus. Sundheds- 
og ældreminister Sophie Løhde er 
forespurgt om, hvad der kan 
forventes af pårørende. Ministeren 
har svaret, at inddragelsen af 
pårørende skal ske frivilligt, og at det 
er relevant at gøre aktivt brug af 
pårørendes viden ved 
tilrettelæggelse af pleje. Hvordan 
pårørende som f.eks. børn eller 
andre slægtninge kan indgå, 
afhænger af, hvad ældre selv ønsker 
og pårørendes ressourcer og 
muligheder.  
 
DANSKE ÆLDRERÅD er enig med 
ministeren i, at den ældre borgers 
ønsker og de pårørendes ressourcer 
og muligheder bør være afgørende. 

 

Forebyggende hjemmebesøg skal fremover indgå i kommunens kvalitetsstandarder  
Med den i 2015 vedtagne lov om Forebyggende hjemmebesøg skal kommunalbestyrelsen i alle kommuner 
udarbejde og vedtage en kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg. Det skal fremgå, hvordan 
ordningen tilrettelægges, herunder eventuelle alternative forebyggende indsatser. Standarden skal 
beskrive, hvordan kommunalbestyrelsen vil opfylde forpligtelsen til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg 
til borgere fra 65 år til 79 år, der er ”i særlig risiko”, og hvilke målgrupper kommunalbestyrelsen beslutter, 
der skal omfattes af tilbuddet. Lovændringen giver ældre- og seniorråd en ny og spændende opgave.  
 
Boliger til ældre - med alle behov  
DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse er optaget af boligspørgsmålet og ser det som væsentligt, at der i 
kommunerne tænkes i tilgængelige, attraktive ældrevenlige boliger, som kan leve op til de krav nutidens og 
fremtidens ældre stiller. 
 
 

 
 

 
 

DANSKE ÆLDRERÅD mener, at forholdene for pårørende bør 
forbedres 
DANSKE ÆLDRERÅD finder, at der er behov for at understrege og 
fastholde, hvem der er pårørende, og hvad der er en pårørendes 
opgave for et menneske med behov for pleje og omsorg. En 
pårørende er det menneske, som i kraft af familie, samliv eller 
venskab har en relation til et andet menneske. En pårørendes 
opgave er at støtte dette menneske, men ikke at løse opgaver, der 
skal løses af professionelle. 
 
Pårørende er ikke frivillige, og der er grund til at skelne mellem 
frivilliges opgaver og pårørendes opgaver. 
DANSKE ÆLDRERÅD ser med alvor på eventuelle forsøg på at 
redefinere pårørendes opgaver. 

 
DANSKE ÆLDRERÅD bakker op om sociale og kulturelle aktiviteter 
DANSKE ÆLDRERÅD lægger vægt på, at sociale og kulturelle 
tilbud, hvad enten de er drevet af en kommune, eller af frivillige 
organisationer, er let tilgængelige. Det er vigtigt, at ældre uden bil 
kan komme frem, og at alle ældre har råd til at deltage. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer til, at ældres mulighed for at 
deltage i sociale og kulturelle tilbud er en del af den politisk 
vedtagne ældrepolitik. 
 
Fra ”15 aktuelle ældrepolitiske områder” 
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7. DANSKE ÆLDRERÅD – det interne (sam-)arbejde 
 
Repræsentantskabet 
Repræsentantskabet er DANSKE ÆLDRERÅDs højeste myndighed og består ved 
repræsentantskabsmødet i maj 2016 af 195 stemmeberettigede. Repræsentantskabet vedtager hvert år en 
handleplan, der er med til at strukturere bestyrelsens arbejde.  
DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøder er velbesøgte, og stort set alle medlemmer deltager. 
Mødet er åbent for såvel stemmeberettigede som ikke stemmeberettigede, samt for inviterede gæster fra 
samarbejdsorganisationer. 
 
Bestyrelsens arbejde 
Den nuværende bestyrelse blev valgt i 10 valgkredse i foråret 2015 og er valgt for en toårig periode.  Det 
enkelte bestyrelsesmedlem er det politiske og organisatoriske bindeled mellem DANSKE ÆLDRERÅD og 
”sin” valgkreds. Formand og bestyrelse arbejder ulønnet og uden diæter, men får rejseomkostninger 
dækket af DANSKE ÆLDRERÅD. 

 

Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har siden sidste repræsentantskabsmøde holdt fem møder (inkl. et 
todages seminar). Møderne er præget af god dialog med meningsbrydninger, stort engagement og 
samhørighed. På møderne behandler bestyrelsen henvendelser fra ældre- og seniorråd og sager sat på 
dagsordenen af formand/bestyrelse/sekretariat.  I år gæstede borgmester i Odsherred Kommune og 
formand af KL´s social- og sundhedsudvalg Thomas Adelskov bestyrelsens 2-dages seminar. Gæster 
inviteres til et oplæg og en drøftelse. 
 
Bestyrelsen er aktivt engageret i DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar. DANSKE ÆLDRERÅD har i 
beretningsperioden afgivet 17 høringssvar på lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger. Lov om 
værdighed i ældreplejen og forslaget om at nedlægge embedslægetilsynet optog i særlig grad bestyrelsen. 
Bestyrelsen har med tilfredshed konstateret, at inspirationen fra formands-/næstformandsmøderne gav stor 
gennemslagskraft i forhold til beslutningstagere i og uden for ministerier.  
 
Bestyrelsen har i år fordelt 
handleplanens områder sig 
imellem i forhold til den enkeltes 
interesseområder. Det er hermed 
det enkelte bestyrelsesmedlems 
opgave at følge området og sætte 
punkter på dagsordnen til fælles 
drøftelse. 
 
Bestyrelsen har nedsat et 
digitaliseringsudvalg der har til 
opgave at følge digitaliseringens 
betydning for ældre borgere. 

Bestyrelsen har i beretnings-
perioden arbejdet med at drøfte og 
afstemme sin holdning til aktuelle 
ældrepolitiske områder. Der er 
formuleret en politik på i alt 15 
områder. 

Bestyrelsens holdning til aktuelle ældrepolitiske områder 
15 ældrepolitiske områder opdelt i fem temaer:  
 

 Forebyggende tiltag – sundhed, herunder rehabilitering, 
forebyggende hjemmebesøg og patientforløb,  

 Forebyggende tiltag – socialt liv, herunder aktiviteter, 
ensomhed og pårørende, 

 Pleje og omsorg, herunder frit valg og udlicitering, måltider, 
faste læger på plejecentre, værdig pleje og omsorg og 
demensplan, 

 Kommunalt selvstyre, herunder bevillinger, kriterier for 
offentlige ydelser og klager, 

 Teknologi og digitalisering, herunder velfærdsteknologi og 
digital kommunikation. 
 

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder 
kan læses på hjemmesiden her  
http://danske-aeldreraad.dk/udtalelser-oplaeg-og-pressemeddelelser/ 

 

http://danske-aeldreraad.dk/udtalelser-oplaeg-og-pressemeddelelser/
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Formandskabet 
DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab består af den på repræsentantskabsmødet valgte formand, samt to 
næstformænd valgt af bestyrelsen på det konstituerende møde. 
 
Formandskabet er ansvarlig for den daglige drift, for at forberede bestyrelsens møder i samarbejde med 
sekretariatet, for at besvare uopsættelige henvendelser, samt for at varetage repræsentative opgaver og 

give udtalelser til pressen. Formandskabet har siden 
repræsentantskabsmødet i 2015 holdt seks møder, og har 
derudover været DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentanter på 
Folkemødet på Bornholm samt på landsdækkende 
organisationers kongresser og konferencer.  
 

Regionsældreråd  
Regionsældrerådene fulgte op på repræsentantskabets ændring af vedtægten i 2015 og valgte Anker 
Andersen, formand for regionsældrerådet i Region Midtjylland, som observatør til DANSKE ÆLDRERÅDs 
bestyrelse. Anker Andersen er det politiske og organisatoriske bindeled mellem de fem regionsældreråd og 
bestyrelsen. Bestyrelsen holder derudover et årligt møde med repræsentanter for de fem regionsældreråd. 
Bestyrelsen har med observatørens plads i bestyrelsen fået et tættere forhold til regionsældrerådene. Der 
berettes om god aktivitet i alle fem regioner samt om et godt forhold til politikere og embedsværk.  
 
Patientinddragelsesudvalg (PIU) 
Hver region har et patientinddragelsesudvalg på otte medlemmer og hvert regionsældreråd udpeger én 
repræsentant til dette. DANSKE ÆLDRERÅD støtter sine repræsentanter ved et årligt gensidigt 
orienteringsmøde. 
 
Fælles arbejde og pres fra DANSKE ÆLDRERÅD, Ældresagen, Danske Patienter m.fl. har ført til, at 
regionerne fra 1. juli 2016 kan tildele repræsentanter i Patientinddragelsesudvalg diæter og 
udgiftsgodtgørelse efter samme takster som ældre- og seniorråd i kommuner. 
 
 

 

Ældre- og seniorrådenes virkelighed: 
”Vi er parate til at tage tæsk for at pege 
på, hvor besparelser gør mindst ondt” 
 
Udtalelse på et formandsmøde i 2015 
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8. DANSKE ÆLDRERÅD - struktur og finansiering 
 
Sekretariat 
DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat ligger i København. Medarbejderne i DANSKE ÆLDRERÅD varetager 
sammen med formandskabet kontakt til ældre- og seniorråd, ministerier, Folketing, organisationer og andre 
samarbejdspartnere. Sekretariatet består af en sekretariatsleder, to ældrepolitiske konsulenter og en 
deltidsansat bogholder/kursussekretær samt en praktikant/studentermedhjælper. 
 
Sekretariatet i Vanløse er Fællessekretariat for fire landsorganisationer med DANSKE ÆLDRERÅD som 
den største organisation. De øvrige tre organisationer er: 

 DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) 

 Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg (SUFO) 

 Dansk Gerontologisk Selskab (DGS) 
 
Sekretariatets medarbejdere arbejder både for DANSKE ÆLDRERÅD og for de øvrige tre organisationer i 
Fællessekretariatet. Arbejdet består i faglig bistand, såsom overvågning af fagområdet, betjening af 
organisationens bestyrelse og formandskab, tilrettelæggelse af årskurser, generalforsamlinger, 
nyhedsbreve, deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper, konferencerapporter m.m. samt i administrativ bistand 
f.eks. opkrævning af medlemskontingenter, kursusgebyrer og bogføring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logoer fra de tre øvrige organisationer i fællessekretariatet. Fra venstre mod højre: DKDK, SUFO og DGS 
 
 
Sekretariatsbetjeningen af de øvrige organisationer giver øget faglig viden på væsentlige områder (demens 
og forebyggelse), viden som også gavner DANSKE ÆLDRERÅD. 
 
Økonomi  
DANSKE ÆLDRERÅDs økonomi består af kontingentindtægter, finanslovsbevilling og refusioner fra de 
ovennævnte tre landsorganisationer. Kontingentindtægter skal dække bestyrelsens direkte udgifter, dele af 
administrationsudgifter samt medarbejdertimer til betjening af bestyrelse, formandskab og organisation – 
herunder repræsentantskabsmøde, politisk arbejde, høringer, pr- og lobbyvirksomhed.  
Kontingentindtægten var i 2015 på kr. 682.360. 
Finanslovsbevillingen er på 1 million kroner årligt. Bevillingen er givet til DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter 
som f.eks. nyhedsbreve, mailservice, hjemmeside, faglig rådgivning, planlægning af temadage og 
konferencer m.m.   

 
Årsrapporten (regnskabet) viser et positivt resultat, hvilket især skyldes større lønrefusioner fra DKDK og 
SUFO end budgetteret.  Regnskab 2015 afsluttes med et overskud på kr. 6.322 mod et budgetteret 
underskud på kr. 196.000. 
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9. Hvad kendetegner DANSKE ÆLDRERÅDs medlemmer? 
 

Hvordan ser et ældre- og seniorråd ud?  
Det gennemsnitlige ældre- og seniorråd består 
af 9,7 medlemmer. På landsplan er der dermed 
knap 1000 valgte ældrerådsmedlemmer.  52 % 
er mænd og 48 % er kvinder og de fleste 
medlemmer mellem 70-79 år.  
 
Hvordan er borgernes opbakning til ældre- 
og seniorråd? 
51,9 % af kommunernes borgere over 60 år 
stemte ved valg i 2013, hvor 80 ud af 98 ældre- 
og seniorråd havde valg.  At fremmødevalg 
samtidig med kommunalvalg giver den højeste 
stemmeprocent viser følgende tal:  
Stemmeprocenten var 71,4 % ved de 21 
ældrerådsvalg, der blev holdt som fremmøde-
valg samtidig med kommunalvalget i 2013. 
 

 
Høringssvar    
Ældre- og seniorråd høres og bruger deres høringsret: Gennemsnitligt afgives to eller flere høringssvar pr. 
måned.  

 
Samarbejdsrelationer  
DANSKE ÆLDRERÅD har gennem årene undersøgt politikere, forvaltningsmedarbejdere og ældre- og 
seniorråds syn på det indbyrdes samarbejde.  
 
Alle tre svargrupper er enige i, at samarbejdet mellem ældre- og seniorråd og kommunalbestyrelse 
overordnet er godt. De tre svargrupper er enige om, at hvis samarbejdet mellem ældre- og seniorråd og 
kommunalbestyrelser skal udvikles yderligere, skal det især være i forhold til: 

 at inddrage ældre- og seniorrådene i relevante initiativer/projekter,  

 i højere grad indgå i dialog med ældrerådet,  

 at skærpe opmærksomheden på, at ældrerådet skal høres i relevante sager.   
 
Ældre- og seniorråd støtter op om DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter 
1396 medlemmer af ældre- og seniorråd har været deltagere på temadage og konferencer i 2015. Hvis 
repræsentantskabsmøde og formands/næstformandsmøder lægges til, er det betydeligt flere.  
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10. 20 års tilbageblik – og ét år frem 

 
2017 er valgår 
Ældre- og seniorråd i 80 kommuner skal i det kommende år forberede valg til afvikling i 2017. DANSKE 
ÆLDRERÅD støtter op om valget, idet det er en væsentlig opgave for bestyrelse og sekretariat at støtte 
ældre- og seniorråd med argumenter, vejledning og værktøjer. 
Ét succeskriterium er, at alle ældre- og seniorråd får opstillet så mange kandidater, at valget holdes.  
Et andet succeskriterium er, at stemmeprocenten på landsplan fastholdes eller forøges.  
DANSKE ÆLDRERÅD har ældrerådsvalg som tema efterårets temadage. 
 
2017 er tillige valgår for valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD. Kandidater opstilles i efteråret 2016, 
og valgene gennemføres i foråret 2017.  
  
DANSKE ÆLDRERÅD arrangerer debat på Folkemødet  
For at imødekomme organisationer med begrænsede ressourcer har Folkemødet på Bornholm udviklet et 
nyt tiltag med navnet Civiltinget. DANSKE ÆLDRERÅD har ansøgt om og fået plads som arrangør af en 
debat med titlen: Hvordan vil jeg bo som gammel og hvilke muligheder har jeg? Kom og mød formandskab, 
politikere og eksperter fredag d. 17. juni kl. 9.30. 
 
Arbejdet fortsætter med at skaffe flere midler til DANSKE ÆLDRERÅD 
I takt med at flere og flere sundhedsopgaver flytter ud i kommunerne, stiger behovet for større kapacitet til 
at løse denne opgave i sekretariatet. Sekretariatet har ikke bemanding til at levere kompetent 
sundhedsfaglig og sundhedspolitisk rådgivning til ældre- og seniorråd. Bestyrelsen arbejder derfor for en 
forøget finanslovsbevilling til dette område. 
 
Tilbageblik 
1. januar 2017 er det 20 år siden, lov om ældreråd trådte i kraft. Tiden siden 1997 har været præget af en 
kommunalreform, en finanskrise, dannelse af fem regioner – kort sagt forandringer og udfordringer på de 
områder ældre- og seniorråd skal forholde sig til. Ældre- og seniorråd er som valgt talerør for ældre borgere 
en del af det lokale demokrati med pligt til at videreformidle viden til de lokale politikere.  
Ansvaret for den kommunale økonomi og politik påhviler kommunalbestyrelsen, men på ældreområdet 
rådgives og vejledes den af ældre- og seniorrådet. Udfordringerne er anderledes og mere komplekse end i 
1997, og det er et spørgsmål, om det er blevet sværere at være ældrerådsmedlem. Kommunernes 
stramme økonomi, presset på det kommunale selvstyre, hastigheden i udviklingen af digitalisering og ny 
teknologi m.m. påvirker betingelserne for ældre- og seniorråds virke. 
 
Bestyrelsen er gennem årets drøftelser af 15 aktuelle ældrepolitiske områder nået frem til en fælles 
holdning for DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepolitik. En holdning der ikke er fastlåst, og som derfor gerne 
sættes til debat på repræsentantskabsmødet 2016.   
 
 

 
Hovedparten af fotografierne er taget af Kristian R. Andersen, frivillig husfotograf I DANSKE ÆLDRERÅD 
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