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1. Resumé 
 
Det har været et travlt år, og DANSKE ÆLDRERÅDs nyvalgte formand har fået sin ilddåb i 
pressen og gjort DANSKE ÆLDRERÅD synlig. 
 
Efteråret 2013 var præget af ældrerådsvalg og valg til kommunalbestyrelse og regionsråd. Midt i 
kommuners og regioners stærke prioritering i velfærdsopgaver flød det med valgløfter – også på 
ældreområdet. De nyvalgte kommunalbestyrelser skal prioritere den lokale velfærdsservice, og de 
fik med ”Ældremilliarden” en kærkommen mulighed for ekstra ydelser. Ældrerådene har haft en 
opgave med at rådgive om, hvor der var størst brug for en ekstra indsats. 
 
Året har været præget af fokus på temaer som: Digitalisering, rehabilitering, ensomhed, frivillighed, 
udlicitering og mange flere – temaer som bestyrelse og sekretariat i DANSKE ÆLDRERÅD har 
arbejdet med i konferencer, temadage, nyhedsbreve, mailservice og på bestyrelsens møder. 
DANSKE ÆLDRERÅD har et bredt samarbejde med politikere, ældreorganisationer, embedsværk 
i ministerier, styrelser og organisationer – et samarbejde der i årets løb er plejet og udbygget. 
DANSKE ÆLDRERÅD er 1. januar 2014 på finansloven med et årligt tilskud på 1 million kroner. 
Finanslovsbevillingen erstatter den hidtidige satspuljebevilling. 
 
Som landsorganisation for de folkevalgte ældreråd får organisationen mange lovforslag til høring 
og indbydes til at deltage i statslige projekter og udvalg. Den gode kontakt, bestyrelse og 
sekretariat har til medlemmerne, betyder, at vi kan tale med vægt i disse sammenhænge og 
komme med konkrete eksempler.  
 
Beretningen giver et nuanceret billede af DANSKE ÆLDRERÅDs virksomhed – en virksomhed 
som drives af bestyrelsens frivillige indsats og sekretariatets ihærdighed. DANSKE ÆLDRERÅD 
præsenterer med denne skriftlige beretning organisationens arbejde og resultater siden 
repræsentantskabsmødet d. 15. maj 2013. Det er bestyrelsens håb, at beretningen vil danne 
udgangspunkt for en god og saglig drøftelse på repræsentantskabsmødet d. 28. april 2014. 
 
God læselyst. 
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2. Indledning 
 
På den landspolitiske scene er det værd at notere sig, at Socialministeriet indenfor det seneste år 
har haft tre ministre, og at Sundhedsministeriet har haft to ministre. I ældre- og seniorrådenes 
ministerium, Socialministeriet, sad tre forskellige ministre fra hvert sit politiske parti, Karen 
Hækkerup, Annette Vilhelmsen og Manu Sareen. Ministerskift betyder ikke automatisk ændring i 
fokus på den førte politik, men betyder for DANSKE ÆLDRERÅD, at nye relationer skal opbygges. 
 
På den regions- og kommunalpolitiske scene er det især valg til regionsråd og 
kommunalbestyrelser, der har sat deres præg på året. Løfter om bedre ældrepleje, flere 
ældreboliger, større fokus på sammenhængende indsatser stod i kø på trods af stramme 
budgetter.  
 
Ældre- og seniorrådenes scene har været præget af valg til ældreråd 2013 i hovedparten af 
rådene. Perioden har således for nogle været den sidste, mens andre ønskede og fik genvalg. 
Med mange nyvalgte medlemmer til ældre- og seniorråd har etableringen af et godt samarbejde 
internt i rådet været i fokus. Det konkrete samarbejde med embedsværk og kommunalpolitikere fik 
sin ilddåb ift. kommunernes ansøgning om andel i ældremilliarden. Her havde ældre- og seniorråd 
mulighed for at komme med gode råd og anbefalinger til forbedringer lokalt. En positiv opgave, idet 
arbejdet i rådene gennem de seneste år har været præget af kommunernes sparedagsorden. 
 
Godt og vel halvdelen af alle borgere over 60 år benyttede sig af muligheden for at stemme på en 
kandidat til de kommunale ældre- og seniorrådsvalg. De veloverståede valg giver ny energi og 
næring til interessen for lokale, demokratiske løsninger. 
 
For landsorganisationen DANSKE ÆLDRERÅD har det seneste år været skelsættende. 
Repræsentantskabet vedtog i 2013 en ny struktur med en bestyrelse på 11 personer, et 
formandskab på tre og valgte en ny formand. Efteråret var præget af valg, samt af et debatforløb 
omkring Finansloven med DANSKE ÆLDRERÅD som væsentlig deltager.  Ældres velfærd blev et 
hovedtema i forbindelse med finanslovsforhandlingerne og nyvalgt formand Bent Aa. Rasmussen 
fik DANSKE ÆLDRERÅD i spil og gjort synlig i det brede mediebillede. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD har to kerneopgaver: At varetage ældre- og seniorråds interesser over for 
offentlige, private eller halvoffentlige beslutningstagere, og at styrke og videreudvikle ældre- og 
seniorråd i deres lokale virke. Bestyrelsen varetager især den første kerneopgave, mens 
sekretariatets medarbejdere gennem en finanslovsbevilling varetager den anden kerneopgave. 
 
En stærk landsorganisation er væsentlig. Det er vigtigt at stå sammen og værne om de positive 
vilkår, vi som ældre- og seniorråd har opnået dels gennem lovgivningen, dels i det daglige 
samarbejde med politikere og forvaltning. Bestyrelsen har i årets løb arbejdet for, at DANSKE 
ÆLDREREÅD igen skal være landsorganisation for alle 98 ældre- og seniorråd, hvilket afspejles i 
bestyrelsens forslag om at ændre vedtægten. Et forslag bestyrelsen beder om at få 
repræsentantskabets opbakning til. 
 
Denne skriftlige beretning er tematiseret ift. relevante politikområder for såvel ældre- og seniorråd 
som for DANSKE ÆLDRERÅDs virke. Beretningen forholder sig til de perspektiver, som det 
forløbne års begivenheder har for ældre- og seniorråds opgaver og for DANSKE ÆLDRERÅDs 
arbejde. 
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3. Aktuelle strømninger på ældreområdet 
 
I dette afsnit beskrives nogle af de hovedstrømninger, der har kendetegnet året og DANSKE 
ÆLDRERÅDs arbejde. 
 
En milliard til ældreområdet 
I Finanslovsaftalen blev afsat 1 mia. kr. til ældreområdet i 2014 og de kommende år. I aftaleteksten 
står bl.a.:  

 At en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker.  

 At der er tale om et varigt løft.  

 At midlerne skal løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune.  
 

Aftaletekstens beslutning om, at milliarden skulle ansøges af hver kommune ift. en særlig 
bloktilskudsnøgle, betød, at ældre- og seniorråd fik mulighed for at komme med indspil til brugen af 
midlerne i egen kommune.  Ældre- og seniorråd har som en af deres opgaver at vejlede 
beslutningstagere i kommunalt regi om ældre borgeres livsbetingelser og virkningen af offentlige 
tilbud for denne gruppe. Ældre- og seniorrådene kom på arbejde og får også fremover en rolle, idet 
det ved dokumentation skal sikres, at pengene er brugt på området.  
 
Digitalisering rykker ind i hjemmet 
Borgerne har taget digitaliseringen til sig, men ifølge forskerne har de offentlige myndigheder ikke 
været gearet til skiftet. Det er skuffende, at kommuner og regioner ikke er bedre forberedte. Det er 
bekymrende, da digital post fremover er den primære måde, borgere skal kommunikere med 
offentlige myndigheder på. Teknologisk Instituts undersøgelse ’Senior Online’ har kortlagt ældre 
borgeres forudsætninger for at begå sig digitalt, herunder ældres brug og erfaringer med IT og 
65+åriges oplevelser med overgangen til digital kommunikation i det offentlige. Undersøgelsen 
viser blandt andet, at 350.000 ældre mellem 65 og 89 år aldrig har åbnet en computer eller været 
på internettet. 
 
Bestyrelsens nedsatte digitaliseringsudvalg følger udviklingen, ikke mindst fordi en undersøgelse 
viser, at kommuner og regioner kun har sparet halvt så meget på digitalisering som forventet i 
2013, mens bloktilskuddet fra staten til kommunerne er nedsat, idet de forventede besparelser 
allerede er modregnet. 
 
Hverdagsrehabilitering opdateres til version 2.0 
En af strømningerne gennem de seneste år er en målrettet rehabiliteringsindsats overfor 
skrøbelige ældre. Den målrettede indsats forventes at forbedre deres funktionsevne og give dem 
større tilfredshed og selvstændighed, øget livskvalitet og højere grad af selvhjulpenhed. 
Socialstyrelsen har iværksat et projekt, der skal understøtte kommunernes arbejde med 
rehabilitering på ældreområdet. Det er meningen, at kommunerne skal lære af dem, som gør det 
bedst frem for selv at opfinde løsninger. DANSKE ÆLDRERÅD er repræsenteret i projektets 
følgegruppe. 
 
Samarbejde på tværs af sektorer en nødvendighed 
Samarbejde mellem sektorer er nødvendig, idet en borger ellers risikerer at falde mellem to stole. 
Såvel kommuner som regioner arbejder på at nytænke og nyorganisere samarbejdet på tværs af 
sektorerne til gavn for borgeren. Her er ”følgehjem-sygeplejersker” en ny ordning. Kommunalt 
ansatte sygeplejersker med arbejdssted på sygehus organiserer den ældre borgers udskrivning og 
sikrer den bedste overgang mellem sygehus og hjem. 
 
Idet flere og flere sundhedsopgaver rykker ud i kommunerne og varetages af kommunale 
medarbejdere, er det væsentligt, at ældre og seniorråd har øje på opgavernes lokale løsning, og at 
DANSKE ÆLDRERÅD har øje på hele området. 
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4. Kommunernes politikker på ældreområdet 
 
Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD drøfter aktuelle landspolitiske strømninger og nye tiltag i 
kommunerne. Bestyrelsen afstemmer holdninger, således at formand og sekretariatsleder i møder, 
i debatter, i pressen og i høringssvar kan give udtryk for DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til såvel 
landspolitiske udmeldinger som til kommunale politikker på ældreområdet. 

 

SOCIALPOLITIK 

 
Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger 
DANSKE ÆLDRERRÅD var medlem af hjemmehjælpskommissionen og har derfor haft indflydelse 
på kommissionens arbejde og anbefalinger. For DANSKE ÆLDRERÅD er respekten for borgeren 
vigtig, og derfor skal alle tiltag tage afsæt i borgerens helhedssituation og dialogen med borgeren.  
Bestyrelsen har i forlængelse af Hjemmehjælpskommissionens rapport og anbefalinger fra 2013 
slået fast:  

 At der skal holdes fokus på, at ældre borgere skal kunne føle sig trygge og vide, at de får 
hjælp, når de har behov.  

 At udvikling og implementering ikke må være drevet primært af økonomiske incitamenter, 
men skal holde fokus på at forbedre den enkelte borgers tilværelse.  

 At man i de kommunale budgetter skal være forsigtig med at indregne besparelser på 
forhånd, og midlerne bør forblive på ældreområdet, hvis det giver en økonomisk gevinst at 
bruge teknologiske hjælpemidler. 

 At der ingen tvivl er om, at velfærdsteknologi kan blive en gevinst for alle. Tryghed for den 
enkelte skal være kerneværdi i 
fremtidens hjemmehjælp og 
hverdagsrehabilitering. 

 
Konkret ser DANSKE ÆLDRERÅD gerne: 
Større fleksibilitet og øget målretning af de 
forebyggende hjemmebesøg, herunder 
opsporing af ældre med behov for 
forebyggende hjemmebesøg. Set i lyset af 
den kraftigt forbedrede sundhedstilstand og 
forlængede levealder, er DANSKE 
ÆLDRERÅD enig med kommissionens 
ønske om at hæve aldersgrænsen for 
obligatorisk tilbud om forebyggende 
hjemmebesøg. 
 
Forslag om en ny 
rehabiliteringsbestemmelse i serviceloven, 
herunder en opdatering af servicelovens 
hjemmehjælpsbestemmelse. Rehabilitering 
sker, hvor borgeren har et potentiale. 
Bestyrelsen anser det for nødvendigt, at der 
indføres en fælles, bred forståelse og praksis 
omkring rehabiliteringsbegrebet, som sætter 
borgeren i centrum for indsatsen. DANSKE 
ÆLDRERÅD peger på, at regler og 
ensartethed ikke passer til ældre borgere 
med individuelle behov og kroniske tilstande, 
der hver for sig kræver opmærksomhed og 
genoptræning. 
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DANSKE ÆLDRERÅDs deltagelse i udvalg vedrørende socialpolitik  
 

ÆldreForum er et uafhængigt råd under Socialministeriet. Det skal følge og vurdere ældres 
vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet skal samtidig bidrage til at synliggøre 
ældres ressourcer og nuancere billedet af ældre og aldring. Formand for DANSKE 
ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen, er medlem af ÆldreForum. 
 

Følgegruppe i forbindelse med Den nationale handlingsplan for demensindsatsen – 
Socialstyrelsen  
Følgegruppens formål er at relevante aktører inddrages i planlægningen og gennemførelsen 
af fem initiativer. Formålet er ligeledes at etablere en bred faglig platform med forskellige 
perspektiver med henblik på at følge projekternes udvikling.  
Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆLDRERÅD.  
 

Samarbejde i Socialministeriet om udarbejdelse af vejledende materiale til brug for 
implementering af nyt regelsæt om kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie 
valg af leverandør af hjemmehjælp. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterer 
DANSKE ÆLDRERÅD.  
 

Følgegruppe i Socialstyrelsen i forbindelse med initiativet ”Rehabilitering af Ældre”. 
Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard repræsenterer DANSKE ÆLDRERÅD 
(embedsmandsgruppe) 
Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard er valgt til repræsentantskab og som næstformand i 
bestyrelsen for fonden Ensomme Gamles Værn – en humanistisk og forskningsorienteret 
fond. 
 

 

Brugerbetaling og aldersrelaterede ydelser    
Flere partier og Kommunernes Landsforening har i forskellige sammenhænge luftet brugerbetaling 
og aldersrelaterede ydelser. Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har også drøftet dette svære 
område og er landet på følgende formuleringer: 

 Der skal altid være midler til ældre med behov for visiterede ydelser. 

 DANSKE ÆLDRERÅD er som udgangspunkt imod brugerbetaling på visiterede ydelser  

 Der må aldrig komme brugerbetaling på personlig pleje. 

 Hvis brugerbetaling foreslås på praktisk hjælp, vil DANSKE ÆLDRERÅD se en 
beregningsmodel for denne, inden bestyrelsen tager stilling. 

 Alder bør ikke alene være et kriterium for ydelser, behov bør være det udslagsgivende. 
 

Uddannelsesniveau hos plejepersonale 
DANSKE ÆLDRERÅD finder det væsentligt, at personale, der arbejder med ældre borgere, har 
den rette grund- og efteruddannelse. Hos såvel private som offentlige udbydere skal personalet 
have den rette uddannelse og kompetencer.  
 

Indførelse af tvungen Digital Postkasse  
Det er DANSKE ÆLDRERÅDs holdning at, den obligatoriske tilslutning til Digital Post for alle 
borgere, bør modsvares af en smidig forvaltning. Bestemmelser om fritagelse for tilslutning til 
Digital Post bør have som udgangspunkt, at borgere, der kan, skal modtage posten fra offentlige 
myndigheder digitalt.  

http://www.aeldreforum.dk/wm140224
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DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentation i udvalg vedrørende sundhed for ældre 
 

Følgegruppe i Socialstyrelsen i forbindelse med initiativet ”Rehabilitering af Ældre”.  Projektets 

mål er at kvalificere, dokumentere og implementere en håndbog om rehabilitering på 

ældreområdet med fokus på social, fysisk og psykisk funktionsevne. Da det er en 

embedsmandsgruppe, deltager sekretariatsleder Marianne Lundsgaard på DANSKE 

ÆLDRERÅDs vegne. 

 

 

SUNDHEDSPOLITIK 

 
Patientinddragelsesudvalg i regionerne 
DANSKE ÆLDRERÅD har de seneste år gennem regionsældrerådene udpeget medlemmer til de 
regionale sundhedsbrugerråd og derigennem fået relevant viden om sundhedsopgavens 
udfordringer og løsninger i de enkelte regioner. Sundhedsbrugerråd erstattes fra foråret 2014 af 
patientinddragelsesudvalg, og DANSKE ÆLDRERÅD har argumenteret for, at regionsældreråd er 
repræsenterede i patientinddragelsesudvalget. 
 
Det har kostet en del lobbyvirksomhed fra både DANSKE ÆLDRERÅD og fra regionsældreråd at 
vinde gehør for dette synspunkt i Sundhedsministeriet – men det er lykkedes. Regionsældreråd er 
for første gang indskrevet i en ministeriel bekendtgørelse. 
 
En sammenhængende og effektiv patientbehandling  
DANSKE ÆLDRERÅD mener, at en sammenhængende og effektiv patientbehandling bør 
prioriteres stærkere i de kommende år. Patientens behov skal stå i centrum for hele 
sundhedsvæsnets indsats på alle niveauer og i alle situationer, således at overgangen fra patient 
til borger og fra borger til patient opleves som problemløs for den enkelte. 
 
Genoptræning efter udskrivning fra sygehus 
Det er opfattelsen i DANSKE ÆLDRERÅD, at det for kommunerne har været en stor udfordring at 
overtage sundhedsområder fra amterne, men at fagligheden nu er øget og planlægningen blevet 
væsentlig bedre. Logistik vedrørende genoptræning er også styrket. Der opstår dog stadig 
uacceptable situationer for ældre, der udskrives fra sygehus, men ikke modtages af kommunale 
hjælpeforanstaltninger. Derudover er der stadig behov for at styrke genoptræningsindsatsen, 
således at det sker rettidigt og på et højt niveau. 
 
Tilbud til ældre med indvandrerbaggrund 
DANSKE ÆLDRERÅD holdt - sammen med Københavns Universitet – en konference for at 
belyse, hvilke tilbud ældre indvandrere har behov for. Helbredstilstanden hos ældre indvandrere er 
generelt dårligere end hos etniske danske. Konferencen viste, at der er behov for målrettede 
indsatser og initiativer i kommunerne, som tager højde for ældre indvandreres situation og for, at 
mange ikke taler dansk. 

 

FRIVILLIGPOLITIK OG SPILLEREGLER 

 
Frivillige hænder må ikke udføre visiterede ydelser 
Stort set alle kommuner har en frivilligpolitik og et frivilligråd, og flere kommuner får et 
frivilligcenter. Det er DANSKE ÆLDRERÅDs holdning, at frivillige hænder ikke må udføre 
visiterede ydelser. Formand Bent Aa. Rasmussen har i flere sammenhænge givet udtryk for denne 
holdning, og frivilligområdet drøftes jævnligt på ældrerådsmøder. 
 
Et forslag fra flere fagforbund og frivillige organisationer til spilleregler mellem frivillige og ansatte i 
den offentlige sektor er blevet opdateret med navnet ”Spilleregler version 2.0”. 
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TRAFIK- OG KØRSELSPOLITIK 

 
Skærpede regler vedrørende handicapparkering  
DANSKE ÆLDRERÅD støtter en ændring af færdselsloven, der styrker respekten og 
tilgængeligheden for handicappede borgeres parkeringsmuligheder. DANSKE ÆLDRERÅD 
erklærer sig enig i regeringens forslag om at hæve bødeniveauet for trafikanter, der uberettiget 
benytter handicap p-pladser.  
 
Ingen særregler for parkering af busser fra plejehjem mv. 
DANSKE ÆLDRERÅD rettede i 2012 henvendelse til Justitsministeriet med ønske om, at der 
kunne tildeles P-tilladelser til institutionsbusser fra plejecentre og plejehjem, hvis beboere er fysisk 
handicappede. Justitsministeriets svarede i efteråret 2013, at hensynet til at opretholde fælles 
regler for handicapparkeringsrettigheder i hele EU måtte prioriteres frem for ønsket om danske 
institutionsbussers ret til at benytte handicap p-pladser. 
 
Visiteret kommunal kørsel - et varmt emne 
En del ældre- og seniorråd har arbejdet på forslag om omlægning af kommunale procedurer, når 
visiterede borgere skal køres på kommunens regning. Der er både arbejdstimer og penge at spare 
ved at få gennemgået kørselsområdet, og at få øget både forvaltningens og politikernes fokus på 
området. 
 
Aldersgrænsen for fornyelse af kørekort må væk 
Ældre udgør en stadig større andel af bilisterne. I en rapport om ældre og bilkørsel noterer 
Danmarks Tekniske Universitet, at bilen overordnet set er den sikreste og mest tilfredsstillende 
transportform for ældre. DANSKE ÆLDRERÅD har støttet Danske Seniorer i deres henvendelse til 
Folketinget om en afskaffelse af ”det aldersbetingede kørekort”. En lempeligere lovgivning på 
området forventes vedtaget i 2014. 

 

5. DANSKE ÆLDRERÅDs synlighed  
 
Især tre sager fik i efteråret 2013 gjort DANSKE ÆLDRERÅD synlig i medielandskabet: 

 Ældre- og seniorrådsvalg i efteråret 2013.  

 Finansloven 2014 og udmøntningen af ”Ældremilliarden”. 

 En undersøgelse af dagbladet Politiken om hjemmehjælp. 
 
Ældrerådsvalg 2013 
Op til ældrerådsvalgene fik pressen nys om flere ”dårlige” historier om ældreråd, der aflyste valg, 
om stemmesedler der blev væk, om fejloptællinger m.m. Sekretariatet satte ind og fodrede pressen 
med positive historier om høje stemmeprocenter, kendisser der var valgt til ældre- og seniorrådet 
m.m. 
 
Finansloven og udmøntning af ”Ældremilliarden”  
I løbet af finanslovsforhandlingerne var flere ældreorganisationer på banen med forskellige forslag.  
Formand Bent Aa. Rasmussen var flere gange i medierne med budskabet om, at DANSKE 
ÆLDRERÅD gerne så flere midler til ældreområdet, men som en særbevilling til udmøntning i 
kommunerne og ikke som en lovændring. Det kommunale selvstyre er grundpillen i ældre- og 
seniorrådenes arbejde og indflydelse. DANSKE ÆLDRERÅD kunne derfor ikke gå ind for en 
lovfæstelse af midlerne. 
 
I stedet var det vigtigt, at midlerne blev øremærket til ældreområdet. DANSKE ÆLDRERÅD 
pointerede, at der skulle følges op på at midlerne blev brugt efter hensigten i kommunerne. 
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Hvordan anvendes ældremilliarden til at løfte 
ældreplejen? 
Ansøgningerne fra landets 98 kommuner viser, at alle 
kommuner har søgt det fulde beløb, der er reserveret til 
dem.  
Fordelingen på områder er sket således: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(figuren er fra Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk) 

 

Ved en mediesøgning angives søgeord og en bestemt periode. Mediesøgningen viser, hvor 
mange gange ordene har været nævnt i medierne i den angivne periode. En mediesøgning på 
ord relateret til ældreråd og DANSKE ÆLDRERÅD viste følgende i perioden 1. oktober til 18. 
december 2013: 
 
"valg ældreråd"  1578, heraf flest (817) i webkilder 
”valg seniorråd” 196, heraf flest (135) i webkilder 
"Danske Ældreråd" 633, heraf flest (378) i webkilder 
”Bent Aa. Rasmussen” 100, heraf flest (52) i webkilder 
 
DANSKE ÆLDRERÅD har derudover været aktiv debattør på f.eks. Altingets (Christiansborgs) 
webportal med to store indlæg om velfærdsteknologi, i flere fagblade og tidsskrifter om aktuelle 
emner og i flere debatter og enkelte fjernsynsudsendelser. 
 

Socialministeriet sikrede 
procedurer for, at midlerne i den 
enkelte kommune bruges rigtigt, 
men det er fortsat op til ældre- og 
seniorrådene at følge op lokalt. 
 
I den efterfølgende 
ansøgningsrunde var 
fagforeninger, 
ældreorganisationer og nogle 
politiske partier bekymrede for, 
om de svageste ældre blev 
tilstrækkeligt tilgodeset. Formand 
Bent Aa. Rasmussen delte ikke 
bekymringen, idet rehabilitering 
og genoptræning er et vigtigt 
indsatsområde, der kan komme 
alle ældre borgere til gode. 
DANSKE ÆLDRERÅD var aktiv i 
debatten med pressemeddelelser 
og en kort udtalelse fra 
formanden i TV-avisen.  
 
 
Samarbejde med Politiken om undersøgelse af hjemmehjælp 
Et fra DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat udsendt spørgeskema blev besvaret af 93 ældre- og 
seniorråd. Politiken kørte over 14 dage en artikelserie på basis af undersøgelsen. Undersøgelsen 
gav ved offentliggørelsen i november stor presseomtale. Vinklen var primært på nedskæring i 
timetallet på hjemmehjælp og på frygt for egenbetaling. Formand Bent Aa. Rasmussen påpegede, 
at kommunernes fokus på rehabilitering formodentlig vil give en besparelse, og at DANSKE 
ÆLDRERÅD mener, at eventuelt frigivne midler skal forblive på ældreområdet. Initiativet var 
tidskrævende, men synliggjorde DANSKE ÆLDRERÅD og ældre- og seniorrådene generelt lige op 
imod tidspunktet for ældre- og seniorrådsvalgene i november 2013. 

 
Det kræver en stor indsats at komme i landsdækkende aviser og på landsdækkende TV - ikke 
mindst fra sekretariatet.  Bestyrelsen er tilfreds med indsatsen og erkender, at fremtidige indsatser 
kræver flere ressourcer, end sekretariatet har i dag.  
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Logoer fra de tre øvrige organisationer i fællessekretariatet. Fra venstre mod højre: DKDK, SUFO og DGS 

6. DANSKE ÆLDRERÅDs økonomi 
 
DANSKE ÆLDRERÅDs økonomi består af kontingentindtægter, en Finanslovsbevilling og 
refusioner fra de landsorganisationer, som medarbejdere i DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat 
betjener.  
 
Kontingentindtægter fra medlemmer dækker udgifter til bestyrelsens arbejde, dele af 
administrationsudgifterne, samt medarbejdertimer til betjening af bestyrelse, formandsskab og 
organisation – herunder repræsentantskabsmøde, politisk arbejde, deltagelse i følgegrupper, 
høringer, samt lobbyvirksomhed. 
 
Finanslovsbevillingen er på 1 million kroner årligt og er underlagt dels faglig dels revisorkontrol. 
Midlerne dækker hovedparten af personale-, administrations-, og medlemsrettede 
aktivitetsudgifter. Til disse hører drift af hjemmeside, produktion af nyhedsbrev og mailservice, 
medlemsrådgivning, produktion af temadage og konferencer (dog med brugerbetaling), m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariatet i Vanløse har gennem årene udviklet sig til et 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). 
 
Det er DANSKE ÆLDRDRÅDs medarbejdere, der arbejder for disse tre organisationer. 
DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK) har i 2013 købt timer for mere end 300.000 kr.  
Dansk Gerontologisk Selskab (DGS) har købt timer for knap 50.000 kr. 
Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg (SUFO) 
indgik fra 1. juni 2013 i fællessekretariatet og har i andet halvår købt timer for 50.000 kr. 
Hver organisation betaler timer, husleje og administrative omkostninger ift. forbrug. 
 
Regnskabet for 2013 viser et underskud på knapt 200.000 kr. Underskuddet skyldes flere forhold: 
færre indtægter fra temadage (2013 var valgår, hvilket betyder færre indtægtsgivende aktiviteter), 
barselsvikar for en medarbejder på barsel, etablering af en ny hjemmeside til DANSKE 
ÆLDRERÅD, samt øgede udgifter til PR for DANSKE ÆLDRERÅD. 
 
Bestyrelsen fremlægger for 2014 et budget med et underskud på godt kr. 350.000. Det 
budgetterede underskud begrundes især med det forhold, at der er afsat i alt kr. 270.000 til at 
fastholde og øge DANSKE ÆLDRERÅDs synlighed. 
 
Bestyrelsen har nøje overvejet fremlæggelsen af et budget med et så stort underskud. DANSKE 
ÆLDRERÅD har en pæn formue, og bestyrelsen er af den opfattelse, at det er vanskeligt at 
argumentere for en forhøjelse af Finanslovsbevillingen, med mindre organisationen budgetterer 
med underskud og kun har en beskeden formue. 
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7. DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter  
 
Årets gang er præget af DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter. Fordelt over hele året produceres fire 
nyhedsbreve, samt 10 – 12 mailservices. Forårsperioden handler om temadage, 
repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference, efteråret om formands- og 
næstformandsmøder, temadage og den ældrepolitiske konference i Vingsted. Efter hver 
konference udarbejdes en konferencerapport, der sendes til deltagere og lægges på DANSKE 
ÆLDRERÅDs hjemmeside. 
 
Tre ældrepolitiske konferencer afholdt af DANSKE ÆLDRERÅD  

 ”Ældreomsorg i forandring – god vilje er en forudsætning for god omsorg” var titlen på 
forårets ældrepolitiske konference. I alt 415 ældre- og seniorrådsmedlemmer og andre 
deltagere fik lejlighed til dialog med oplægsholdere. 

 ”Hvad gør kommuner for at fremme ældre indvandreres sundhed?” Det var spørgsmålet 
på den lukkede konferencen for 56 deltagere, som DANSKE ÆLDRERÅD arrangerede 
sammen med Københavns Universitets Center for Sund Aldring.  

 ”Fra høringspart til medskaber - Borgerinddragelse for alvor” var titlen på 
efterårskonferencen i Vingsted. 216 deltagere hørte fire hovedoplæg og deltog i seks 
seminarer/workshops.  

 
Temadage for ældre- og seniorråd afholdt af DANSKE ÆLDRERÅD  

 ”Visiteret kommunal kørsel og regional, kollektiv transport” blev belyst gennem oplæg på 
fem temadage foråret 2013, hvor i alt 261 medlemmer af ældre- og seniorråd var til stede. 

 Temadage for formænd og næstformænd fra ældre- og seniorråd blev gennemført i 
eftersommeren 2013. 137 formænd/næstformænd fra i alt 74 ældre- og seniorråd deltog i et 
af de fem møder. 

 ”Retsgrundlag og opgaver for ældreråd” var temaet for syv temadage primo 2014 med 
særlig henblik på at klæde nyvalgte rådsmedlemmer på. 554 deltagere blev orienteret om 
emnerne.   
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En ny og tidssvarende hjemmeside 
DANSKE ÆLDRERÅD fik i sommeren 2013 en ny og tidssvarende hjemmeside. Behovet for at få 
en ny hjemmeside blev aktuelt, fordi teknikken bag hjemmesiden var så forældet, at siden ikke 
længere kunne opdateres. I sommerens løb blev DANSKE ÆLDRERÅDs nye hjemmeside 
opbygget, og dokumenter fra den gamle hjemmeside blev sorteret og flyttet. Den grafiske flade på 
den nye hjemmeside har affødt mange rosende kommentarer fra eksterne brugere. Brugerne 
siger, at det er blevet lettere at læse og søge oplysninger på hjemmesiden  
 
FN´s ældredag og studietur til Bruxelles 
Repræsentantskabet i DANSKE ÆLDRERÅD vedtog i 2007 at gøre FN´s internationale ældredag 
d. 1. oktober til ”ældrerådenes dag”. Siden har ældreråd i mange kommuner markeret dagen med 
lokale debatter, folkemøder, cafeer, sundhedsmarked og meget andet. Ældre- og seniorråd er 
gennem dette blevet synlige for kommunens befolkning i og med arrangementerne har haft god 
presseomtale. I 2014 er overskriften for FN´s internationale ældredag: ”Et samfund for alle – ingen 
skal være udenfor”. Det bliver spændende at se, hvor mange af de nyvalgte ældre- og seniorråd, 
der markerer dagen. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD gentog i efteråret en EU-studietur til Bruxelles i samarbejde med FIC 
(Fagligt Internationalt Center). Det er håbet, at nyvalgte ældrerådsmedlemmer også finder 
interesse i at vide mere om europæisk ældrepolitik. 
 
Hvilke spørgsmål har ældre- og seniorråd stillet til DANSKE ÆLDRERÅD? 
Sekretariatet modtager jævnligt skriftlige henvendelser fra ældre- og seniorråd, som ønsker 
fortolkning af eller information om indholdet af love og bestemmelser. I beretningsperioden har 
langt den overvejende del af henvendelserne drejet sig om efterårets valg til ældre- og seniorråd. 
Mange henvendelser har haft en valgteknisk baggrund, idet der hersker usikkerhed om i hvilket 
omfang, valgregler for kommunalvalgene kan overføres og anvendes ved ældre- og 
seniorrådsvalg. Derudover en del henvendelser om spørgsmål vedrørende manglende høring af 
ældre- og seniorråd, rådets vedtægt samt efterlysning af PR-materiale om ældre- og seniorråd, 
samt om ældre- og seniorråds forretningsorden, fortolkning af serviceloven og ældre- og 
seniorråds økonomi. 
 
Sekretariatet besvarer henvendelser indenfor en uge, og bestræber sig på, at svarene afklarer 
tvivlsspørgsmål og sætter rådet i stand til at handle i sagen. 
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8. Repræsentantskab og bestyrelse 
 
Repræsentantskabet er DANSKE ÆLDREREÅDs højeste myndighed og består af 276 
repræsentanter. Det mødes hvert forår, og ikke-stemmeberettigede kan deltage i mødet. 
Repræsentantskabsmøderne er velbesøgte, og stort set alle medlemmer deltager. I 2013 deltog 
239 stemmeberettigede og 149 ikke-stemmeberettigede fra i alt 90 ældre- og seniorråd. Dagen 
efter repræsentantskabsmødet afholdt DANSKE ÆLDRERÅD en ældrepolitisk konference.  
Som landsorganisation er det målet at have en medlemstilslutning på 100%. DANSKE 
ÆLDRERÅD håber, at Frederiksberg og Københavns Ældreråd genindmelder sig i 2014. 
 
Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD vælges i ulige år for en toårig periode. Bestyrelsen vælges i 
10 geografisk opdelte valgkredse. Det er således en nyvalgt bestyrelse med en ny formand i 
spidsen, der har varetaget opgaverne i denne periode. Bestyrelsen har holdt fem møder (incl. et to-
dages seminar). Bestyrelsens møder er præget af dialog med meningsbrydninger, stort 
engagement og samhørighed. Formand og bestyrelse arbejder ulønnet og uden diæter, men får 
rejseomkostninger dækket af DANSKE ÆLDRERÅD. 
 
Repræsentantskabet vedtog i 2013 bestyrelsens forslag til en handleplan. Denne har struktureret 
bestyrelsens arbejde, og bestyrelsen har markeret sin holdning til handleplanens ældrepolitiske 
emner, dog med undtagelse af at foreslå en pensionskommission. Bestyrelsen har derudover 
behandlet i alt 20 forskellige sager/henvendelser fra ældre- og seniorråd, udover de sager 
formand/bestyrelse/sekretariat har sat på dagsordnen. 
 
Bestyrelsen har været aktivt engageret i DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar. DANSKE 
ÆLDRERÅD har afgivet i alt 28 høringssvar (lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger). Seks 
lovforslag, som DANSKE ÆLDRERÅD har afgivet høringssvar til, er efterfølgende blevet 
gennemgået. Gennemgangen viser, at organisationens forslag og bemærkninger ikke har medført 
ændringer af forslagene. Vore bemærkninger er dog blevet noteret i forhold til fremtidigt 
lovarbejde. 
  
Bestyrelsen har nedsat et udvalg med fokus 
på digitaliseringens betydning for ældre 
borgere. Udvalget følger området og har 
skrevet en artikel til Nyhedsbrevet. 

 
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 
holdt fem møder i perioden og derudover 
holdt møde med Københavns og 
Frederiksberg Ældreråd.  
 
Samarbejde med andre organisationer 
Med en nyvalgt formand har der været 
særligt fokus på møder med 
samarbejdsparter og beslægtede 
organisationer. Der er holdt møder med 
formænd for ÆldreSagen, Danske Seniorer 
og Faglige Seniorer, med formand for 
Danske Regioner, med Folketingets 
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Socialudvalg og forventes i foråret møde med socialminister, samt med nyvalgt formand for KL 
eller nyvalgt formand for KL´s social- og sundhedsudvalg. DANSKE ÆLDRERÅD samarbejder 
gerne i det omfang, det er muligt og giver mening. 
 
Møde med Folketingets Socialudvalg  
Formandskabet og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard holdt møde med Folketingets 
Socialudvalg i efteråret. Emner, der blev belyst på mødet er: 

 Fremtidens hjemmehjælp i kommunerne – herunder rehabilitering og kvalitetsstandarder. 

 Digitaliseringen af al kommunikation med det offentlige – udfordringer og risici for 
særlige ældregrupper. 

 Velfærdsteknologi – muligheder og begrænsninger ift. økonomi i ældreomsorgen og ældre 
borgere. 

 Ældre- og seniorrådenes platform som høringspart på kommunale beslutninger der vedrører 
ældre. 
 

DANSKE ÆLDRERÅD var tildelt dobbelt tid, og udvalgsmedlemmerne stillede mange spørgsmål. 
DANSKE ÆLDRERÅD understregede, at ældre- og seniorråd er folkevalgte og direkte 
repræsenterer kommunernes ældre borgere. Og at det derfor først og fremmest er dér, politikerne 
bør søge råd.  

 
Møde med Bent Hansen, formand for Danske Regioner 
DANSKE ÆLDRERÅD og formænd for regionsældreråd holdt i foråret 2014 møde med Bent 
Hansen, formand for Danske Regioner. 
 
Flere temaer blev drøftet herunder:  

 Betydningen af de nye regionale Sundhedsaftaler og ældrerådenes mulighed for 
fremover at påvirke disse.  

 Lovfæstelsen af patientinddragelsesudvalg og nødvendigheden af at bekendtgørelsen 
ændres, så ældre- og seniorrådene får et sæde i disse. 

 Udskrivning fra sygehus til hjem for den ældre medicinske patient. 

 Mulighed for lovfæstelse af regionsældreråd. 
 
 
 

9. Sekretariat 
 
Struktur og virke 
DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat ligger i København, i bydelen Vanløse, tæt ved S-tog og Metro. 
Medarbejderne i DANSKE ÆLDRERÅD varetager sammen med bestyrelsen kontakten til ældre- 
og seniorråd og til KL, ministerier, Folketing, organisationer og andre samarbejdspartnere.  
Sekretariatet består af en sekretariatsleder, to ældrepolitiske konsulenter og en deltidsansat 
bogholder/kursussekretær. 
 
Sekretariatets medarbejdere arbejder for DANSKE ÆLDRERÅD og for de øvrige tre organisationer 
i fællessekretariatet. Arbejdet består i faglig bistand, såsom overvågning af fagområdet, 
bestyrelsesbetjening, tilrettelæggelse af årskurser, generalforsamlinger, nyhedsbreve, 
konferencerapporter m.m. og i administrativ bistand f.eks. opkrævning af medlemskontingenter og 
kursusgebyrer. 
 
At sekretariatsbetjene DKDK, SUFO og Dansk Gerontologisk Selskab giver sekretariatets 
medarbejdere øget faglig viden på to kommunalpolitiske områder (demens og forebyggelse), som 
også er væsentlige for ældreråd- og seniorråd. Viden som kan bruges i DANSKE ÆLDRERÅD. 
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10.  Ældre- og seniorråds rolle og vilkår  
 

 
Konstruktive rådgivere 
Det er ældre- og seniorråds opgave at vurdere, hvad der bedst tjener dem, som rådene er valgt af 
og for. Det er også ældre- og seniorråds opgave at rådgive og tage medansvar, når de kommunale 
budgetter fremlægges til drøftelse. Det er rådenes opgave at se det hele billede og komme med 
konstruktive forslag i forhold til de midler, som er til rådighed. Det kræver en konstruktiv og åben 
dialog med ældrechefer, socialudvalg plus mange flere i administration og på politisk niveau. 
Ældre- og seniorråd er afhængige af et godt samarbejde, som bedst sker gennem en dialog på et 
tidligt tidspunkt af sagsbehandlingen. En dialog som skal føres med alle relevante udvalg og 
forvaltningsgrene.   
 
Ældre- og seniorrådsvalg i 2013 – resultater fra DANSKE ÆLDRERÅDs undersøgelse 
I 80 af landets 98 kommuner var der i efteråret 2013 ældre- og seniorrådsvalg. Opgaven var, at få 
så mange kandidater som muligt til at stille op og en endnu højere stemmeprocent end ved sidste 
valg. Ældre- og seniorrådsvalg er en vigtig og uundværlig del af den demokratiske proces i 
samspillet med politikere og embedsværk i kommunerne. 
 

 DANSKE ÆLDRERÅDs undersøgelse af ældre- og seniorrådsvalget 2013 viser, hvordan  
ældre- og seniorråd er sammensat, og hvilket folkeligt mandat rådet har for den kommende 
fireårige periode. 51 valg blev afholdt i november måned med en gennemsnitlig  
stemmeprocent på 51.  

 Brevvalg og fremmødevalg med mulighed for at brevstemme var de to foretrukne 
valgformer. Elektronisk valg med mulighed for at brevstemme blev ikke en vælgersucces 
for de ni kommuner, som afprøvede denne valgform.  

 Valget blev aflyst i ni sjællandske kommuner, en midtjysk og en ø-kommune. Dette er 
beklageligt og betyder, at sekretariatet iværksætter en analyse af årsager til aflysningerne. 

 Ældre- og seniorrådene har i gennemsnit 10 medlemmer. Otte råd har lovens minimum på 
hvert fem medlemmer.  
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Statens refusion til kommuners udgifter til ældre- og seniorråd 
DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat har i foråret 2014 undersøgt, hvilket beløb kommunerne 
kompenseres med af staten til henholdsvis selve ældrerådsarbejdet og til diæter m.m. Beløbet er 
på i alt 46 mio. kr., men er ikke specifikt øremærket til ældre- og seniorrådsarbejdet. Af de 46 mio. 
kr. vedrører de 37 selve rådsarbejdet, og 9 mio. kr. refunderes for udgifter til udbetaling af diæter 
og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af ældre- og seniorråd.  En detaljeret beregning med 
oplysning om et refusionsbeløb beregnet på baggrund af befolkningsstørrelse for hver kommune er 
i marts måned lagt på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside under menupunktet, Undersøgelser.  
 
Ældre- og seniorrådenes indtryk af den kommunale hjemmehjælp 
Dagbladet Politiken gennemførte i oktober i samarbejde med DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat 
og formænd fra ældre- og seniorråd en undersøgelse af den kommunale hjemmehjælp. 
Besvarelsesprocenten var tæt på 100, og 80% svarede, at hjælpen i deres kommune er god eller 
meget god. Kun 20 % af kommunerne havde en standard på minimum to bade om ugen, hvilket 
var overraskende. 
 
Formands/næstformandsmøder 
Formand og sekretariatsleder inviterede til formandsmøder i august 2013 og 
formænd/næstformænd fra i alt 74 ældre- og seniorråd pegede på ældre- og seniorrådsvalg som 
årets største udfordring. Derudover blev følgende udfordringer drøftet: Problemer i forhold til den 
kommunale forebyggelse og sektor-overgangen mellem sygehuse og kommunal 
pleje/sundhedshuse, ældre- og plejeboligområdet herunder mange tomme ældreboliger i 
kommunerne. Ønsket var, at ældre- og seniorråd holder godt øje lokalt med varetagelse af 
omsorgsopgaver/hjemmehjælp/ rehabilitering og omfanget af ensomhed blandt ældre.  
 
Regionsældreråd 
DANSKE ÆLDRERÅD har gennem årene arbejdet for en lovfæstelse af først amtsældreråd og 
siden af regionsældreråd, men uden den fornødne politiske opbakning på Christiansborg og i 
Sundhedsministeriet.  
 
DANSKE ÆLDRERÅD har gennem årene inviteret til fællesmøder med regionsældrerådsformænd 
og andre repræsentanter for regionsældreråd. DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse og 
regionsældrerådenes repræsentanter igangsatte i efteråret 2013 et arbejde for større udveksling 
regionsældreråd imellem, samt for mere ensartede vedtægter.  
For at støtte regionsældrerådenes mulighed for at opnå et tæt samarbejde med regionsrådet 
støttede DANSKE ÆLDRERÅD i et høringssvar en ny lov, som giver det enkelte regionsråd 
mulighed for frit at nedsætte og beslutte sin udvalgsstruktur. 
 
Repræsentanter fra regionsældreråd har i de fleste regioner haft sæde i de udpegede 
sundhedsbrugerråd, der i foråret 2014 afløses af Patientinddragelsesudvalg. I DANSKE 
ÆLDRERÅDs høringssvar til Sundhedsministeriet er blandt andet anført: ”Ældrerådene, og de fra 
ældrerådene udpegede medlemmer af regionsældrerådene, er de folkevalgte repræsentanter for 
alle ældre over 60 år, også de ældre, som ikke er medlem af en ældreorganisation eller en 
patientforening. De lovfæstede og folkevalgte ældreråd og derigennem regionsældrerådene har 
også i fremtiden en fælles opgave med Regionsråd via Sundhedsaftalen. DANSKE ÆLDRERÅD 
finder det svært at forstå, at ministeriet ikke har indtænkt repræsentanter fra Ældrerådene/ 
Regionsældrerådene i patientinddragelsesudvalget”. 
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11. Fremtid 
 
Finanslovsbevillingen til DANSKE ÆLDRERÅD betyder, at fremtiden tegner lysere end tidligere år, 
hvor organisationen har været afhængig af projektmidler. Men der er behov for en øget bevilling for 
at klare de nødvendige opgaver. 
 
På Christiansborg, i regioner og i kommuner tales om fornyelse og modernisering af den offentlige 
sektor. Det er nødvendigt at holde øje med, hvad dette kommer til at indebære for den service, 
kommunerne tilbyder til den ældre borger og for ældrerådenes arbejde.  
Det nævnes ikke sjældent, at velfærdsstaten står over for store udfordringer med knappe 
ressourcer, nye behov hos borgerne og medarbejderes faglighed, der skal opjusteres – et område 
som også skal have ældrerådenes bevågenhed. 
 
Regeringens ældreudspil følges formodentlig op af lovgivning. Derudover kan der forventes 
yderligere udspil på ældreområdet fra regeringen og Kommunernes Landsforening. 
 
I den nære fremtid afvikles Folkemødet på Bornholm. Formand, næstformand og sekretariatsleder 
er til stede under hele Folkemødet som led i fokus på DANSKE ÆLDRERÅDs større synlighed. 
Formand Bent Aa. Rasmussen er inviteret som debattør i flere sammenhænge. 
 
I efteråret udsendes et spørgeskema til alle ældrerådsmedlemmer som led i et samarbejde mellem  
ÆldreForum og DANSKE ÆLDRERÅD. Temaet for undersøgelsen er bl.a. kommunale 
hjemmesiders tilgængelighed. 
 
Senest ved udgangen af marts måned 2015 skal der være afholdt valg i DANSKE ÆLDRERÅDs 
10 valgkredse. Bestyrelsen håber, at Frederiksberg og Københavns ældreråd kan deltage i disse 
valg. 
 
Hvis vi vender blikket længere ud i fremtiden, vokser antallet af ældre danskere markant i de 
kommende år. I år 2030 vil 7 pct. af befolkningen eller omkring 400.000 være over 80 år. I dag er 
det kun 4 pct. af befolkningen eller omkring 200.000, der har rundet de 80 år. 
Om den hastigt voksende ældrebefolkning betyder, at det økonomiske pres på kommuner og på 
regioner øges kraftigt, kan kun fremtiden vise. Der gisnes både om mindre træk på offentlige 
ydelser i kraft af raskere og friskere ældre og større frivillighed, men der gisnes også om større 
træk i kraft af mindre hjælp fra familie og sociale netværk samt øget sygdomsforekomst, der 
kræver nye, dyre behandlinger.  
En udvikling, der bliver spændende at følge som grundlag for ældrerådenes og DANSKE 
ÆLDRERÅDs arbejde.  
 
Fremtid bliver til nutid og nutid efterhånden til fortid. Fortiden kan vi ikke ændre, men vi kan øve 
indflydelse på nutidens beslutninger og være opmærksomme på, om disse er holdbare i fremtiden. 
At være opmærksom på beslutninger, der træffes i kommuner, regioner og på Christiansborg og 
konsekvenser af disse, er en væsentlig opgave for såvel medlemmer af DANSKE ÆLDREÅD som 
for bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD. 
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    12. DANSKE ÆLDRERÅD i tal fra maj 2013 til april 2014 
      

Bestyrelsen og dens udvalg  2012/13 2013/14 

Bestyrelsesmedlemmer   23 11 

Bestyrelsesmøder  5 5 

Bestyrelsesbeslutninger pr. møde, gennemsnit  14,5 20 

Medlemmer i forretningsudvalget/formandsskabet  5/4 3 

Møder i forretningsudvalget/formandsskabet  7 5 

Nedsatte ad hoc-udvalg   2 1 

Offentliggjorte inspirationspapirer/vejledninger  1 0 

Sekretariat og projekt    

Ansatte  3 3 

Sekretariatets åbningstid pr. uge – minimum antal timer  30 30 

Faglige henvendelser pr. telefon og mail, gennemsnitlig pr. uge   24 19 

Besøg på ny hjemmeside, gennemsnit pr. måned  - 2.021 

Udsendte mailservices pr. kalenderår  10 8 

Landsdækkende undersøgelser   1 1 

Undersøgelsers gennemsnitlige svarprocent fra ældreråd  84 93 

Synlighed og indflydelse    

Formand og sekretariatsleders deltagelse i andres 

konferencer, seminarer og kongresser 

 17 12 

Formand og sekretariatsleders deltagelse i møder med 

beslutningstagere i Folketing, ministerier, KL  

 10 6 

Formand og sekretariatsleders møder i følgegrupper, 

arbejdsgrupper og samarbejdspartnere 

 31 29 

Formandens udtalelser   2 2 

Pressemeddelelser   3 11 

Nyhedsbreve    4 4 

Høringssvar afgivet   25 28+ 

Ældre-/seniorråds lån af udstillingsmateriale om ældreråd   11 

Arrangementer afholdt af DANSKE ÆLDRERÅD    

Repræsentantskabsmøde i 2013 og 2014 - deltagere  431 472 

Konferencer om ældrepolitik  2 3 

                          Deltagere i alt  705 685 

Temadage for ældreråd   10 7 

                          Deltagere i alt  523 554 

                          Repræsenterede ældreråd, gennemsnit  62 93 

                          Gennemsnitlig tilfredshed for temadagene   3,9 4,2 

Møder for formænd og næstformænd   - 5 

Repræsenterede ældreråd   - 74 
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