Undersøgelse af ældrerådenes arbejdsbetingelser
– samarbejde, indflydelse og relationer
Danske Ældreråd gennemførte sommeren 2019 en undersøgelse blandt formændene for landets 98 ældreråd. I alt 95 ud af 98 ældrerådsformænd har
svaret på undersøgelsens spørgsmål, der blandt andet giver et indblik i, hvordan samarbejdet mellem ældrerådene og kommunerne fungerer. Du kan på de
næste sider læse nogle af undersøgelsens hovedkonklusioner.

88 ud af 95 ældreråd
vurderer, at de i høj grad
eller i nogen grad har indflydelse på beslutninger i kommunen, der vedrører ældre.

65 ud af 95 ældreråd
ønsker, at kommunalbestyrelsen inddrager dem tidligere i relevante sager.

82 ud af 95 ældreråd
vurderer, at samarbejdet
med kommunalbestyrelsen
er meget godt eller godt

// Undersøgelse af ældrerådenes arbejdsbetingelser

Kommunerne lytter til ældrerådene

Lokalpolitikere bliver ofte beskyldt for ikke at
lytte nok til borgerne. Danmarks 98 ældreråd
oplever det modsatte, viser ny undersøgelse.

rundt omkring i landet bliver inddraget i kommunalbestyrelsernes beslutninger. Det styrker lokaldemokratiet og gør, at flere borgere føler sig hørt og
inddraget, siger Jette Skive, formand for KL’ Sundheds- og Ældreudvalg.

Tekst Morten Larsen

En ny undersøgelse viser, at kommunerne både
lytter og tager hensyn til den rådgivning, de får fra
ældrerådene.

Inddragelsen af ældrerådene gør sig blandt andet
gældende, når lokale byrum er under forandring.
Her har ældrerådene afgørende indflydelse på
kommunernes prioriteringer og planlægning i forhold til at sikre tilgængelighed og ældreegnede
adgangsforhold.

Ifølge undersøgelsen, der er gennemført af Danske Ældreråd, oplever 88 ud af de 95 ældreråd,
der har deltaget i undersøgelsen, at de i høj grad
(17) eller i nogen grad (71) har indflydelse på beslutninger i kommunen, der
- Ældrerådene er generelt gode til
vedrører ældre.
at opfange, hvad der er vigtigt for
Det glæder Mogens Rasmussen, formand for Danske
Ældreråd.

de ældre, og de har en stor viden
om, hvilken betydning de
kommunale initiativer har for
ældre borgeres livsbetingelser.

I Holbæk Kommune har det
lokale ældreråd fx haft stor
indflydelse på, at et nyt plejecenter i dag er placeret
centralt i Tølløse – tæt på
både station, bibliotek og
byens liv. Læs mere om det
på næste side.

- Vi oplever, at kommunalpoJette Skive, formand for KL’ Sundheds- og
litikerne og deres forvaltning
Ældreudvalg
bliver bedre og bedre til at
Plads til uenighed
inddrage og lytte til ældreråNogle gange går bølgerne
dene. De lokale ældreråd får selvfølgelig ikke alle
dog højt. Det er ikke usædvanligt, at ældrerådene
deres ønsker opfyldt. For eksempel har vi i de segår i lokalmedierne og kritiserer deres kommune
neste år oplevet besparelser på ældreområdet i
for at skære i ældreplejen. Men det er, ifølge formange kommuner, og her har opgaven for ældremanden for Danske Ældreråd, en naturlig følge af
rådene ofte været at begrænse skaden. Men set
rollefordelingen.
over en bred kam oplever vi, at kommunerne lytter
- Der skal være plads til uenighed i samarbejdet
til ældrerådene - i hvert fald så langt som pengene
mellem kommune og ældreråd, hvis ældrerådet
rækker, siger Mogens Rasmussen, formand, Danskal opfylde sin rolle som både rådgiver for komske Ældreråd.
munalbestyrelsen og som de ældre borgeres taleOgså i KL oplever man, at kommunerne sætter
rør, siger Mogens Rasmussen.
pris på den rådgivning, de får fra ældrerådene.
Noget tyder da også på, at der er plads til denne
- Ældrerådene er generelt gode til at opfange,
uenighed. I Danske Ældreråds undersøgelse fortæller 82 ud af 95 ældreråd, at samarbejdet med
hvad der er vigtigt for de ældre, og de har en stor
kommunalbestyrelsen er meget godt (39) eller
viden om, hvilken betydning de kommunale initiatigodt (43).
ver har for ældre borgeres livsbetingelser. Derfor
er jeg også glad for, at de folkevalgte ældreråd
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Tålmodighed gav pote
Der kan nogle gange være brug for et langt sejt
træk for at gøre sin indflydelse gældende som
ældreråd. Når et nyt plejecenter i dag er placeret centralt i Tølløse tæt ved station, bibliotek
og byens liv skyldes det i høj grad Ældrerådet i
Holbæks stædige inisisteren.
Tekst: Morten Larsen

Kommunen havde oprindeligt planlagt at placere
plejecentret i udkanten af Tølløse – langt fra offentlig transport og byens liv. Men efter have lyttet til
ældrerådets argumenter blev plejecentret placeret
tæt ved lægehus, butikker og i en kort afstand fra
stationen. Det var dog ikke nogen hurtig proces at
få ændret placeringen.

Som ældreråd må man ofte have en tålmodighed som en
elefant, fortæller formand for Ældrerådet i Holbæk SteenKristian Eriksen

- Som ældreråd må man ofte have tålmodighed
som en elefant. I dette tilfælde var placeringen af
plejecentret allerede skrevet ind i lokalplanen, så
det var umiddelbart svært at ændre. Vi gjorde alligevel forsøget, fortæller Steen-Kristian Eriksen,
der er formand for Ældrerådet i Holbæk Kommune.

Det er dog langtfra altid, at ældrerådene må arbejde i kulisserne med den samme sag i flere år.
- Når kommunen fx overvejer at lade ældre betale
for sygeplejeartikler i forbindelse med sårpleje, er
processen en helt anden. Her har vi kort tid til at
påvirke politikerne og må derfor reagere hurtigt –
både i forhold til at afgive høringssvar og i forhold
til at give vores holdning til kende i medierne, påpeger Steen-Kristian Eriksen.

- Vi lavede hørningssvar i forhold til lokalplanen,
hvor vi med afsæt i de saglige argumenter pegede
på en specifik grund, der efter vores opfattelse ville
være bedre for beboere, pårørende og medarbejdere. Og når vi mødte lokalpolitikerne på byens
torv eller var til et arrangement med dem brugte vi
det som en anledning til at fremføre vores synspunkter, fortsætter han.

I løbet af de sidste år har Ældrerådet i Holbæk
blandt andet medvirket til at sikre rengøring hver
14. dag i stedet for hver 3. uge og bedre mulighed
for hovedrengøring, men også annullering af takststigning for mad på de kommunale plejecentre.

Efter cirka to års arbejde havde ældrerådets argumenter slået igennem hos politikerne, og der blev
taget en beslutning om at ændre placeringen.

Det siger undersøgelsen om ældrerådenes indflydelse
 88 ud af de 95 ældreråd vurderer, at de i høj grad eller i nogen grad har indflydelse på beslutninger i

kommunen, der vedrører ældre.
 82 ud af 95 ældreråd vurderer, at samarbejdet med kommunalbestyrelsen er meget godt eller godt.
 87 ud af 95 ældreråd vurderer, at samarbejdet med forvaltningen er meget godt eller godt.
 65 ud af 95 ældreråd ønsker, at kommunalbestyrelsen inddrager dem tidligere, så samarbejdet kan

bliver yderligere udviklet.
Jf. Danske Ældreråds medlemsundersøgelse juni 2019.
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Høringsvar er vigtige, men ældrerådene
laver meget andet
Arbejdet med høringssvar er en central del af
ældrerådenes virke og er stærkt medvirkende
til, at kommunalbestyrelser og forvaltninger
lytter til ældrerådenes rådgivning. Men ældrerådene laver meget andet, viser Danske Ældreråds undersøgelse.

Top 5 over ældrerådenes aktiviteter i
forhold til at skabe synlighed om
rådets arbejde (ud over at afgive høringssvar)
 Uddeleler pjecer om ældreråd

Tekst: Lise Sørensen

 Deltager i aktiviteter på plejehjem,
dagcentre mv.

Ifølge undersøgelsen afgiver et ældreråd cirka et
høringssvar hver måned. Næsten halvdelen (45 af
95 ældreråd) afgiver 13 eller flere høringssvar årligt, mens 2 afgiver 9-12 og 20 ældreråd 5-8.

 Stiller op til interviews med pressen
 Inviterer kommunalpolitikere og/eller
medarbejdere i kommunen til ældrerådsmøder

Over halvdelen af ældrerådene mener, at de i høj
grad får sendt relevante sager i høring (53 af 95).
Resten af rådene mener, at de i nogen grad får
tilsendt alle relevante høringer, på nær et enkelt
ældreråd.

 Arrangerer borgermøder
Samarbejder med andre organisationer
Ud over at samarbejde med kommunalbestyrelse
og forvaltningen, samarbejder mange ældreråd
med andre organisationer. Der samarbejdes blandt
andet om at afholde fælles arrangementer, afvikle
fælles projekter eller om at bakke hinanden op,
hvis der er en sag, der vedrører flere parter.

Typisk falder relevante sager, der ikke bliver sendt
i høring i ældrerådet, under en anden forvaltning
end den, der er ældrerådets primære kontaktforvaltning som sundheds- og omsorgsforvaltningen
eller ældre- og handicapforvaltningen. Det kan for
eksempel være høringer på teknik- og naturområdet i forhold til omlægninger af buskørsel, renovation mv.

De frivillige foreninger og brugerorganer som ældrerådene typisk samarbejder med, er Ældre Sagens lokalafdelinger (79 af 95) og det kommunale
handicapråd (64 af 95).

Mange ældrerådsformænd opfordrer i undersøgelsen ældreråd til at være mere proaktive i forhold til
systematisk at gennemlæse dagsordener og referater fra andre udvalg og gøre indsigelse, hvis der
er relevante høringer, ældrerådet ikke modtager.

Flere ældreråd samarbejder også med lokalafdelinger af Alzheimerforeningen, Røde Kors, Dansk
Blindesamfund og Parkinsonsforeningen, bruger-/
pårørenderåd, frivilligråd, pensionistklubber, integrationsråd, §18-udvalg, udsatteråd, folkeoplysningsudvalg, tilgængelighedsråd, lokalråd og trafiksikkerhedsråd.

Undersøgelsen viser også, at ældrerådene laver
mange andre aktiviteter for at sikre, at dialogen og
samarbejdet mellem ældre i kommunen og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.
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Ældreråd i bredt samarbejde om at forene
aktive ældre med sårbare unge
Ældrerådet i Odsherred Kommune er engageret
i et projekt, der forener aktive ældre og sårbare
unge omkring fælles interesser.
Tekst Morten Larsen

I 2017 fik ungeenheden i Odsherred Kommune og
Socialt Udviklings Center ideen til etablere et projekt, hvor aktive ældre skulle have mulighed for at
inspirere og involvere sårbare og udsatte unge
mellem 16 og 30 år.
Ældrerådet i Odsherred, Nykøbing Sjælland Skytteforening, Odsherreds Ildsjæle, Det frivillige mentorkorps Radio Odsherred og Gammel Scene på
Odsherred Teater fandt projektet så interessant, at
de alle engagerede sig i projektet.

Ældrerådet i Odsherred samarbejder med mange forskellige
frivilligforeninger i projekt for unge og ældre, fortæller næstformand Kirsten Johansen.

Bredt samarbejde
- Når vi gik ind i projektet var det for at bakke op
om et initiativ, der på en ny og anderledes måde
bringer aktive ældres kompetencer i spil i lokalsamfundet. Siden er vi gået med i styregruppen,
hvor vi sammen med en række frivillig-foreninger
løbende drøfter initiativer til at få fat i de unge, fortæller Kirsten Johansen, næstformand i Ældrerådet
i Odsherred og medlem af styregruppen.

Og nogle gange er det de unge, der ”underviser”
de ressourcestærke ældre – for eksempel i brugen
af Facebook, Messenger og smartphone.
I mange tilfælde er de ældre, der gerne vil dele deres interesse med unge, fundet gennem de stærke
netværk, som mange aktive ældre har med hinanden i kommunen.

Omdrejningspunktet for det treårige projekt, der
går under navnet ”Del din passion med andre”, er
såkaldte ”matchmøder”, hvor den unge og den ældre mødes om en interesse og udveksler tanker og
idéer. På den måde kan opstå et nyt fællesskab i
at dele en fælles interesse på tværs af alder og
dagligt miljø.

- Ud over at hjælpe nogle udsatte og sårbare unge,
er projektet også med til at synliggøre, at ældre er
en ressource i lokalsamfundet – og at Ældrerådet
og flere andre frivilligforeninger spiller vigtig rolle,
siger Kirsten Johansen.
Projekt ”Del din passion med andre” er støttet af
Veluxfonden med 1,6 millioner kroner og afsluttes
ved udgangen af dette år.

Nogen har fundet sammen om at lære at lave mormor-mad, andre om at lære at kniple, at male billeder eller noget helt fjerde.

Top 5 over frivillige foreninger som ældrerådene samarbejder med:

Top 5 over brugerorganer som ældrerådene samarbejder med:













Ældre Sagens lokalafdeling
Faglige Seniorers lokale seniorklub
Danske Seniorers lokale medlemsforening
Alzheimerforeningens lokalafdeling
Røde Kors´ lokalafdeling

Jf. Danske Ældreråds medlemsundersøgelse juni 2019.
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Handicapråd
Bruger-/pårørenderåd
Frivilligråd
Lokalråd
Menighedsråd

