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Indledning og resumé 

Det har været et godt, travlt og spændende år i DANSKE ÆLDRERÅD. 

Med vedtagelse af satspuljeforliget i oktober 2016 kronedes flere års arbejde, idet DANSKE ÆLDRERÅD 

fik en bevilling på 1 million kr. i varig årligt tilskud. Sundhedsfaglige opgaver og forpligtigelser er steget 

betydeligt i kommunerne gennem de seneste år og bevillingen giver sekretariatet muskler og faglig viden 

til i højere grad at vejlede ældre-/seniorråd, samt til at skabe mere synlighed omkring arbejdet med sund-

heds- og ældreområdet.  

I 2015 blev ældre for første gang nævnt i forbindelse med et ministerium – som en del af Sundheds- og 

ældreministeriet, og med regeringsdannelsen i slutningen af 2016 blev Thyra Frank udnævnt til Danmarks 

første ældreminister. Ældreministeriet og Sundhedsministeriet ligger fortsat under samme tag og har man-

ge fælles berøringsflader.  

DANSKE ÆLDRERÅD skal derfor forholde sig både til sundhedsministeren, socialministeren og ældremi-

nisteren og deres respektive ministerier. Men ældreråd, værdighedsmilliarden og plejecentrene er ældre-

ministerens arbejdsområde. 

DANSKE ÆLDRERÅD samarbejder bredere politisk, da ældreområdet lovgivningsmæssigt og administra-

tivt nu ligger under flere ministerier. Strukturen er stadig ny, så DANSKE ÆLDRERÅD er opmærksom på 

at holde øje med, om ældres tab af funktioner og evner får større vægt end tidligere i politikfremstilling og 

lovgivning.  

På repræsentantskabsmødet 2016 fik Jacob Birkler Ældrerådenes Hæderspris for hans mangeårige arbej-

de med etik i relation til ældre. Hædersprisen ansporede Jacob Birkler til arbejdet med bogen ’Etik i ældre-

plejen’, der er udkommet i 2017. Jacob Birkler takker i forordet til bogen DANSKE ÆLDRERÅD for Hæ-

dersprisen. 

DANSKE ÆLDRERÅD holder d. 24. april sit 19. møde i repræsentantskabet. Et møde, som bliver det sid-

ste for de medlemmer af ældre-/seniorråd, som ikke stiller op eller ikke genvælges ved valgene i efteråret. 

Mødet er det sidste for den nuværende bestyrelse valgt i 2015. Flere træder ud af bestyrelsen. Endelig er 

repræsentantskabsmødet det fjerde og sidste Bent Aa. Rasmussen leder som formand. 

Repræsentantskabet skal i år vælge ny formand for DANSKE ÆLDRERÅD, idet Bent Aa. Rasmussen, 

efter fire år på posten, ikke har ønsket genvalg. De 199 stemmeberettigede afgør på mødet, hvem der 

skal stå i spidsen for DANSKE ÆLDRERÅD fremover.  

Denne skriftlige beretning kan forhåbentligvis danne afsæt for en god og konstruktiv drøftelse d. 24. april 

2017. 
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1. Uddannelse, rådgivning, videns- og nyhedsformidling til ældre-/seniorråd 

DANSKE ÆLDRERÅD fik i 2015 en varig finanslovsbevilling på 1 mio. kr. Bevillingen blev givet på bag-

rund af en projektansøgning med titlen: ”Uddannelse, rådgivning og netværk for ældreråd”. Midlerne skal 

bruges til uddannelse, rådgivning, videns- og nyhedsformidling til DANSKE ÆLDRERÅDs 98 medlemmer. 

Det er med baggrund i ovennævnte finanslovsbevilling, samt med baggrund i DANSKE ÆLDRERÅDs for-

målsparagraf om at styrke og videreudvikle rådene i deres lokale virke, at bestyrelse og sekretariat arbej-

der med uddannelse, rådgivning, videns- og nyhedsformidling. Opgaven løftes gennem konferencer, te-

madage, nyhedsbreve, hjemmeside, nyhedsmails og telefonisk rådgivning. Projektets aktiviteter er be-

skrevet nedenfor. 

Kommunikation primært til medlemmer: 

 DANSKE ÆLDRERÅDs Nyhedsbrev, sendes elektronisk til abonnenter. 

 DANSKE ÆLDRERÅDs Nyhedsmail udsendes ca. hver 6. uge. Sendes elektronisk til ældre-/seniorråd 
og disses sekretærer. 

 DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside, som opdateres jævnligt, og hvor medlemmer kan tilmelde sig 
organisationens aktiviteter.  

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

 Referat fra bestyrelsesmøder, der offentliggøres på hjemmesiden. 

 Rapport fra de årlige formands-/næstformandsmøder, hvor ledelsen drøfter spørgsmål af fælles inte-
resse med alle formænd/næstformænd for ældre-/seniorråd.  

 Årligt møde med regionsældrerådenes repræsentanter og bestyrelsen, om fælles interesseområder. 

 Årligt møde mellem PatientinddragelsesUdvalgenes (PIU) medlemmer og formanden, om spørgsmål af 
fælles interesse. 

 Årligt repræsentantskabsmøde for medlemmer, hvor DANSKE ÆLDRERÅDs politik drøftes og fastlæg-
ges. Referat fra det årlige repræsentantskabsmøde. 

 Årsberetning for DANSKE ÆLDRERÅD. 

 To årlige landsdækkende ældrepolitiske konferencer for medlemmer og andre, samt konferencerappor-
ter fra de ældrepolitiske konferencer, ca. 12 sider. 

 To sæt temadage (10 i alt) for medlemmer. 
Faglig telefonisk og/eller skriftlig rådgivning af medlemmer og deres sekretærer.  

 

Nyhedsbreve og Nyhedsmails 

DANSKE ÆLDREÅD udgiver årligt fire Nyhedsbre-

ve med faglige artikler, nyheder fra ministerier og 

styrelser, resultater fra projekter, brevkasse. m.m. 

Formand Bent Aa. Rasmussen giver i lederen DAN-

SKE ÆLDRERÅDs mening til kende og rejser æl-

drepolitiske spørgsmål til eftertanke hos medlemmer 

og omverden. I beretningsperioden er bl.a. følgende 

spørgsmål taget op i lederen: 

Om ældre færdigbehandlede, som ligger på hospita-

lets gange sagde formanden: ”Det er ikke værdigt. 

Færdigbehandlede patienter skal selvfølgelig hjem, 

og hvis de har behov for opfølgende pleje og træ-

ning, er det naturligvis kommunens ansvar. Sund-

heds- og ældreminister Sophie Løhde har besluttet, 

at betalingen (bøden) for overflødige liggedage skal 

forhøjes, så det virkelig kan mærkes, for de kommu-

ner der lader patienter vente. Jeg håber, at initiativet 

giver anledning til et bedre samarbejde mellem 

kommune og sygehuse, men jeg er bange for, at det kommer til at tage tid” (Nyhedsbrev 2/2016). 
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Om flere sundhedsopgaver i kommunerne udtalte formanden: ”Jeg oplever, at det er nødvendigt, at øge 

vores kommunikation for at gøre ældrerådene og deres arbejde mere synligt og kompetent - og dette især 

i forhold til kommuners sundheds- og forebyggelsesområder. Langt flere sundhedspraktiske og -

økonomiske opgaver varetages i dag i kommunerne, og DANSKE ÆLDRERÅD oplever i stigende grad, at 

ældre borgere efterlyser ældrerådene til at skabe tryghed i tilbuddene til borgerne” (Nyhedsbrev 3/2016).  

Om arbejdet med Demenshandlingsplan 2025 udtalte formanden: ”Ambitionerne i demenshandlingspla-

nen er store – men ikke for store. De tre nationale mål med 27 Initiativer er visionære, og udfordringen 

bliver, om der afsættes midler nok. Her rækker 470 million kr. ikke, så en prioritering blandt de mange go-

de initiativer eller tilførsel af yderligere midler vil være nødvendig.  

Jeg glæder mig særligt over, at handlingsplanen indeholder en lang række initiativer, med bedre fokus på 

pårørende, aflastningstilbud til både den demente og de pårørende, samt forslag til langt flere aktiviteter 

for både mennesket med demens og dennes pårørende” (Nyhedsbrev 4/2016). 

Nyhedsmails udsendes 8 -10 gange årligt til alle medlemmer og abonnenter.  

Nyhedsmailen indeholder korte omtaler af nye undersøgelser, statistik, lokale ældre-/seniorråds initiativer, 

kort omtale af DANSKE ÆLDRERÅDs egne og andres aktiviteter m.m.  

Følgende er eksempler på korte omtaler af ældre-/seniorråds aktiviteter i en Nyhedsmail: 

Et Ældreråd har arbejdet med ét af sine vedtagne indsatsområder, demens. ”Vi tager ud i de små lokal-

samfund (forsamlingshuse, sognegårde, skoler mv.) og fortæller om sygdommen, i et sprog alle kan for-

stå.” udtaler formanden. Deltagerkredsen på de hidtil 10 afholdte møder er normalt omkring 25 – 40 per-

soner.  I Lolland Kommunes to større byer, Nakskov og Maribo, har ældrerådet kombineret mødet med 

film relateret til sygdommen”.  

Et Seniorråd har i samarbejde med teknisk forvaltning og ældre-handicap afd. afholdt ’Ældre trafik 

cafe’, som satte fokus på ældre i trafikken. Teknisk forvaltning fortalte om de ændringer/nye forslag, der er 

på veje og fortove i kommunen. En repræsentant fra politiet fortalte om ældres færden i trafikken, sikker-

hed, fornyelse af kørekort og ikke mindst, hvad man skal være opmærksom på i trafikken, både som bilist, 

cyklende og gående. Fra Sundhedscenteret fortalte den opsøgende sygeplejerske om vigtigheden af at 

holde sig i god form, styrke muskler og balance. 

 

Et Ældreråd har sammen med forvaltningen udarbejdet en demenshandlingsplan. Der holdes en 

workshop om indholdet i handlingsplanen sammen med lokalrådene, plejecentrene, pensionistforeninger, 

Parkinson-caféen og relevante medarbejdergrupper. Formand og næstformand har været på kursus for 

Demensven-instruktører og har holdt en række orienteringsmøder. Til et ’åbent hus’ inviteres social-og 

sundhedsudvalget, interesserede medarbejdere, ligesom borgmesteren har sagt ja til at komme.  

Faglige Temadage 

DANSKE ÆLDRERÅD holder hvert forår og efterår faglige temadage for medlemmer af ældre-/seniorråd 

og deres sekretærer. Hvert sæt temadage gennemføres fem steder i landet. 

”Valg til ældre-/seniorråd”, var temaet for temadagene i efteråret 2016. Temadagene havde 334 deltagere 

fra 78 ældre-/seniorråd. DANSKE ÆLDRERÅD arbejder for, at valg til ældre-/seniorråd får så høj en stem-

meprocent som muligt og, at mange kandidater stiller op. Det giver ældre-/seniorråd det stærkeste mandat 

og skaber legitimitet til rådets arbejde.  

 

 

 

Fra dokumentet DANSKE ÆLDRERÅDs holdning på aktuelle ældrepolitiske områder. 

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. 



4 

 

”Tilsyn i ældreplejen” var temaet for temadagene i foråret 2017. DANSKE ÆLDRERÅD ønskede at debat-

tere tilsynspolitik og tilsyn i ældreplejen og de forandringer, som er sket med tilsynene. Formålet var at 

give ældre-/seniorråd samlet overblik på området, samt mulighed for at udveksle erfaringer om, hvordan 

de enkelte kommuner griber deres tilsynsforpligtigelse an. På temadagene tilkendegav deltagerne, at de 

vil holde et skarpt fokus på den sundhedsfaglige indsats på plejecentre. Temadagene havde 352 deltage-

re. 

Ældrepolitiske konferencer og konferencerapporter 

Med to årlige landsdækkende konferencer sætter DANSKE ÆLDRERÅD fokus på aktuelle ældrepolitiske 

temaer af interesse for ældre-/seniorrådsrådsmedlemmer. 

”Når sundheden flytter ud i kommunerne – hvad er perspektiver og udfordringer for ældre borgere” var 

temaet for konferencen i foråret 2016. På Hotel Nyborg Strand drøftede 600 deltagere fra 93 kommuner 

udvikling og sammenhæng i det nære sundhedsvæsen med udgangspunkt i ældre borgere. Deltemaer på 

konferencen var: sundhedsaftaler, sammenhængende patientforløb, rehabiliteringsforløb, fysisk træning, 

akutberedskab, ældrepolitik, pårørende, praktiserende lægers rolle, telemedicin, frontmedarbejdernes 

kompetencer og tandhygiejnens betydning for den enkelte ældre borger. 

”Er det helt skævt?” var titlen på efterårets konference i Vingsted Centret. Konferencen satte fokus på for-

skellighed og på ulighed blandt ældre. 300 ældre-/ seniorrådsmedlemmer fra 63 kommuner deltog. Pro-

fessor Bent Greve opfordrede i sit oplæg ældre-/og seniorråd til, fortsat at bidrage med idéer og forslag til 

kommunalpolitikere og støtte dem i at skabe lokale ældrepolitiske løsninger, som kan medvirke til at udlig-

ne ulighed.  

Efter hver konference udarbejder sekretariatet en konferencerapport, der samler op på hovedoplæg og 

seminarer. Formålet er at fastholde viden og gerne inspirere til videre drøftelser i ældre-/seniorråd. 

Hjemmeside, danske-aeldreraad.dk 

På trods af at megen information i dag genereres via de hurtige digitale medier, holder DANSKE ÆLDRE-

RÅD fast i sin hjemmeside www.danske-aeldreraad.dk . På hjemmesiden findes information om organisa-

tionen og om ældre-/seniorråds arbejde. Et væsentligt punkt, som i øjeblikket benyttes af mange, er det 

omfattende materiale om valg til ældre-/seniorråd. DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar, bestyrelsesrefe-

rater, konferencerapporter og undersøgelser findes også på hjemmesiden. 

 

 

Fra dokumentet DANSKE ÆLDRERÅDs holdning på aktuelle ældrepolitiske områder 

DANSKE ÆLDRERÅD accepterer frit valg og deraf følgende udlicitering  

DANSKE ÆLDRERÅD er af den opfattelse, at både private og offentlige leverandører kan udføre opgaver 

for ældre borgere, herunder rengøring og pleje. Afgørende er, at kvaliteten er i orden, og at opgaven vare-

tages af uddannet personale. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at en kommune kan løfte opgaven, 

hvis en privat leverandør ophører uvarslet. DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer Folketinget til at udvirke, at 

offentlige leverandører, på lige fod med private leverandører, får ret til at tilbyde tilkøbsydelser . 
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2. Styrkelse af DANSKE ÆLDRERÅD på det sundhedsfaglige område 

Ved satspuljeforhandlingen i oktober 2016 enedes 

satspuljeordførerne om at styrke DANSKE 

ÆLDREÅD. Fra 2017 modtager DANSKE ÆLDRE-

RÅD 1 mio. kr. årligt som permanent tilskud til det 

sundhedsfaglige område. En projektansøgning med 

titlen: ”Det nære sundhedsvæsen – en ny opgave for 

ældreråd i kommuner og regioner”, blev belønnet. 

Midlerne skal bruges til at styrke DANSKE ÆLDRE-

RÅDs sekretariat ved ansættelse af en sundhedsfag-

lig medarbejder og en kommunikationsmedarbejder 

eller journalist. Formålet med midlerne er, at DAN-

SKE ÆLDRERÅD får ressourcer til at vejlede ældre-/

seniorråd om sundhedsfaglige problemstillinger og 

skabe mere synlighed omkring sundhedspolitiske pro-

blemstillinger. 

Som første del af projektet, har sekretariatet i januar 2017 gennemført en telefonisk spørgerunde til for-

mænd fra ca. 1/3 af landets ældre-/seniorråd for at afdække følgende to spørgsmål:  

Hvilke emner af sundhedsfaglig karakter har ældre-/seniorråd arbejdet mest med?   

Hvilke emner har de/I behov for mere viden om, for at løfte arbejdet i kommunen?  

De sundhedsfaglige emner som formændene hyppigst nævnte var: Værdighedsmilliardens initiativer, de-

mensområdet, spørgsmål vedrørende ældreboliger, plejecentre, ollekolle og emner vedr. personlig pleje 

og omsorg i et hverdagsrehabiliterende perspektiv.  

Derudover blev udbygning af det nære sundhedsvæsen, behovet for lægefaglig bemanding, tilsyn på ple-

jecentre og plejecentrenes funktion, ensomhed, informeret samtykke, pårørende, kvalitetsstandarder og 

den ældre medicinske patient, mad, måltidet, og storkøkkener versus maden retur på plejecentrene også 

nævnt.  Der er således nok at tage fat på.  

Nyhedsbreve, Nyhedsmails, konferencer/temadage og rådgivning udbygges med bevillingen med en 

stærkere sundhedsfaglig profil. Nyhedsbrev og Nyhedsmail har fået punktet: sundhed og ældre, regions-

ældreråd har fået tilbud om sundhedsfaglige oplæg om problemstillinger af relevans for deres arbejde, og 

de fem medlemmer af patientinddragelsesudvalgene (PIU) kan støttes i deres arbejde. Forårets konferen-

ce har fokus på sundhedsfaglige spørgsmål. 

 

3. Samarbejder og møder med organisationer og myndigheder 

DANSKE ÆLDRERÅDs formål er: ”at varetage ældre-/seniorråds interesser over for Regering, Folketing, 

KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer”. Formålet indfries af for-

mand, formandskab, bestyrelse og sekretariat efter bedste evne og ressourcer. Eksempler er: 

Møde med ældreminister Thyra Frank 

På mødet i februar fremhævede formand Bent Aa. Rasmussen bl.a., at ældre-/seniorråd har taget kon-

struktivt imod Værdighedsmilliarden og har arbejdet med værdighedspolitik og udmøntning af tilførte mid-

ler i stort set alle kommuner. Formand Bent Aa. Rasmussen udtrykte håb om, at ældreministeren ville syn-

liggøre de kommende valg til ældre-/seniorråd og glæde over demenshandlingsplanen og de mange initia-

tiver og midler. Ældrerådenes bekymring over de risikobaserede tilsyn i ældreplejen, der betyder, at æld-

rerådene har færre muligheder for at følge hvad der sker på plejecentre blev fremført. Sluttelig pointerede 

Bent Aa. Rasmussen, at DANSKE ÆLDRERÅD ønsker, at ældreområdet tales op og ikke ned. De mange 

negative enkelthistorier i medierne skaber frygt hos ældre for at blive afhængige af omsorg og pleje og 

mindsker medarbejderes arbejdsglæde og trivsel. 

Møder med ordførere for Folketingets partier 

DANSKE ÆLDRERÅDs formand/formandskab har en tradition for hvert efterår at invitere sig selv til dia-

logmøde med social-, sundheds- og/eller ældrepolitiske ordførere for Folketingets partier. På møderne 

fremlægger DANSKE ÆLDRERÅD ”nyt fra virkeligheden”, på baggrund af formands- og næstformands-

møderne. Møderne foregår i en åben dialog om kommunale og regionale problemstillinger, der vedrører 

ældre og som evt. kan ændres via lovgivning. 

I høringssvar til ændret lovgivning om om-

sorgstandpleje udtrykte DANSKE ÆLDRERÅD 

bl.a: ”ser meget positivt på lovændringsforslaget 

om at genindføre retten til frit valg af tandpleje for 

brugere af omsorgstandplejen. Med det frie valg 

vil mange ældre f.eks. kunne vælge at opretholde 

deres tandplejetilbud hos den privat praktiserende 

tandlæge eller kliniske tandtekniker, som borge-

ren har anvendt tidligere. Det er desuden positivt, 

at ændring af loven ikke medfører, at kommuner-

nes pligt til fortsat at tilbyde omsorgstandpleje til 

sårbare ældre ophører”. 
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Folkebevægelsen mod Ensomhed (FME) 

DANSKE ÆLDRERÅD er med i Folkebevægelsen Mod 

Ensomhed. Knap 60 organisationer og kommuner er 

medlemmer. Folkebevægelsen er for alle aldersgrupper 

og gentager i 2017 projektet ”Spis sammen” i mange 

kommuner. DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentant er 

næstformand Kirsten Nissen, der har afløst næstformand 

Hanne Vedersø. 

 

ÆldreForum 

ÆldreForum blev med udgangen af 2016 nedlagt. DANSKE ÆLDRERÅD har de sidste 10 år haft fast 

plads i ÆldreForum, de seneste fire år ved formand Bent Aa. Rasmussen. 

KL’s social og sundhedsudvalg 

Formandskabet i DANSKE ÆLDRERÅD var i forsommeren 2016 inviteret til møde med KL’s social- og 

sundhedsudvalg. Formandskabet medbragte følgende spørgsmål til drøftelse: valg til ældreråd, OPP-

samarbejde og konkurser i plejefirmaer.   

Danske Regioner 

Formænd for regionsældreråd og formand for DANSKE ÆLDRERÅD holder ét årligt møde med formand 

for Danske Regioner, for at drøfte og udveksle synspunker om aktuelle emner. Grundet formandsskifte i 

DANSKE ÆLDERÅD er mødet udsat til efteråret 2017. Formand Bent Aa. Rasmussen og sekretariatsle-

der Marianne Lundsgaard har gennem de seneste fire år været inviterede gæster til Danske Regioners 

generalforsamling.  

Øvrige samarbejder 

Formand, formandskab og bestyrelsesmedlemmer har i årets løb repræsenteret DANSKE ÆLDRERÅD i 

mange sammenhænge, herunder på årsmøder, kongresser og generalforsamlinger i beslægtede organi-

sationer som ÆldreSagen, Faglige Seniorer, Danske Seniorer, DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK), 

Landsforeningen af FOrebyggende og SUndhedsfremmende medarbejdere (SUFO). Sekretariatsleder 

Marianne Lundsgaard deltager på embedsmandsniveau i en del af ovennævnte arrangementer. 

Arbejds- og følgegrupper i ministerielt regi 

DANSKE ÆLDRERÅD er repræsenteret i flere reference- og følgegrupper især i Sundheds- og ældremini-

steriet og i Sundhedsstyrelsen. Møderne er på embedsmandsplan med deltagelse fortrinsvis af sekretari-

atsleder Marianne Lundsgaard. 

 Sundhedsstyrelsens faglige følgegruppe vedrørende Demenshandlingsplan 2025. 

 Sundhedsministeriets arbejdsgruppe vedrørende Demenshandlingsplan 2025 

 Sundhedsstyrelsens faglige følgegruppe om Rehabilitering og forebyggelse 

 Sundhedsstyrelsens dialogmøde med Brugerorganisationer på ældreområdet 

 Sundhedsstyrelsens faglige følgegruppe for Den Ældre Medicinske Patient 

 Sundhedsstyrelsens faglige følgegruppe om Oplæg til ernæringsindsatser for Den Ældre Medicinske 
Patient 

 Sundhedsministeriets faglige følgegruppe for Forenkling af regler og dokumentation på ældreområdet 

 Sundhedsministeriets faglige følgegruppe til Evaluering af hverdagsrehabilitering (§83A) 

Når DANSKE ÆLDRERÅD indgår i arbejds-, følge- og andre grupper nedsat af ministerier eller styrelser 

er repræsentantens udgangspunkt at tale på ældrerådenes vegne.  

Andre former for samarbejde 

 Realdanias boligprojekt om oprettelse af ’OlleKoller’. 

 Center for God Forvaltning omkring borgerbudgettering 

 SMÅ VISIONER – et bogprojekt om demokrati 

 Folkebevægelsen mod Ensomhed 

 Samt diverse møder i interesseorganisationer som f.eks. Landbrug og Fødevarer og ældreorganisatio-
ner. 
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4. Synlighed via Folkemøde, medier og andre aktiviteter 

DANSKE ÆLDRERÅD søger at være synlig og gøre sig synlig i det omfang formandens, formandskabets, 

bestyrelsens og sekretariatets ressourcer tillader. 

Formand Bent Aa. Rasmussen deltog i foråret til lanceringen af Demenshandlingsplanen på Marienborg 

og var senere inviteret gæst ved Demensdagene, arrangeret af Nationalt Videnscenter for Demens. 

Næstformand Erik Stagsted har holdt oplæg om samarbejde, ældrerådets rolle, den tredje alder m.m. i 

forskellige sammenhænge, primært i organisationer og ældreråd. Flere af bestyrelsens medlemmer har 

holdt oplæg i tilsvarende sammenhænge. Der kan ikke altid skelnes mellem, hvad der foregår i DANSKE 

ÆLDRERÅDs regi og hvad i eget ældreråds regi. 

DANSKE ÆLDRERÅD indgår i et bogprojekt med titlen SMÅ VISIONER – et bogprojekt om demokrati i 

Danmark, repræsenteret ved 50-100 organisationer.  

DANSKE ÆLDRERÅD køber to gange i 2017 plads til en artikel i Politikens tillæg ”Det gode Liv”. Formålet 

med artiklerne er at vække borgernes interesse for ældrerådsvalg. 

DANSKE ÆLDRERÅD får i stigende grad henvendelser fra dagspressen om at levere en case til et ind-

slag i TV eller radio. Ofte med få timers responstid.  

Folkemøde på Bornholm 

Folkemødet på Bornholm har de sidste 3 år haft DANSKE ÆLDRERÅD som deltager. 

I 2016 stod DANSKE ÆLDRERÅD som arrangør af en event på Civiltinget med titlen: ”Hvordan vil jeg bo 

som gammel, og hvilke muligheder har jeg?” med talere fra Ældre Sagen, Alzheimerforeningen, Center for 

Sund Aldring på Københavns Universitet og DANSKE ÆLDRERÅD. Fokus på debatten var boliger til 

skrøbelige, sårbare og svækkede ældre med behov for hjælp og støtte i hverdagen. 

Derudover holdt DANSKE ÆLDRERÅD i samarbejde med Realdania og Danske Seniorer en velbesøgt 

event med titlen: ”Skal du bo i Ollekolle, når du bliver gammel? ” Eksperter og kendisser drøftede spørgs-

målet. 

Formand og næstformand Erik Stagsted talte på Speakers Corner og Civiltinget, og formand Bent Aa. 

Rasmussen var taler ved fire events arrangeret af: Center for Sund Aldring, Center for God Forvaltning, 

Dansk Standard og Danske Seniorer. 
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5. Sundhedspolitik i kommuner 

Sundhedsspørgsmål fylder mere og mere i kommu-

nerne, idet der er en væsentlig opgaveflytning fra 

regioner til kommuner i disse år. Sundhed har der-

med udviklet sig til et tiltagende område for ældre-/

seniorråd, for bestyrelse og sekretariat i DANSKE 

ÆLDRERÅD.  

I finanslovsaftalen for 2016 -17 blev sundheds- og 

ældreområdet tilført ekstra 3,4 mia. kr.  

Mange væsentlige tiltag igangsættes fra centralt 

hold i 2016 - 2017, f.eks.: Styrket indsats for Den 

Ældre Medicinske Patient, Demenshandlingsplanen 

2025 og udmøntning af Værdighedsmilliarden. Cen-

tralt igangsatte initiativer fra tidligere finanslove er 

udmøntet og varetages i kommunerne.  Det gælder 

temaer som hverdagsrehabilitering, ensomhed, digitalisering og velfærdsteknologi. Områder der alle har 

ældre-/seniorråds bevågenhed. 

I kommunerne er der øget fokus på mere komplekse sundhedsfaglig pleje og behandlingsopgaver, rehabi-

litering, forebyggelse, indsats på demensområdet og forskellige indsatser for den ældre medicinske pati-

ent.  

Risikobaseret tilsyn 

De faste tilsyn på plejecentre blev, med lovændringen i sommeren 2016, ændret til risikobaserede tilsyn 

og lagt i Styrelsen for Patientsikkerhed.  

Formand Bent Aa. Rasmussen reagerede i medierne med følgende kommentar på en historie om, at der 

de første fire måneder efter lovændringen kun var udført 14 tilsyn på plejecentre. ”Det synes af meget få 

tilsyn for de svageste ældre. Jeg deler bekymringen for, om det nye risikobaserede tilsyn er lige så betryg-

gende, som det tidligere faste tilsyn. Desuden kan det være et problem, at ældre-/seniorråd ikke, som tidli-

gere, får viden fra tilsynsrapporter og dermed mulighed for dialog med social- og sundhedsudvalg om for-

hold på plejecentre”. 

Demenshandlingsplan 2025 

Demenshandlingsplan 2025 blev offentliggjort i 

september af nu afgåede sundheds- og ældremi-

nister Sophie Løhde. Forud var gået et langvarigt 

og grundigt forarbejde, med bidrag fra flere end 

30 organisationer, herunder DANSKE ÆLDRE-

RÅD. DANSKE ÆLDRERÅD har haft en repræ-

sentant både i arbejds- og i følgegruppen for De-

menshandlingsplan 2025. Demenshandlingspla-

nen har tre overordnede målsætninger; at Dan-

mark skal være et demensvenligt land, hvor men-

nesker med demens kan leve et værdigt og trygt 

liv, at behandling og pleje af mennesker med de-

mens skal tage udgangspunkt i den enkeltes be-

hov og værdier og tilbydes i sammenhængende 

forløb med fokus på tidlig indsats, nyeste viden og øget forskningsindsats, at pårørende skal inddrages 

aktivt og samtidig have mere støtte i livet som pårørende.  

Blandt Demenshandlingsplanens mange initiativer har DANSKE ÆLDRERÅD især vægtet:  

 at borgerne skal have ret til en hurtig demensudredning,  

 at der tages hånd om pårørende, samt  

 at omgivelserne har forståelse for den demenssyges situation.  

 

Høringssvar til Forslag til lov om anvendelse af 

tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile 

(tvangsbehandlingsloven): DANSKE ÆLDRE-

RÅD anerkender, at indholdet i lovforslagets dilem-

ma - omsorgspligt versus omsorgssvigt - som loven 

forsøger at løse, udgør en vanskelig etisk stillingta-

gen.  

DANSKE ÆLDRERÅD stiller sig meget positivt til 

ønsket om at legitimere sundhedspersoners somati-

ske behandling af personer, der ikke er i stand til at 

give et informeret samtykke. Den foreslåede lovgiv-

ning kan give en retssikkerhed og legitime rammer 

for såvel sundhedspersonale som for patienter.  
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DANSKE ÆLDRERÅD er senest inviteret med i følgegruppen for udmøntningen af demenshandlingspla-

nens initiativer. Demens har været på den kommunale dagsorden gennem flere år og dermed en del af 

ældre-/seniorrådenes arbejde. Vedtagelse af demenshandlingsplanen intensiverer dette arbejde.   

Handlingsplan for Den Ældre Medicinske Patient 

DANSKE ÆLDREÅD er inviteret med i følgegruppen for Handlingsplanen for Den Ældre Medicinske Pati-

ent, en plan der efterfølgende skal implementeres i regioner og kommuner. 

Målet med handlingsplanen er, at nedbringe overbelægning på sygehuse og sikre, at der tages bedre 

hånd om ældre både før, under og efter en sygehusindlæggelse. Planen har otte indsatsområder: tidligere 

opsporing og mere rettidig indsats, styrkede kommunale akutfunktioner, kompetenceløft i den kommunale 

hjemmesygepleje, styrket indsats mod overbelægning, flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgiv-

ning til kommuner og almen praksis, en indsats der hænger mere sammen, bedre styr på medicinen samt 

bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb. 

Akutfunktionen i den kommunale hjemmepleje har særlig bevågenhed for DANSKE ÆLDRERÅD. Der er 

afsat 445 million kr. i perioden 2016-2019 og herefter årligt 170 million kr. til, at kommunerne kan styrke 

de kommunale akutfunktioner. Formålet med akutfunktionen er, at ældre ikke indlægges på hospital, men 

kan få den nødvendige pleje og behandling i kommunen, samt at ældre medicinske patienter får en ind-

sats af ensartet høj kvalitet, når de har brug for det. 

Hverdagsrehabilitering (§83A)  

Implementering af hverdagsrehabilitering (paragraf 83a om rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp) har fyldt 

for ældrerådene - både i praksis og ift. formuleringer i den kommunale kvalitetsstandard. De fleste ældre-

råd er positive over for rehabilitering i sin oprindeligt tænkte form; at få støtte, træning og vejledning til at-

ter at kunne klare hverdagens opgaver, så borgeren igen kan blive selvhjulpen eller delvis selvhjulpen 

med opgaverne. Men flere ældre-/seniorråd har givet udtryk for, at rehabilitering kan blive for meget og 

tappe kræfter hos ældre. 
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6. Socialpolitik i kommuner 

Med etablering af Sundheds- og ældreministeriet i 2015 blev en del af lovgivningen, der vedrører ældre 

flyttet fra Socialministeriet til Sundheds- og ældreministeriet. Lov om ældreråd ligger dog fortsat i Socialmi-

nisteriets regi, men ministeriets faglige medarbejdere er flyttet til Sundheds- og ældreministeriet.  

Klippekort til plejehjemsbeboere  

Der er afsat 380 mio. kr. årligt i varige midler til klippekortordningen. Fra 2019 fordeles midlerne til kom-

munerne via bloktilskuddet. Kommuner kan søge om midler til en klippekortsordning til ekstra hjælp til bor-

gere på plejehjem.  Plejehjemsbeboere får det, der svarer til ca. ½ times ekstra hjælp og støtte én gang 

om ugen. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over plejeindsatsen og kan anvendes til 

kortere aktiviteter, der giver livskvalitet, eller kan spares op til længerevarende aktiviteter.  

Køkkener på plejehjem  

Årets finanslovsaftale afsatte 425 mio. kr. til at etablere, renovere eller genetablere køkkener på plejehjem 

og 25 million kr. til målrettede forsøg med at styrke madkvalitet til ældre i eget hjem. Kommunerne skal 

ansøge Ældreministeriet om midler til projekter. 

Diskrimination på grund af alder 

Repræsentantskabet vedtog i 2016, at DANSKE ÆLDRERÅD skulle have fokus på diskrimination pga. 

alder. I årets løb er følgende sket: 

 DANSKE ÆLDRERÅD har ansøgt, om at få en plads i Rådet for Menneskerettigheder. Ansøgningen er 

imødekommet. 

 I et høringssvar har DANSKE ÆLDRERÅD taget afstand fra forslaget om generelt at hæve kommuners 

betaling for hospitalspatienter, der er fyldt 65 år. Det frygtes, at en ændret betaling vil føre til, at der gi-

ves ringere sundhedstilbud til ældre borgere med behov for sygehusbehandling. 

 I et høringssvar om ændring af aldersgrænsen for nævninge og domsmænd (lægdommere) fra 70 til 75 

år, har DANSKE ÆLDRERÅD støttet en forhøjelse af aldersgrænsen til 75 år. Det tilføjes dog, at orga-

nisationen ikke finder, at generelle aldersgrænser bør opretholdes, idet habilitet og kapacitet er afgø-

rende for et menneskes kompetencer. 

 Mange ældre-/seniorråd har markeret FN’s Internationale Ældredag den 1. oktober, hvor det ældrepoli-

tiske tema var: Tag kampen op imod aldersdiskrimination!  

 DANSKE ÆLDRERÅD arrangerede i efteråret 2016 en konference med fokus på ulighed, bl.a. med en 

taler fra Center for Menneskerettigheder. 

Værdighedsmilliarden 

Kommunerne fik med vedtagelse af værdighedsmilliarden pligt til at vedtage en politik om værdighed og 

lovteksten slog fast at udarbejdelsen skal ske i et samarbejde med bl.a. ældrerådet. Ældre-/seniorråd har 

således en væsentlig opgave i at medvirke til formulering af den kommunale værdighedspolitik og i ud-

møntning af midlerne. Kommunerne skal årligt redegøre for midlernes brug i forhold til livskvalitet, selvbe-

stemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død. Vær-

dighedsmilliarden er vedtaget som en ansøgningspulje for årene 2017, 2018 og 2019 med det formål at 

understøtte kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje. Fra 2020 indgår beløbet i bloktilskuddet. 

Høringssvar til Forslag til lovændring om forsikring af frivillige i kommunerne: 

DANSKE ÆLDRERÅD støtter varmt ministerens lovforslag, der sætter kommuner i stand til at forsikre eg-

ne frivillige kræfter. Hermed er længere tids uafklarede situation blevet håndteret til gavn for det frivillige 

arbejde, der i vidt omfang udføres inden for kommuners ældreomsorg.  

Ældrerådenes fokus på Værdighedsmilliarden har affødt en del spørgsmål, f.eks.: 

”Har kommunerne adgang til at overføre ikke forbrugte værdighedsmidler fra 2016 til efterfølgende år?” 

Ministerens svar på spørgsmålet er: 

”Kommunerne skal anvende midlerne afsat til en mere værdig ældrepleje i 2016 til aktiviteter, der ligger ud 

over kommunernes vedtagne budgetter for 2016. Hvis initiativerne bliver forsinket, har kommunerne mu-

lighed for at overføre uforbrugte midler til 2017.” 



11 

 

7. DANSKE ÆLDRERÅD – det interne (sam)arbejde 

Repræsentantskabet 

Repræsentantskabet er DANSKE ÆLDRERÅDs højeste 

myndighed og holder den 24. april sit 19. møde. Alle 

medlemmer af ældre-/seniorråd kan deltage, og møder-

ne er velbesøgte. Det enkelte ældre-/seniorråd har et 

antal stemmer afhængig af borgere, der er fyldt 60 år og 

er bosat i kommunen. Repræsentantskabet tæller 199 

stemmeberettigede. Repræsentantskabsmødet skal i 

2017 vælge ny formand for DANSKE ÆLDRERÅD, idet 

Bent Aa. Rasmussen, efter fire år på posten, ikke har 

ønsket genvalg.  

Som landsorganisation for kommunernes 98 folkevalgte 

og lovfæstede ældre-/seniorråd har DANSKE ÆLDRE-

RÅD en medlemstilslutning på 100 pct. Det er positivt, og 

giver DANSKE ÆLDRERÅD god vægt i samtaler med politikere på Christiansborg, i Danske Regioner og i 

KL. At næsten 90 pct. af medlemmerne deltager på det årlige repræsentantskabsmøde og til formands- og 

næstformandsmøder, giver også respekt.   

 

Bestyrelsen 

Den nuværende bestyrelse fratræder efter repræsentantskabsmødet d. 24. april 2017. 

Bestyrelsen har i beretningsperioden holdt fem møder, heraf ét to-dages møde. Møderne holdes fortrins-

vis i Odense og er heldagsmøder. Møderne er præget af engagement og dialog. Bestyrelsen har haft 

branchedirektør og chefkonsulent fra DI Service og Danske Sundhed og Velfærd som gæst på et møde, 

på baggrund af pjecen ”Øget kvalitet i ældreplejen med et styrket frit valg og øget inddragelse af private 

leverandører”.  

Bestyrelsen valgte d. 18. august 2016 Kirsten Nissen som ny anden næstformand, idet Hanne Vedersø 

var udtrådt af DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Erik Stagsted blev valgt som ny første næstformand. 

Ole Høyer indtrådte i bestyrelsen i stedet for Hanne Vedersø. 

Beslutningsreferat lægges på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside og sendes til formænd for ældre-/

seniorråd.  

Bestyrelsen har fordelt handleplanens områder imellem sig og har påtaget sig opgaven at følge området 

og sætte punkter på bestyrelsens dagsorden til fælles drøftelse. I perioden har et eller to medlemmer holdt 

oplæg for den øvrige bestyrelse på områder: Transport/tilgængelighed og ældreboliger. 

Bestyrelsen har i beretningsperioden arbejdet videre med dokumentet: ”DANSKE ÆLDRERÅDs holdning 

til aktuelle ældrepolitiske områder”.  Dokumentet er - inden endelig vedtagelse - forelagt DANSKE ÆL-

DRERÅDs medlemmer til drøftelse på de fem formands- og næstformandsmøder. Dokumentet er gælden-

de til og med repræsentantskabsmødet 2017. 

 

 

Fra dokumentet DANSKE ÆLDRERÅDs holdning på aktuelle ældrepolitiske områder 

DANSKE ÆLDRERÅD bifalder forebyggende hjemmebesøg 

DANSKE ÆLDRERÅD finder det hensigtsmæssigt, at det er en lovbunden kommunal opgave årligt at 

gennemføre tilbud om forebyggende hjemmebesøg for borgere, der er fyldt 80 år samt at alle borgere i 

alderen 65 - 79 år kan tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, hvis sociale eller helbredsmæssige forhold 

gør borgeren udsat. 

Drøftelse af borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp er vigtig som et forebyggende 

initiativ. DANSKE ÆLDRERÅD bifalder kommunernes mulighed for at udvide besøgene til yngre, veldefi-

nerede risikogrupper. 

DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer kommunalbestyrelser til at sikre at besøgene udføres efter lovens inten-

tioner og udføres af kvalificerede medarbejdere. 

Transport og trafik  

DANSKE ÆLDRERÅD har i et høringssvar til-

kendegivet, at organisationen er positiv over for 

forslaget om ændring af registreringsafgiftslo-

ven, som gør det muligt for flere kommunale 

institutioner at eje og benytte en bus i fælles-

skab. 

Fremtidsfuldmagt 

DANSKE ÆLDRERÅD har i et høringssvar stil-

let sig positiv over for forslaget om, at det gøres 

muligt at oprette en fremtidsfuldmagt. 
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Ny bestyrelse valgt 

DANSKE ÆLDRERÅDs 10 valgkredse har i foråret 2017 hver valgt ét medlem samt to stedfortrædere til 

bestyrelsen. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder d. 25. april 2017 og holder sit første møde d. 16. maj. Se 

den nyvalgte bestyrelse her:  

Formandskabet 

DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab består af den 

på repræsentantskabsmødet valgte formand, samt to 

næstformænd valgt på det konstituerende møde. 

Formandskabet er ansvarlig for den daglige drift, for 

at forberede bestyrelsens møder i samarbejde med 

sekretariatet, for at besvare uopsættelige henvendel-

ser, samt for at varetage repræsentative opgaver. 

Formandskabet har siden repræsentantskabsmødet i 

2016 holdt fem møder. Formanden er DANSKE ÆL-

DRERÅDs talsmand ift. presse og udtalelser. 

Høringer 

Som tidligere nævnt i beretningen har ældreområdet været i fokus i denne beretningsperiode – både i 

kommuner og på Christiansborg.  

Bestyrelsen er aktivt engageret i DANSKE ÆLDRERÅDs høringsssvar. Høringssvar udformes af sekreta-

riatet efter en høringsrunde i bestyrelsen. DANSKE ÆLDRERÅD har i beretningsperioden afgivet 38 hø-

ringssvar. Høringssvar er med til at synliggøre DANSKE ÆLDRERÅD over for politikere og embedsværk, 

men de bærer sjældent frugt. 

Eksempel på en opgave for formandskabet 

Formandskabet blev udpeget som valgudvalg 

vedr. afvikling af valg til bestyrelsen.  

Formandskabet har bl.a. overvejet, men indstillet, 

at tiden endnu ikke er moden til at afvikle bestyrel-

sesvalg elektronisk. I stedet blev henvist til, at et 

ældreråd kan stemme pr. fuldmagt. Fuldmagten 

kan scannes og sendes omkostningsfrit til deltage-

re fra et andet ældre-/seniorråd i valgkredsen.  

Eksempler på høringssvar 

Høringssvar til Forslag til lov om ændring af regionernes finansiering: 

DANSKE ÆLDRERÅD bemærker, at ministeren fremover ønsker at: 

’differentiere den nuværende ordning efter alder, så betalingen varierer og afspejler de kommunale mulig-

heder for forebyggelse der, hvor de i forvejen har kontakt og fokus via sundheds- og hjemmepleje. Det vil 

sige fremover skal kommunerne betale mere for sygehusbehandlingen af småbørn og ældre over 65 år, 

og mindre for de øvrige borgere.’ 

Med lovforslaget vil ministeren generelt hæve kommuners betaling for patienter, der er fyldt 65 år, og ikke 

kun ’de forebyggelige indlæggelser’ af ældre patienter. Det finder DANSKE ÆLDRERÅD behov for at tage 

afstand fra, fordi flertallet af indlæggelser for + 65-årige ikke er ’forebyggelige’. Derfor frygtes det, at en 

ændret betaling for denne patientgruppe, vil føre til, at der gives ringere sundhedstilbud til ældre borgere 

med behov for sygehusbehandling.  

Høringssvar til Kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen: ”DANSKE ÆLD-

RERÅD finder, at døgndækning er afgørende for, at en akutfunktion bliver et fagligt løft og tilbud i kommu-

nerne, derfor er 24 timers kravet positivt. DANSKE ÆLDRERÅD vil udtrykke betænkelighed ved, at akut-

funktionen kan bemandes med sosu-assistenter og ikke udelukkende med sygeplejersker. DANSKE 

ÆLDRERÅD finder det væsentligt, at akutfunktionen personalemæssigt har en uddannelsesbaggrund, 

som kan sikre det kompetence- og kvalitetsløft i kommunerne, som fremadrettet kan undgå at mange bor-

gere indlægges eller genindlægges, af årsager som en specialiseret kommunal indsats vil kunne løse”.   
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Regionsældreråd 

DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt tillader ikke regionsældreråd medlemskab, men de er en tæt samar-

bejdspartner og har en vedtægtsbestemt observatør i bestyrelsen. Regionsældreråd består af medlemmer 

fra ældre-/og seniorråd i kommunerne, men er ikke lovfæstede. De fem regionsældreråd har i beretnings-

perioden valgt Anker Andersen, formand for Regionsældreråd Midtjylland, som regionsældrerådenes ob-

servatør i DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Der berettes om god aktivitet i de fem regioner, samt om et 

godt forhold til politikere og embedsværk. Bestyrelsen vedtog i 2016, at observatørens vedtægtsfastsatte 

taleret indebærer, at denne kan stille forslag på Regionsældrerådenes vegne.  

Bestyrelsen holder ét årligt møde med repræsentanter for de fem regionsældreråd, samt ét årligt møde 

med formand for DANSKE REGIONER, hvor formænd for regionsældreråd og formand for DANSKE 

ÆLDRERÅD deltager. Regionsældrerådene udpeger hver en repræsentant til regionens patientinddragel-

sesudvalg. DANSKE ÆLDRERÅD støtter disse repræsentanter ved et årligt gensidigt orienteringsmøde. 

Møder med formænd og næstformænd for ældre-/seniorråd  

Formand prioriterer hvert år at møde formænd og næstformænd for ældre-/seniorråd på fem møder fordelt 

i landet. Møderne giver et stort indblik i, hvad der rører sig i ældre-/seniorrådene fra Skagen til Vadehavet 

og fra Vesterhavet til Bornholm. 85 råd var repræsenteret ved de fem møder i efteråret 2016, hvor to 

spørgsmål dannede udgangspunkt for drøftelserne:  

 I hvilket omfang er ældre-/seniorråd blevet inddraget i udmøntning af Værdighedsmilliarden i kommu-
nerne? 

 Hvilke ældrepolitiske udfordringer oplever ældre-/seniorråd i kommunerne?  

Rådene har i langt overvejende grad oplevet sig involveret både i udformningen af en lokal værdighedspo-

litik og i udmøntningen af midlerne. 

Rådene pegede på mange ældrepolitiske udfordringer f.eks.:  

 Nedskæringer og besparelser – men også mange positive tiltag i samarbejde med kommunen.  

 Midler afsat til ældreområdet forsvinder i bureaukrati, lukket politisk agenda, lønninger og uddannelse, 
men også flere medarbejdere.  

 Stor mangel på – eller problemer med at få etableret pleje-, aflastnings – og akutpladser. 

 Opgaveflytning mellem hospital og kommune udfordrer, og struktur for den fornødne kompetence- og 
kvalitetsløft efterlyses. 

 Gruppen af ældre borgere – den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom og menne-
sker med demens. 

 Krav til velfærdsteknologi, brug af frivillige og pårørendeinddragelse 

 Service og livskvalitet for ældre? 

 Ældrerådsvalg i efteråret 2017– fremmødevalg versus brevvalg. 
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8. DANSKE ÆLDRERÅD - struktur og finansiering 
Sekretariat 
DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat er placeret i  København. Medarbejderne varetager sammen med for-
mand, formandskab og bestyrelse kontakt til ældre-/seniorråd, ministerier, Folketing, organisationer og 
andre samarbejdspartnere. Sekretariatet har frem til udgangen af 2016 haft en sekretariatsleder, to ældre-
politiske konsulenter og en deltidsansat bogholder/kursussekretær samt en praktikant/
studentermedhjælper. Medarbejdernes løn dækkes af Finanslovsbevilling, indtægtsdækket virksomhed, 
refusioner fra øvrige organisationer i fællessekretariatet og kontingenter. Med bevillingen til det sundheds-
faglige område vokser sekretariatet i 2017 med yderligere to medarbejdere.  

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) 

 

 

Logoer fra de tre øvrige organisationer i fællessekretariatet. Fra venstre mod højre: DKDK, SUFO og DGS 

Nogle af sekretariatets medarbejdere arbejder både for DANSKE ÆLDRERÅD og for de øvrige tre organi-

sationer. 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. 

 

Medarbejdernes arbejde for DemensKordinatorer i Danmark (DKDK) og for Landsforeningen for ansatte i 

SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg (SUFO) giver viden på fagområderne demens og 

forebyggelse, viden som også gavner DANSKE ÆLDRERÅD. 

Økonomi  

DANSKE ÆLDRERÅDs økonomi består af kontingentindtægter, af finanslovsbevilling(er)  og refusioner 

fra de ovennævnte tre landsorganisationer. Kontingentindtægter skal dække bestyrelsens direkte udgifter, 

en del af administrationsudgifterne samt medarbejdertimer til betjening af bestyrelse, formandskab og or-

ganisation. En del af dette arbejde består i planlægning og afvikling af repræsentantskabsmøde, politisk 

arbejde, høringer, pr- og lobbyvirksomhed. Kontingentindtægten var i 2016 på kr. 693.980. 

Årsrapporten (regnskabet) for 2016 viser et positivt resultat, hvilket især skyldes større udbytte på investe-

ring og aktiviteter tillige med mindre sekretariatsomkostninger end budgetteret.  Regnskab 2016 afsluttes 

med et overskud på kr. 192.776 mod et budgetteret underskud på kr. 277.002. 
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9. Afslutning – et spændende år tegner sig 

2017 er valgår til kommunalbestyrelse, regionsråd og ældre-/seniorråd. 

For mange ældre-/seniorråd står den resterende del af året 2017 i valgets tegn. 86 ældre-/seniorråd hol-

der valg i 2017, heraf 53 i november. Alt tegner til at ældre og ældreområdet kommer til at spille en rolle i 

den kommende valgkamp. Udfordringen bliver at holde politikerne fast på afgivne valgløfter. 

DANSKE ÆLDRERÅD er sat i verden for at støtte og videreudvikle ældre-/seniorråd, der er organisatio-

nens medlemmer. Formålet er, at rådene klædes på til at gøre deres indflydelse gældende på kommunale 

tilbud til ældre, f.eks. rehabilitering, demens, trafik, plejecentre, hjemmepleje, omsorgstandpleje m.m.  

Øvrige pensionist- og ældreorganisationer varetager enkeltpensionisters interesser f.eks. pensionisters 

økonomi, hussalg, tv-programmer, kørekortsfornyelse m.m. 

Den 25. april tager en ny formand og en nyvalgt bestyrelse over i DANSKE ÆLDRERÅD. Fem vil være 

nyvalgte, fem har siddet i den forgangne periode. I langt de fleste kommuner tager nyvalgte ældre-/

seniorråd over pr 1. januar 2018 – også her vil der være en del nye ansigter. 

I sekretariatet ansættes i løbet af 2017 yderligere to medarbejdere, hvilket betyder at DANSKE ÆLDRE-

RÅD så har 4,5 årsværk til finanslovsprojekter og organisation. Et spændende år tegner sig. 

Formand Bent Aa. Rasmussen tilkendegav ved sin tiltræden i 2013, at han ville arbejde for flere mærkesa-

ger. En mærkesag var, at alle 98 ældre-/seniorråd skulle være medlem i DANSKE ÆLDRERÅD, og det er 

lykkedes. En anden mærkesag var, at ældre-/seniorråd skulle turde tage et medansvar – også for ned-

skæringer og besparelser. Kommunernes økonomi har været præget af nedskæringer og besparelser, og 

ældrerådene har taget medansvar. 

En tredje mærkesag var, at DANSKE ÆLDRERÅD og bestyrelsen skulle være mere synlige overfor og 

bedre til at sikre indflydelse hos væsentlige samarbejdspartnere. Det er også alt overvejende lykkedes.  

DANSKE ÆLDRERÅD inviteres i stigende grad til møder og med i samarbejder/udvalg. Flere og flere vil 

gerne høre DANSKE ÆLDRERÅDs mening, bl.a. i ministerier, hos politiske ordførere og hos andre fag- 

og ældreorganisationer. 

At få styrket DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat var også en mærkesag, hvilket glædeligvis er lykkedes 

med Finanslovsbevillingen fra 2017. 

 At styrke Regionsældrerådene lå også formanden på sinde. Regionsældrerådene er gennem de seneste 

år blevet styrket, men ikke lovfæstet. De er blevet styrket gennem retten til at udpege medlemmer til pati-

entinddragelsesudvalg, og disse medlemmer har fået ret til diæter og udgiftsgodtgørelser til møderne, 

samt ved at regionsældrerådene har en vedtægtsbestemt observatør i DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrel-

se.  

DANSKE ÆLDRERÅD samarbejder og arbejder for at alle ældre kan leve et godt og trygt liv. Men som en 

lille organisation er det vigtigt at holde fokus og prioritere ressourcer og mål. 


