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To år med nye tiltag og en 

ny virkelighed  

Der er en tid før corona og en tid 

efter. Denne beretning begynder 

umiddelbart efter repræsentant-

skabsmødet den 29. april 2019. 

Dengang var det store ældrepoli-

tiske spørgsmål, om der ville bli-

ve tilført flere penge til ældreom-

rådet. Beretningen slutter maj 

2021, hvor det store spørgsmål 

er håndteringen af en global 

pandemi, der nu har varet mere 

end et år.  

Beretningen består af to dele. 

Den ene del dækker perioden 

maj 2019 - april 2020. Den an-

den del dækker perioden maj 

2020 - maj 2021. De to dele føl-

ger de normale beretningsperio-

der adskilt af et repræsentant-

skabsmøde, som vi aldrig fik mu-

lighed for at afholde. Men opde-

lingen illustrerer også, at der er 

meget stor forskel på de to peri-

oder, idet de sidste 12 måneder 

har været dikteret af corona.  

Men lad os kigge to år tilbage på 

det sidst afholdte repræsentant-

skabsmøde i 2019. Dengang 

vedtog ældrerådene en fælles 

udtalelse om, at grænsen for for-

ringelser på ældreområdet var 

nået. Med udtalelsen var ældre-

rådene med til at sætte kursen 

for Danske Ældreråds politiske 

arbejde. 

For at skabe grundlaget for den 

kurs udviklede Danske Ældreråd 

i 2019 en handleplan, en ny 

kommunikationspolitik og nye 

mærkesager. 

Ældrerådene som afsæt 

En rød tråd i alle tre tiltag er, at 

den viden og erfaring som ligger 

i landets ældreråd skal anven-

des proaktivt i Danske Ældre-

råds kommunikation med pres-

sen, politikere og embedsmænd 

og i kommunikationen på tværs 

af ældrerådene.  

Et eksempel på, hvordan det er 

foregået, er en undersøgelse af 

ældrerådenes forventninger til 

deres kommunes serviceniveau i 

2020, som Danske Ældreråd 

gennemførte november 2019. 

Undersøgelsen synliggjorde, at 

mange ældreråd forventede, at 

kommunerne ville sænke ser-

viceniveauet på ældreområdet i 

2020.  

Et andet eksempel er Danske 

Ældreråds fire mærkesager. De 

er blevet til med afsæt i input fra 

næsten 200 ældrerådsformænd 

og -næstformænd på fem dialog-

møder i hele landet.  

Danske Ældreråd har siden ta-

get mærkesagerne med sig til 

møder med ministre og ældrepo-

litiske ordførere for at fortælle 

om de udfordringer og løsninger, 

vi oplever på ældreområdet.  

Corona rammer 

Men Danske Ældreråd har lige-

som alle andre også brat måtte 

omstille sig til en ny virkelighed, 

da Danmark den 11. marts 2020 

lukkede ned. Det planlagte re-

præsentantskabsmøde og den 

ældrepolitiske konference i april 

måtte vi aflyse, ligesom arbejdet 

med vores nye mærkesager 

måtte nedprioriteres for at foku-

sere på coronasitutionen.  

Noget af det, der optog os, da 

corona ramte Danmark, var at 

plejehjemsbeboere blev isoleret 

som følge af, at der blev indført 

besøgsforbud. Det støttede vi i 

den første tid, men ikke da smit-

tetrykket kom under kontrol. No-

get vi påpegede i pressen og 

over for Sundheds- og Ældremi-

nisteriet. Og noget vi også her 

gjorde med afsæt i ældreråde-

nes input. 

Corona-krisen har siden strakt 

sig længere, end mange nok 

havde forventet. Og beretnings-

året maj 2020 til maj 2021 har på 

mange måder været helt ander-

ledes end det foregående beret-

ningsår. 

Der er løbende opstået corona-

relaterede problemer på ældre-

området, kommet nye tiltag og 

retningslinjer, som Danske Æld-

reråd har forholdt sig til og kom-

munikeret videre til ældrerådene.  

Når det gælder Danske Ældre-

råds medlemsrettede aktiviteter, 

så har de i høj grad været dikte-

reret af corona. Danske Ældre-

råd har brugt mange kræfter på 

at udskyde, ændre og aflyse ar-

rangementer, og på at udvikle 

nye, supplerende tilbud til ældre-

rådene.  
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Mange nye tillbud 

Der er blandt andet udviklet en 

håndbog om ældrerådsarbejde, 

en undersøgelse af ældreråds-

valg, et nyt kursustilbud til for-

mænd, anbefalinger til arbejdet 

med mærkesager, en valgfolder 

og et lukket medlemsområde. 

Og så har Danske Ældreråd af-

holdt webinarer som supplement 

til de fysiske møder.  

Danske Ældreråds sekretariat er 

samtidig blevet mindre. Som føl-

ge af blandt andet færre indtæg-

ter på arrangementer har det 

været nødvendigt at tilpasse be-

mandingen.  

Skal Danske Ældreråd op på 

bemandingen før corona og på 

sigt udvikle sig yderligere, er der 

brug for at kigge på mere lang-

sigtede løsninger i forhold til 

økonomien. Det kan du læse 

mere om i beretningen.  

Forude venter et nyt beretnings-

år, hvor tingene heldigvis ser ud 

til at lysne i takt med, at flere bli-

ver vaccineret.  

Danske Ældreråd ser blandt an-

det meget frem til de kommende 

ældrerådsvalg, som i år afholdes 

i cirka 85 kommuner i forbindel-

se med kommunalvalget i no-

vember. En væsentlig opgave 

for Danske Ældreråd og ældre-

rådene rundt i landet bliver at få 

skabt interesse om valget og de-

bat om de ældrepolitiske emner, 

der er på dagsordenen i kommu-

nerne. 

Mogens Rasmussen 

formand 
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Danske Ældreråd arbejder lø-

bende med at søge indflydelse 

på ældre- og sundhedspolitik-

ken. I beretningsåret har Dan-

ske Ældreråd blandt andet væ-

ret optaget af at sætte fokus 

på behovet for flere midler til 

ældreområdet 

Landets ældreråd skød på re-

præsentantskabsmødet 2019 

beretningsåret i gang med den 

fælles udtalelse ”Grænsen er 

nået for forringelser”.  

I udtalelsen pegede ældrerådene 

på, at kommunernes pressede 

økonomi har skabt serviceni-

veauer, som ikke alle steder gi-

ver ældre med behov for hjælp 

mulighed for at leve et anstæn-

digt og værdigt liv. 

Derfor opfordrede ældrerådene 

til, at der fra et kommende Folke-

ting blev tilført de nødvendige 

midler, så alle kommuner kan 

levere en tryg og værdig pleje til 

ældre. 

På repræsentantskabsmødet 

2019 blev det desuden vedtaget, 

at Danske Ældreråds formålspa-

ragraf skulle have et tredje ben i 

form af sætningen: Danske Æld-

reråd har som formål at arbejde 

for en ældrepolitik, der bidrager 

til, at alle ældre kan få et godt liv. 

Med afsæt i udtalelsen og det 

ekstra ben i formålsparagraffen, 

begyndte Danske Ældreråd på et 

nyt beretningsår, hvor det ældre-

politiske arbejde fokuserede på 

udvikling af nye mærkesager, 

synlighed og indflydelse.  

 

 

 

Danske Ældreråd har som formål: 

 at varetage ældrerådenes interesser over for Regering, Folke-

ting, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og pri-

vate organisationer. 

 at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.  

 at arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan 

få et godt liv. 
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Blandt andet lød overskriften i et 

debatindlæg fra Danske Ældre-

råd den 15/5 i Jyllands-Posten, 

at besparelser på ældreområdet 

truer kernevelfærden.  

Den 1/7 umiddelbart efter den 

nye S-regering var tiltrådt, skrev 

Danske Ældreråd igen i Jyllands-

Posten, at ”Den nye regering 

skal holde sine valgløfter, hvis 

svage ældre skal kunne leve et 

værdigt liv”. 

Behov for flere penge til ældre 

Anledningen for denne udmel-

ding var, at regeringen som en af 

sine første opgaver skulle for-

handle en aftale med KL om 

kommunernes økonomi. En afta-

le, hvor det for første gang skulle 

blive testet, om regeringen ville 

leve op til valgløftet om at tilføre 

milliarder til velfærdsområdet ved 

at lade det offentlige forbrug sti-

ge, så det følger den demografi-

ske udvikling med flere ældre og 

flere børn. 

Da kommuneøkonomiaftalen var 

færdigforhandlet, kunne Danske 

Ældreråd konstatere, at kommu-

nerne fik 1,7 milliarder kroner 

mere til at drive daginstitutioner, 

skoler, ældrepleje mv. for i 2020. 

Det hilste Danske Ældreråd vel-

komment. Men vurderede samti-

dig, at pengene næppe rakte til 

meget mere end at opretholde 

status quo på ældreområdet. De 

fleste kommuner ville stadig ikke 

have økonomi til at løfte ser-

vicen.  

Flere ældreråd forventede ser-

viceforringelser 

For at få større indblik i, hvad de 

ekstra 1,7 milliarder kroner ville 

betyde for ældreområdet i kom-

munerne, spurgte Danske Ældre-

råd landets ældreråd om deres 

forventning til serviceniveauet på 

ældreområdet på baggrund af 

budget 2020.  

Undersøgelsens resultater var 

ikke opløftende. 23 ud af 92 æld-

reråd forventede, at serviceni-

veauet på ældreområdet ville fal-

de i deres kommune i 2020, fordi 

der ikke var afsat nok penge i 

forhold til den demografiske ud-

vikling. 60 ældreråd forventede 

et uændret serviceniveau og syv 

et stigende.  

Undersøgelsen blev omtalt i stort 

set samtlige landsdækkende 

dagblade, regionale og lokale 

dagblade. Og satte hermed be-

hovet for flere midler til ældreom-

rådet på dagsordenen.  

Fokus på demografien 

Et behov, der er ikke er blevet 

mindre efter, at det viste sig, at 

da finanslovsaftalen for 2020 

kom i december, havde den kun i 

begrænset omfang øje for at løf-

te velfærden for ældre.  

Læs også ”Ældre fylder ikke me-

get i finanslovsaftale” 

 

Danske Ældreråd så derfor frem 

til regeringens lovede forslag til 

en velfærdslov, der skal gøre det 

lovpligtigt for enhver siddende 

regering at afsætte tilstrækkeligt 

penge til velfærd, så det dækker 

den demografiske udvikling med 

flere børn og ældre. 

Danske Ældreråd forventede - og 

forventer stadig - at med en vel-

færdslov vil der i endnu højere 

grad end nu komme fokus på, 

om demografimodellerne, som 

de enkelte kommunerne anven-

der, er retvisende.  

Blandt andet derfor har Danske 

Ældreråd det som en ny mærke-

sag, at kommunerne anvender 

retvisende demografimodeller, 

der synliggør, hvilke budgetregu-

leringer der skal til for at fasthol-

de et uændret serviceniveau i 

ældreplejen, når antallet af ældre 

ændrer sig.  

 

 

 

Læs om  Danske Ældreråds nye 

ældrepolitiske mærkesager på 

side 11. 

Et rids over årets  

ældrepolitiske arbejde  

Årets store ældrepolitiske spørgsmål var, om en ny regering 

ville give flere penge til ældreområdet, sådan at flere års udhu-

ling kunne blive stoppet. En debat som Danske Ældreråd gik ind 

i umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.  

// Ældrepolitisk arbejde 2019/-20 

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11366340/besparelser-paa-aeldreomraadet-truer-kernevelfaerden/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11366340/besparelser-paa-aeldreomraadet-truer-kernevelfaerden/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11458519/den-nye-regering-skal-holde-sine-valgloefter-hvis-svage-aeldre-skal-kunne-leve-et-vaerdigt-liv/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11458519/den-nye-regering-skal-holde-sine-valgloefter-hvis-svage-aeldre-skal-kunne-leve-et-vaerdigt-liv/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11458519/den-nye-regering-skal-holde-sine-valgloefter-hvis-svage-aeldre-skal-kunne-leve-et-vaerdigt-liv/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11458519/den-nye-regering-skal-holde-sine-valgloefter-hvis-svage-aeldre-skal-kunne-leve-et-vaerdigt-liv/
https://www.magasinetpleje.dk/article/view/675599/dansk_aeldrerad_haber_okonomiaftale_stopper_for_udhuling_af_aeldreomradet
https://www.magasinetpleje.dk/article/view/675599/dansk_aeldrerad_haber_okonomiaftale_stopper_for_udhuling_af_aeldreomradet
https://danske-aeldreraad.dk/aeldre-fylder-ikke-meget-i-finanslovsaftale/
https://danske-aeldreraad.dk/aeldre-fylder-ikke-meget-i-finanslovsaftale/
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Til kamp for klippekortsordnin-

gen 

Også klippekortsordningen har 

fyldt meget hos Danske Ældre-

råd.  

Flere undersøgelser - deriblandt 

Danske Ældreråds egen - viser, 

at op mod hver fjerde kommune 

har afskaffet klippekortet til pleje-

hjemsbeboere, ligesom flere æn-

drer ordningen, sådan at den æl-

dre for eksempel kun modtager 

den halve tid.  

Det er en uheldig udvikling, som 

Danske Ældreråd mener skal 

stoppes ved, at klippekortet skri-

ves ind i serviceloven. En anbefa-

ling, som Danske Ældreråd har 

fremført over for sundheds- og 

ældreminister Magnus Heunicke, 

over for ældrepolitiske ordførere 

og i pressen.  

Læs blandt andet  ”Danske Æld-

reråd: Klippekortsordningen bør 

fremtidssikres gennem lovgiv-

ning”, debatindlæg i Kristeligt 

Dagblad den 31/10 2019.  

Problemer med egenbetaling 

på akutpladser 

Danske Ældreråd fik i løbet af be-

retningsåret  henvendelser fra 

ældreråd, der oplever, at deres 

kommune omgår reglerne for 

egenbetaling på akutpladser.  

Det foregår ved, at pladserne om-

døbes til for eksempel rehabilite-

ringspladser, korttidspladser eller 

midlertidige pladser, så det ser ud 

som om, der kan opkræves egen-

betaling, selvom det i virkelighe-

den er borgerens behov for speci-

aliseret sygepleje, der er afgøren-

de for, om borgeren kan opkræ-

ves egenbetaling – ikke pladsens 

navn. 

Danske Ældreråd gjorde det til en 

mærkesag at få løst problemet.  

Coronakrisen 

I midten af marts 2020 lukkede 

Danmark ned som følge af coro-

na. Det gik og går stadig hårdt ud 

over især i forvejen svækkende 

ældre.  

Der blev indført besøgsforbud på 

landets plejehjem, og mange æl-

dre i eget hjem fik ikke længere 

besøg af hjemmehjælpen eller gik 

i mere eller mindre frivillig isolati-

on.  

Danske Ældreråd bakkede i star-

ten op om besøgsforbuddet, men 

frygtede også for konsekvenser-

ne. 

Derfor gennemførte vi i april en 

rundspørge blandt landets ældre-

rådsformænd om besøgsforbud-

det på plejehjem. 

Rundspørgen viste, at ældreråde-

ne var bekymrede for de ældres 

trivsel og mentale sundhed – og 

et betydeligt flertal af ældreråde-

ne fandt, at det var tid til at lempe 

på besøgsforbuddet på plejehjem 

under kontrollerede forhold og 

efter klare sundhedsfaglige ret-

ningslinjer. Budskaber, som Dan-

ske Ældreråd fremførte i pressen 

og i Sundheds- og Ældreministe-

riet i forbindelse med diskussio-

nen om en genåbning. 

// Ældrepolitisk arbejde 2019/-20 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/danske-aeldreraad-klippekortsordningen-boer-fremtidssikres-gennem-lovgivning
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/danske-aeldreraad-klippekortsordningen-boer-fremtidssikres-gennem-lovgivning
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/danske-aeldreraad-klippekortsordningen-boer-fremtidssikres-gennem-lovgivning
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/danske-aeldreraad-klippekortsordningen-boer-fremtidssikres-gennem-lovgivning
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Indflydelse gennem følgegrupper 

 

I beretningsåret 2019/-20 har Danske Ældreråd søgt indflydelse på en række centrale ældrepolitiske 

initiativer ved at være repræsenteret i en række følgegrupper etableret af ministerier og styrelser: 

 Nationalt Råd for Videnscenter for værdig ældrepleje – Sundhedsstyrelsen. 

 Styregruppe for initiativer ’Omsorg og nærvær i ældreplejen’ – Sundhedsstyrelsen. 

 Faglig følgegruppe vedrørende udmøntning af Demenshandlingsplan 2025 – Sundhedsstyrelsen. 

 Faglig følgegruppe om rehabilitering og forebyggelse – Sundhedsstyrelsen. 

 Partnerskab om overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet – Sundhedsstyrelsen.  

 Dialogmøder med brugerorganisationer på ældreområdet – Sundhedsstyrelsen. 

 Faglig følgegruppe for handleplan for Den Ældre Medicinske Patient – Sundhedsstyrelsen. 

 Faglig følgegruppe til projektet Sikkert Seniorliv – Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 

 Koordinationsgruppen i Folkebevægelsen mod ensomhed – Sammenslutning af mange organisatio-

ner. 

 Forum for Ældre- og Socialtandpleje – Sammenslutning af flere eksperter og organisationer. 

 Følgegruppe vedr. nærvær for nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet – Sundheds- og 

Ældremisteriet samt Beskæftigelsesministeriet. 

 Arbejdsgruppe for det sociale og plejefaglige tilsyn på ældreområdet – Styrelsen for Patientsikker-

hed. 

 Strategisk følgegruppe for det sociale og plejefaglige tilsyn på ældreområdet – Styrelsen for Patient-

sikkerhed. 

 Referencegruppe til vejledning for forebyggende hjemmebesøg - Sundhedsstyrelsen. 

 Netværk for digital inklusion - Digitaliseringsstyrelsen. 

 Referencegruppe til fagligt oplæg til national handlingsplan for ”Det gode ældreliv” – Sundhedssty-

relsen. 

 Følgegruppe for forsøg med frit valg af rehabilitering. 

 Forum for Underernæring – Landbrug & Fødevarer. 

 Sektorpartnerskab på ældreområdet under covid-19, Sundheds- og Ældreministeriet. 

// Ældrepolitisk arbejde 2019/-20 
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Nye mærkesager   

Økonomi til en værdig æld-

repleje 

Pengene skal følge med ud-

viklingen i antallet af ældre, 

og der skal investeres i et 

reelt velfærdsløft på ældre-

området. 

Forebyggelse, så flere æl-

dre får et godt liv 

Forebyggelse og sundheds-

fremme har stor betydning for 

at leve et langt, selvstændigt 

og meningsfuldt liv. Det 

handler grundlæggende om 

at forhindre, at raske bliver 

syge, og at mennesker med 

sygdom får det værre.  

Et nært sundhedsvæsen 

med kvalitet og sammen-

hæng 

Flere opgaver flytter fra syge-

husene til kommunerne. Det 

bør blandt andet følges af 

nationale krav til kvaliteten, 

så borgerne sikres ensartet 

høj kvalitet på tværs af kom-

munerne, og det bør følges af 

formaliserede samarbejder 

på tværs af sektorer, så der 

sikres sammenhængende 

patientforløb. 

Udbredelse af nye boligfor-

mer til ældre 

Der bliver flere ældre i fremti-

den, og det stiller krav til en 

variation i boformer. Det gæl-

der ikke alene i forhold til an-

tallet af boliger, men også i 

forhold til at skabe nye attrak-

tive boformer, der kan mat-

che ældres mangfoldige be-

hov og fremme muligheden 

for et godt liv som ældre. 

Danske Ældreråd offentligjor-

de mærkesagerne kort før jul 

2019, og har siden brugt 

mærkesagerne i henvendel-

ser til det politiske niveau og 

til samarbejdspartnere natio-

nalt, ligesom vi sætter fokus 

på problemstillinger og løs-

ninger i pressen.  

Mærkesagerne blev opdate-

ret 2021 og kan læses i deres 

helhed på Danske Ældreråds 

hjemmeside. Her er der også 

løsningsforslag og forslag til 

konkrete indsatser, som der 

kan arbejdes med lokalt i 

ældrerådene.  

Danske Ældreråd vil løbende 

konkretisere og aktualisere 

problemstillingerne i hver 

mærkesag gennem nye un-

dersøgelser, cases og speci-

fikke anbefalinger.  

 

// Ældrepolitisk arbejde 2019/-20 

Hen over efteråret 2019 drøftede Danske Ældreråds bestyrel-

sesmedlemmer og næsten 200 formænd og næstformænd, 

hvilke store udfordringer, ældrerådene står med, og hvordan 

de bedst løses. Drøftelserne er siden blevet samlet i fire 

mærkesager: Indflydelse gennem  

møder med politikere  

I beretningsåret 2019/-20 har Danske 

Ældreråd blandt andet givet ministre 

og ældrepolitiske ordførere input om: 

 Klippekortsordningen bør skrives 

ind i serviceloven. 

 Behov for en gennemtænkt politik 

i forhold til at sikre gode boligmu-

ligheder til det stigende antal æl-

dre. 

 Lovgivningen om ældreråd bør 

ændres, så det bliver et krav, at 

valg til ældreråd afholdes som 

fremmødevalg samme dato som 

valg til kommunalbestyrelsen. 

Indflydelse gennem 

høringsvar 

Danske Ældreråd er høringspart, når 

der er nye lovgivningstiltag, bekendt-

gørelser og vejledninger, som er rele-

vante for ældreområdet.  

I beretningsåret har Danske Ældre-

råd blandt andet afgivet høringssvar 

om det nye digitale sundhedskort, 

om en lovændring, der kan bane vej 

for flere almene boliger til ældre og 

om tryghedsskabende velfærdstek-

nologier.  
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Ældrerådsvalg som  

fremmødevalg 

Al erfaring viser, at valgformen 

ved ældrerådsvalg har betyd-

ning for stemmeprocenten og 

dermed den folkelige opbak-

ning til ældrerådene. Fremmø-

devalg samme dato som valg 

til kommunalbestyrelsen giver 

en markant højere stemmepro-

cent ved ældrerådsvalgene 

end andre valgformer.  

Derfor er Danske Ældreråd i 

færd med at afprøve, om der 

kan opnås politisk opbakning til 

at ændre lovgivningen om æld-

reråd, så det bliver et krav, at 

valg til ældreråd afholdes som 

fremmødevalg samme dato 

som valg til kommunalbestyrel-

sen, hvilket vil styrke ældrerå-

denes folkelige mandat.  

// Ældrepolitisk arbejde 2019/-20 

Danske Ældreråds bestyrelse har i 2019 besluttet, at Danske 

Ældreråd skal have det som organisatorisk mærkesag, at 

ældrerådsvalg skal afholdes som fremmødevalg samme dag 

som kommunalvalg.  

Indflydelse gennem 

pressearbejde 

Danske Ældreråd skruede i 

2019/20 op for sit proaktive pres-

searbejde. Det foregik gennem 

flere debatindlæg, undersøgel-

ser og kommentarer.  

I beretningsåret gik Danske Æld-

reråd blandt andet i medierne 

med disse historier ”Hvert fjerde 

ældreråd forventer serviceforrin-

gelser på ældreområdet”, 

(landsdækkende og regionale 

dagblade samt diverse online 

medier) ”Klippekortsordningen 

bør skrives ind i servicelo-

ven” (Kristeligt Dagblad), ”Ny 

regering skal holde sine valgløf-

ter, hvis svage ældre skal kunne 

leve et værdigt liv” (Jyllands-

Posten), ”Kommunerne lytter til 

ældrerådene” (Bladet Kommu-

nen), ”Mange dokumentations-

krav på ældreområdet er nød-

vendige” (Altinget). ”Ældreråd 

ønsker at åbne for besøg fra 

nær familie på plejehjem” TV2 

Nyhederne, Politiken, Berling-

ske, BT mv.  

Skærmbesøg i hjemmeple-

jen, det gode ældreliv og 

kommunernes pressede øko-

nomi, var nogle af de emner 

som Danske Ældreråd fik de-

batteret på Folkemødet 2019 

på Bornholm.  

Danske Ældreråd deltog i de-

batter og events om udviklin-

gen på ældreområdet, både 

som paneldeltagere og tilhø-

rere.  

Blandt andet var Danske 

Ældreråd vært for en debat 

om, hvilke konsekvenser det 

har, når flere kommuner er-

statter besøg hos ældre bor-

gere med skærmbesøg. Dan-

ske Ældreråd deltog også i 

en paneldebat om det gode 

ældreliv, der blev arrangeret 

af Danske Seniorer.  

Desuden inviterede Danske 

Ældreråd og Højskolerne ung 

som gammel til et folkemøde-

arrangement med fælles-

sang, fællesspisning og en 

god samtale under overskrif-

ten ”Syng, spis og snak på 

tværs af generationer.” 

Folkemødet 2019 
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// Medlemsrettede aktiviteter 2019/-20 

Medlemsrettede aktiviteter 
Danske Ældreråd afholder hvert år en række møder, temadage og ældrepolitiske konferen-

cer. Nogle har til formål at klæde de enkelte ældreråd bedre på til arbejdet i kommunerne. 

Andre stiller skarpt på aktuelle ældrepolitiske temaer, hvor vi inviterer forskere, organisati-

onsfolk, politikere og andre aktører til at komme med oplæg og invitere til debat. 

Hertil udsender Danske Ældreråd årligt 8-10 nyhedsbreve med artikler og korte nyheder, 

der er relevante for ældrerådsarbejdet.  
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Efteråret 2019 afholdt Danske 

Ældreråd fem dialogmøder på 

tværs af landet. Næsten 200 æl-

drerådsformænd, -næstformænd 

og medlemmer af Danske Ældre-

råds bestyrelse drøftede på mø-

derne, hvilke udfordringer ældre-

området og ældrerådene står 

overfor i kommunerne. 

På dialogmøderne kom det blandt 

andet frem, at mange ældreråd 

oplever, at pengene ikke er fulgt 

med det stigende antal ældre i 

kommunerne, og at der over de 

senere år er sket en udhuling af 

velfærden på ældreområdet.  

Danske Ældreråd har siden præ-

senteret ministre og ældrepolitiske 

ordførere for nogle af drøftelserne, 

ligesom de danner afsæt for fire 

nye mærkesager.  

// Medlemsrettede aktiviteter 2019/-20 

Stor debatlyst på formands-

næstformandsmøder 

Velbesøgte temadage  
Danske Ældreråd udbyder forår 

og efterår faglige temadage for 

medlemmer af ældreråd og råde-

nes sekretærer. Hver temadag 

udbydes fem steder i landet. Flere 

end 850 deltagere har i beret-

ningsperioden være med på de i 

alt 10 temadage. 

Danske Ældreråd afholdt septem-

ber/oktober 2019 fem temadage, 

der handlede om den sundheds-

faglige indsats i kommunerne. 

På temadagene blev der sat fokus 

på kommunernes sundhedsfaglige 

opgaver nu og i de kommende år.  

En sundhedschef fra hver region 

fortalte om kommunernes sund-

hedsfaglige opgaver og forpligti-

gelser og gav sit bud på, hvordan 

kommunerne fremadrettet løser 

de nye opgaver.  

En plejehjemsleder – ligeledes fra 

hver region – fortalte om at lede et 

plejehjem både visionært og vær-

digt og samtidig økonomisk an-

svarligt.  

Og Styrelsen for Patientsikkerhed 

orienterede om henholdsvis det 

socialt- og plejefaglige tilsyn og 

det sundhedsfaglige tilsyn med 

kommunernes indsats på ældre-

området. Hertil var der oplæg om 

pleje- og ældreboligsituationen i 

Danmark og om mulighederne for 

at etablere flere seniorbofælles-

skaber i kommunerne.  

Februar/marts 2020 afholdt Dan-

ske Ældreråd fem temadage. Her 

handlede det om, hvordan ældre-

rådene udvikler deres samar-

bejdsrelationer i kommunerne, og 

hvordan kommunerne arbejder 

med forebyggelse på ældreområ-

det. 

Ældrerådsformænd fra fem kom-

muner fortalte om deres samar-

bejdsrelationer og gav deres syn 

på, hvorfor det gode samarbejde 

er vigtigt, hvordan de får det til at 

lykkes, og hvilke resultater det i 

sidste ende medfører for kommu-

nens ældre.  

Herudover fortalte fem kommuna-

le udvalgsformænd om deres op-

levelser og overvejelser om det 

gode samarbejde mellem ældre-

råd og kommune. Anden halvdel 

af dagen handlede om tidlig op-

sporing og forebyggelse i forhold 

til sårbare ældre.  

Viden med afsæt i 

medlemmer 

En af målsætningerne i Dan-

ske Ældreråds kommunikati-

onspolitik er, at den viden og 

erfaring, de 98 lokale ældre-

råd ligger inde med, skal 

opsamles og anvendes i 

Danske Ældreråds kommu-

nikation med pressen, politi-

kere/embedsmænd og i 

kommunikationen på tværs 

af ældrerådene. 

Det er i beretningsåret 

blandt andet foregået i form 

af tre undersøgelser: En un-

dersøgelse, der undersøger 

ældrerådenes forventninger 

til serviceniveauer på ældre-

området i 2020 (se også af-

snittet om pressearbejde på 

side 10). En undersøgelse 

af samarbejdet mellem æld-

reråd, kommuner og andre 

organisationer og en under-

søgelse blandt landets æl-

drerådsformænd om be-

søgsforbuddet på plejehjem.  

Undersøgelsen af samarbej-

det mellem ældreråd og 

kommune viste blandt an-

det, at 88 ud af 95 ældreråd 

vurderer, at de i høj grad 

eller i nogen grad har indfly-

delse på beslutninger i kom-

munen, der vedrører ældre. 

Udvalgte resultater fra den-

ne undersøgelse kan læses 

i Danske Ældreråds oktober-

nyhedsbrev fra 2019. 
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Dagen efter repræsentantskabsmødet 2019 deltog 

næsten 550 ældrerådsmedlemmer på Danske Æl-

dreråds ældrepolitiske konference om borgerind-

dragelse og samskabelse.  

Her blev der sat fokus på, hvordan ældreråd og 

borgere kan fastholde, udvikle og bidrage til borger-

inddragelse og samskabelse i deres kommunale 

nærdemokrati. Desuden gav konferencens oplæg 

mange eksempler på borgerindragende og sam-

skabende velfærdsløsninger – både når de lykkes, 

og når der er udfordringer og noget, som kan gøres 

bedre. 

November 2019 afholdt Danske Ældreråd årets an-

den ældrepolitiske konference. Det skete i Vingsted 

ved Vejle. Flere end 300 ældrerådsmedlemmer fra 

hele landet mødte op for at høre om digitalisering 

og velfærdsteknologi. 

// Medlemsrettede aktiviteter 2019/-20 

Populære ældrepolitiske  

konferencer  
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// Medlemsrettede aktiviteter 2019/-20 

Nyt layout af nyhedsbrevet 

Danske Ældreråd udgiver hvert år 

8-10 nyhedsbreve med artikler og 

korte nyheder, der er relevante for 

ældrerådsarbejdet. Det kan være 

artikler om ny lovgivning, undersø-

gelser, Danske Ældreråds holdnin-

ger, gode eksempler på ældre-

rådsarbejde og meget mere.  Cir-

ka 800 abonnerer på nyhedsbre-

vet.  

I beretningsåret 2019/-20 fik ny-

hedsbrevet nyt layout, flere artikler 

om, hvordan ældreråd arbejder og 

flere artikler og ledere, der beskri-

ver Danske Ældreråds holdninger 

til aktuelle sager.  

De fem mest læste artikler i beret-

ningsåret var: 

1. Her er Danske Ældreråds fire 

nye mærkesager, december 

2019 

2. Ny bestyrelse i Danske Ældre-

råd, maj 2019 

3. Kommunerne lytter til ældrerå-

dene, oktober 2019 

4. Akut behov for at beskytte klip-

pekortsordningen, januar 2020 

5. Det er nu de teknologiske dis-

kussioner skal tages, november 

2020 

Flere nyheder  

på hjemmesiden 

Hjemmesiden er omdrejningspunkt for Danske 

Ældreråds kommunikation med omverdenen.  

Det er her, ældrerådene finder information. Og 

det er hjemmesiden pressen, politikere og an-

dre organisationer besøger, hvis de ønsker in-

formation om, hvad Danske Ældreråd og æld-

rerådene arbejder for.  

I beretningsåret blev der skruet op for antallet 

af nyheder, ligesom der kom flere nyheder om 

ældrerådsarbejde samt om Danske Ældreråds 

holdninger til aktuelle sager.  

Herudover fungerer hjemmesiden fortsat som 

en vidensbank, hvor ældrerådene blandt andet 

kan finde information om arrangementer, lov-

givning om ældreråd, ældrerådsvalg, høring-

svar og meget mere. 

https://danske-aeldreraad.dk/  

Løbende rådgivning af 

ældreråd 

Danske Ældreråd modtager hver 

uge talrige spørgsmål og henven-

delser fra ældreråd.  

I beretningsåret har sekretariatet 

især fået mange henvendelser om 

reglerne omkring opkrævning af 

betaling på akutpladser, om forma-

lia og vilkår for ældrerådsarbejde, 

om boliger til ældrebefolkningen,  

ældrerådsvalg og coronasituatio-

nen.  

https://danske-aeldreraad.dk/maerkesager/
https://danske-aeldreraad.dk/maerkesager/
https://danske-aeldreraad.dk/maerkesager/
https://danske-aeldreraad.dk/ny-bestyrelse-i-danske-aeldreraad/
https://danske-aeldreraad.dk/ny-bestyrelse-i-danske-aeldreraad/
https://danske-aeldreraad.dk/kommunerne-lytter-til-aeldreraadene/
https://danske-aeldreraad.dk/kommunerne-lytter-til-aeldreraadene/
https://danske-aeldreraad.dk/akut-behov-for-at-beskytte-klippekortsordningen/
https://danske-aeldreraad.dk/akut-behov-for-at-beskytte-klippekortsordningen/
https://danske-aeldreraad.dk/professor-det-er-nu-de-teknologiske-diskussioner-skal-tages/
https://danske-aeldreraad.dk/professor-det-er-nu-de-teknologiske-diskussioner-skal-tages/
https://danske-aeldreraad.dk/professor-det-er-nu-de-teknologiske-diskussioner-skal-tages/
https://danske-aeldreraad.dk/
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Bestyrelsens fokuspunkter i 2019/-20 

// Bestyrelsens fokuspunkter  

I beretningsåret har bestyrelsen afholdt fem bestyrelsesmøder og et to-dages strategiseminar. 

Gennem året har bestyrelsens fokus været på udvikling af nye mærkesager og en ny handleplan. 

Efteråret 2019 lagde bestyrelsen sidste hånd på en 

handleplan, der beskriver tre områder, som Danske 

Ældreråd skal arbejde med og prioritere i perioden 

2019-2021: 

 

 

 

Ny tilgang til politiske mærkesager  

Baggrunden for, at bestyrelsen har vurderet, at der 

er behov for en ny tilgang til arbejdet med politiske 

mærkesager, er, at der skal større fokus på de pro-

blemer og løsninger, som opleves her og nu i æld-

rerådene. 

Det er derfor vigtigt, at de politiske mærkesager 

defineres i dialog med ældrerådene.   

De politiske mærkesager skal have såvel et natio-

nalt som et lokalt sigte. Det vil sige, at det skal væ-

re mærkesager, som Danske Ældreråd kan søge at 

fremme over for nationale samarbejdsparter, lige-

som ældrerådene skal kunne arbejde operationelt 

med mærkesagerne i de enkelte kommuner.   

De politiske mærkesager skal være aktuelle og op-

dateres løbende. Derfor vil bestyrelsen gøre status 

på mærkesagerne mindst en gang årligt med hen-

blik på at vurdere behovet for at opdatere eller helt 

erstatte mærkesagerne med andre.  

Bestyrelsen har på baggrund af dialog med næsten 

200 formænd og næstformænd for ældrerådene i 

efteråret 2019 vedtaget fire politiske mærkesager, 

som der skal arbejdes med.  

Fastholde og videreudvikle støtten til ældrerå-

dene  

Bestyrelsen fandt det vigtigt, at Danske Ældreråd 

fortsat prioriterer arbejdet med at understøtte æld-

rerådene i deres virke lokalt. Det skal fortsat ske 

gennem en løbende rådgivning, vidensformidling i 

nyhedsbreve og på hjemmesiden samt gennem 

Danske Ældreråds arrangementer.   

To gange om året arrangerer Danske Ældreråd så-

ledes temadage i hver af de fem regioner, ligesom 

der afholdes to årlige ældrepolitiske konferencer. 

Formålet er at give ældrerådsmedlemmerne viden 

og inspiration, som kan bruges i deres rådgivning af 

kommunalbestyrelserne.  

Mange nye formænd  

En medlemsundersøgelse fra sommeren 2019 vi-

ste, at mere end halvdelen af ældrerådsformænde-

ne var nye på pinden, og at en del af disse for-

mænd ikke havde forudgående kendskab til ældre-

rådsarbejdet, inden de blev valgt som formænd.   

Det er vigtigt, at nye ældrerådsformænd hurtigt in-

troduceres til ældrerådsarbejdet og klædes på til de 

mange nye opgaver. Derfor mente bestyrelsen, at 

nye ældrerådsformand tydeligere og tidligere skal 

mærke, at de har en landsorganisation i ryggen, 

som er kompetent og klar til vidensformidling.   

Valg til ældreråd 

Danske Ældreråds egne undersøgelser af ældre-

rådsvalgene viser, at valgformen har betydning for 

stemmeprocenten og dermed den folkelige opbak-

ning til ældrerådene. Fremmødevalg samme dato 

som valg til kommunalbestyrelsen giver en markant 

højere stemmeprocent ved ældrerådsvalgene end 

andre valgformer.   

Bestyrelsen besluttede at øge indsatsen i forhold til 

at afprøve, om der kan opnås politisk opbakning til 

at ændre lovgivningen om ældreråd, så det bliver et 

krav, at valg til ældreråd afholdes som fremmøde-

valg samme dato som valg til kommunalbestyrel-

sen.  

Styrke organisationens fundament  

Danske Ældreråd skal endvidere holde fokus på, 

hvordan organisationens fundament kan fastholdes 

og styrkes yderligere.   

 Ny tilgang til arbejdet med politiske 

mærkesager 

 At fastholde og videreudvikle støtten til 

ældrerådene   

 At styrke organisationens fundament 



 

  18 

// Bestyrelsens fokuspunkter  

Danske Ældreråds  

sekretariat 
Sekretariatet rådede i 2019/-20 over 4,5 års-

værk fordelt på en sekretariatschef, fire konsu-

lenter, en bogholder og en medlems- og kur-

sussekretær.  

En stor del er finansieret af Danske Ældreråds 

driftstilskud fra staten og skal bruges til at løfte 

de opgaver, som ligger inden for rammerne af 

de driftstilskud.  

Danske Ældreråds sekretariat ligger i Køben-

havn, i bydelen Vanløse.  

Det er et fællessekretariat, der foruden Danske 

Ældreråd også betjener organisationerne De-

mensKoordinatorer i DanmarK (DKDK), 

Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfrem-

mende og FOrebyggende hjemmebesøg 

(SUFO) og Dansk Gerontologisk Selskab 

(DGS).  

Danske Ældreråds 

bestyrelse 
Den nuværende bestyrelse blev valgt i foråret 

2019 og er valgt for en toårig periode.  

Mogens Rasmussen blev valgt som formand 

på repræsentantskabsmødet 2019. De to 

næstformænd Kirsten Nissen og Inger Møller 

Nielsen blev valgt, da bestyrelsen konstituere-

de sig på sit første bestyrelsesmøde efter re-

præsentantskabsmøde 2019.  

En oversigt over alle medlemmer af bestyrel-

sen findes på Danske Ældreråds hjemmeside. 

https://danske-aeldreraad.dk/om-danske-aeldrerad/mod-bestyrelsesmedlemmerne/
https://danske-aeldreraad.dk/om-danske-aeldrerad/mod-bestyrelsesmedlemmerne/
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Årsregnskab 2019 
Danske Ældreråd budgetterede i 2019 med et underskud på knap 300.000 kr. Underskuddet blev ikke 

så stort som ventet, hvilket ikke mindst skyldes flere deltagere end planlagt på vores arrangementer 

samt betydelige finansielle indtægter.  

Danske Ældreråd gik således ud af 2019 med et underskud på ca. 120.000 kr.  
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Beretning maj 2020 - juni 2021 

Danske Ældreråd 
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I begyndelsen af dette beret-

ningsår så det ud til, at enhver 

debat om, hvordan vi udvikler 

ældreområdet, ville blive overdø-

vet af corona-krisen. 

Tingene ændrede sig imidlertid 

hen over sommeren, da skjulte 

optagelser fra plejehjem i Aarhus 

og Randers afslørede alvorlige 

eksempler på omsorgssvigt.  

Det rejste en stor diskussion af 

kvaliteten af den pleje og om-

sorg, som svækkede ældre bor-

gere får. En diskussion, der si-

den har ført til flere politiske initi-

ativer, som Danske Ældreråd har 

søgt indflydelse på.  

Samtidig har corona-situationen 

udviklet sig fra dag til dag. Der er 

løbende opstået corona-

relaterede problemer på ældre-

området, kommet nye tiltag og 

retningslinjer, som Danske Æld-

reråd har forholdt sig til og kom-

munikeret videre til ældrerådene.  

Når det gælder arbejdet med de 

nye mærkesager, som Danske 

Ældreråd lancerede sidste år, 

har fokus primært været på 

mærkesagen ”Der skal sikres 

økonomi til en værdig ældreple-

je”. Men der er også iværksat 

flere initiativer i forhold til, at æl-

dreældrerådsvalg bør afholdes 

som fremmødevalg.  

 

 

Danske Ældreråd har som formål: 

 at varetage ældrerådenes interesser over for Regering, Folketing, 

KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private or-

ganisationer. 

 at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.  

 at arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få 

et godt liv. 
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Sommeren 2020 blev der afslø-

ret alvorlige eksempler på svigt i 

ældreplejen i Aarhus og Ran-

ders. Eksemplerne og den efter-

følgende debat viste med tydelig-

hed, at der er behov for, at kvali-

teten af den omsorg, der ydes 

svækkede ældre, kommer tilbage 

i fokus.  

Derfor hilste Danske Ældreråd 

det velkomment, at ældreministe-

ren i forlængelse af afsløringerne 

inviterede medarbejdere, pårø-

rende, organisationer og andre til 

ældretopmøde for at finde løsnin-

ger på de udfordringer, som æld-

replejen står med.  

Konkrete anbefalinger  

På ældretopmødet den 30. sep-

tember og 1. oktober 2020 skulle 

retningen for udviklingen af frem-

tidens ældrepleje drøftes. Dan-

ske Ældreråd deltog og havde 

med sig konkrete anbefalinger 

samlet under disse overskrifter. 

 Skriv tryghed, omsorg og selv-

bestemmelse ind i servicelo-

ven 

 Stil nationale krav til de kom-

munale tilsyn på ældreområ-

det. 

 Indfør faste kontaktpersoner 

for alle beboere og deres på-

rørende på plejehjem. 

 Nytænk bruger- og pårøren-

deråd på plejehjem. 

 Udvikl ambitiøse nationale 

kvalitetsindikatorer. 

 Tildel flere midler til bedre nor-

meringer og mere tid til om-

sorg i ældreplejen. 

 Lav nationale anbefalinger om 

brug af demografimodeller på 

ældreområdet 

Danske Ældreråd mener ikke, at 

der findes enkle løsninger på en 

genopretning af ældreplejen. Der 

skal sættes ind på mange fron-

ter. Både på de enkelte pleje-

hjem, i hjemmeplejen, i kommu-

nalbestyrelserne og på Christi-

ansborg.  

Anbefalingerne har Danske Æld-

reråd fremført på møder med po-

litikere på Christiansborg, på æl-

dretopmødet og i det efterfølgen-

de arbejde samt i indlæg i pres-

sen. 

Læs blandt andet ”Omsorg skal 

tilbage i fokus i ældreplejen” og 

”Skriv tryghed og selvbestem-

melse ind i serviceloven”. Debat-

indlæg i henholdsvis Kristeligt 

Dagblad og Altinget.  

Ældreområdet i finansloven 

Måske som konsekvens af som-

merens afsløringer indeholdt fi-

nanslovsaftalen for 2021 en ræk-

ke initiativer, der kommer ældre 

til gavn.  

Blandt andet blev der de næste 

fire år samlet set afsat 1,9 milliar-

der kroner til højere faglighed og 

1.000 flere ansatte i ældreplejen.  

250 millioner kroner blev afsat til 

at støtte oplevelsesindustrien 

gennem aktiviteter på social- og 

ældreområdet. Og 22 millioner 

kroner blev afsat årligt i perioden 

2022-2023 til at videreføre Vi-

denscenter for værdig ældreple-

je. 

Læs også ”Meget godt for ældre i 

finanslovsaftale” 

Flere penge til kommunerne i 

økonomiaftalen 

Med økonomiaftalen for 2021 

mellem regeringen og KL fik 

kommunerne 1,5 milliarder kro-

ner ekstra til velfærd. Det er et 

løft af den kommunale servicer-

amme, som ifølge aftaleparterne 

dækker den demografiske udvik-

ling og giver mulighed for at an-

sætte flere velfærdsmedarbejde-

re og udvikle kernevelfærden. 

Danske Ældreråd udtrykte til-

fredshed med, at kommunerne 

fik flere penge til velfærd.  

Men vi påpegede samtidig, at det 

ikke nødvendigvis fører til et løft 

af ældreområdet i alle kommu-

ner. Nogle kommuner vil fortsat 

vælge at spare, og nogle vil gøre 

det med afsæt i urealistiske de-

mografimodeller.  

Læs også: ”Danske Ældreråd: 

Økonomiaftale er ingen garanti 

for udhuling af ældreområdet”, 

debatindlæg i Altinget.dk. 

Et rids over årets  

ældrepolitiske arbejde  

Corona-krisens indvirkning på ældreområdet, genopretningen af 

tilliden til ældreplejen og ældrerådsvalg som fremmødevalg, er 

nogle af de emner, som Danske Ældreråd arbejdede med politisk 

i beretningsåret. 
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https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/omsorg-skal-tilbage-i-fokus-i-aeldreplejen-der-er-baade-brug-flere-penge-og-bedre
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/omsorg-skal-tilbage-i-fokus-i-aeldreplejen-der-er-baade-brug-flere-penge-og-bedre
https://www.altinget.dk/aeldre/artikel/danske-aeldreraad-skriv-tryghed-og-selvbestemmelse-ind-i-serviceloven
https://www.altinget.dk/aeldre/artikel/danske-aeldreraad-skriv-tryghed-og-selvbestemmelse-ind-i-serviceloven
https://danske-aeldreraad.dk/meget-godt-for-aeldre-i-finanslovsaftalen/
https://danske-aeldreraad.dk/meget-godt-for-aeldre-i-finanslovsaftalen/
https://www.altinget.dk/soeg/%C3%A6ldrer%C3%A5d/artikel/aeldreraad-oekonomiaftale-er-ingen-garanti-for-stop-for-udhuling-af-aeldreomr%C3%A5det
https://www.altinget.dk/soeg/%C3%A6ldrer%C3%A5d/artikel/aeldreraad-oekonomiaftale-er-ingen-garanti-for-stop-for-udhuling-af-aeldreomr%C3%A5det
https://www.altinget.dk/soeg/%C3%A6ldrer%C3%A5d/artikel/aeldreraad-oekonomiaftale-er-ingen-garanti-for-stop-for-udhuling-af-aeldreomr%C3%A5det
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Ældretilsynet styrkes 

Danske Ældreråd har i beret-

ningsåret arbejdet for, at tilsyn på 

ældreområdet styrkes. Vi mener, 

at det er vigtigt, at der er et tilsyn, 

der har fokus på udvikling og læ-

ring frem for kun kontrol.  

Derfor fandt vi det positivt, at der 

i efteråret 2020 blev indgået en 

politisk aftale om at videreføre og 

styrke det nationale Ældretilsyn. 

Og at der afsættes penge til en 

registreringsindsats og en infor-

mationsindsats, der understøtter, 

at Ældretilsynet kan fange møn-

stre i bekymringshenvendelser 

fra pårørende og medarbejdere. 

Noget som Danske Ældreråd har 

kritiseret Styrelsen for Patientsik-

kerhed for ikke at være gode nok 

til.  

Læs mere i indlægget ”Danske 

Ældreråd: Bekymrende mangel 

på overblik”, Jyllands-Posten 

(kræver abonnement)  

Frikommuneforsøg  

Et andet positivt politisk initiativ 

er, at der er indgået en velfærds-

aftale, der giver tre kommuner – 

Langeland, Middelfart og Viborg 

– stor frihed til lokalt at prøve nye 

ting af på ældreområdet.  

Danske Ældreråd er positiv over 

for aftalen. Den giver kommuner-

ne nogle reelle frihedsgrader til at 

gøre tingene på nye måder sam-

tidig med, at de tre kommuner 

forsat er forpligtet til at give bor-

geren den hjælp, de har brug for, 

ligesom man i aftalen har sat 

nogle vigtige hegnspæle, som 

kommunerne skal efterleve. 

Læs mere om Danske Ældreråds 

holdning til aftalen her. 

Ældrerådsvalg som fremmøde-

valg 

Det er en mærkesag for Danske 

Ældreråd, at ældrerådsvalg skal 

afholdes som fremmødevalg i 

forbindelse med kommunalvalg. I 

beretningsåret har Danske Æld-

reråd lavet en undersøgelse af 

valgdeltagelse og valgform ved 

seneste ældrerådsvalg i alle 

kommuner.  

Danske Ældreråd har endvidere 

afholdt temadage om ældreråds-

valg (se afsnittet om medlemsret-

tede aktiviteter), lavet skabeloner 

til pressemeddelelser og debat-

indlæg, som ældreråd kan an-

vende i forbindelse med ældre-

rådsvalg. Og udarbejdet en ny 

valgfolder, som ældreråd kan an-

vende i forbindelse med valget.  

Hertil har Faglige Seniorer, Dan-

ske Seniorer og Danske Ældre-

råd før jul sendt en fælles hen-

vendelse til Magnus Heunicke og 

Astrid Krag (nu ældreminister) 

om fremmødevalg.  

I henvendelsen anbefaler vi, at 

valgreglerne ændres, så det 

fremover bliver et krav, at ældre-

rådsvalg afvikles som fremmøde-

valg i forbindelse med kommu-

nalvalget. Det er en valgform, 

som alle ældre borgere kender 

fra andre valg, og den valgform 

som giver den højeste valgdelta-

gelse.  

Sammen med Seniorrådet i Høje

-Taastrup Kommune gik Danske 

Ældreråd også til kamp mod by-

rådets plan om at afholde næste 

seniorrådsvalg som et kaffemø-

de. En kamp, der heldigvis er re-

sulteret i, at kommunen har drop-

pet planen.   

På Danske Ældreråds hjemme-

side er desuden oprettet et sær-

skilt område, hvor al relevant in-

formation i forbindelse med æl-

drerådsvalg er samlet.  

Corona og ældrepolitik 

Corona-situationen har haft stor 

indvirkning på Danske Ældreråds 

ældrepolitiske arbejde.  

Blandt andet har situationen 

skærpet behovet for at informere 

ældrerådene om den strøm af 

nye tiltag, retningslinjer med vi-

dere, der er kommet fra styrelser 

og ministerier.  

Det er foregået løbende via infor-

mationsmails direkte til ældre-

rådsformændene og via nyheds-

brevet.  
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Indflydelse gennem høringssvar  

 

Danske Ældreråd er høringspart, når der er nye lovgivningstiltag, be-

kendtgørelser og vejledninger, som er relevante for ældreområdet.  

I beretningsåret har Danske Ældreråd blandt andet afgivet høringssvar 

om lovforslag om ny epidemilov, om styrkelse af Ældretilsynet og om 

velfærdsaftaler på ældreområdet. 

Alle høringssvar findes på Danske Ældreråds hjemmeside. 

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE12539287/bekymrende-mangel-paa-overblik/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE12539287/bekymrende-mangel-paa-overblik/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE12539287/bekymrende-mangel-paa-overblik/
https://danske-aeldreraad.dk/fornuftig-velfaerdsaftale-om-frikommuneforsoeg-paa-aeldreomraadet/
https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2020/06/Rapport_stemmeprocenter-og-valgformer-ved-%C3%A6ldrer%C3%A5dsvalg-2016-2020.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2020/06/Rapport_stemmeprocenter-og-valgformer-ved-%C3%A6ldrer%C3%A5dsvalg-2016-2020.pdf
Læs%20henvendelsen%20her
Læs%20henvendelsen%20her
https://danske-aeldreraad.dk/aeldreradsvalg-forberedelse-afholdelse-og-opstart/
https://danske-aeldreraad.dk/aeldreradsvalg-forberedelse-afholdelse-og-opstart/
https://danske-aeldreraad.dk/politik/horingssvar/
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Danske Ældreråd er også med i 

partnerskab på ældreområdet om 

ensomhed under covid-19 og i 

sektorpartnerskabet på ældreom-

rådet under covid-19. Her og an-

dre steder har vi blandt andet 

fremført følgende: 

Flere kommuner melder om, at 

ventelisterne til en plejehjems-

plads nu pludselig er væk, eller 

at der er mange ledige pladser. 

Der bør være opmærksomhed 

på, om det er noget, som norma-

liseres, når samfundet begynder 

at åbne op igen.  

Aktivitetscentre har været lukke-

de i lang tid, og det har specielt 

påvirket de demensramte og de-

res nærmeste pårørende. Vi har 

haft et godt overblik over aktuelle 

besøgsrestriktioner og -forbud på 

plejehjem (via Styrelsen for Pati-

entsikkerhed), men vi har mang-

let et tilsvarende overblik over, 

hvordan kommunerne har brugt 

bekendtgørelsen om begræns-

ning af rettigheder.  

Det har givet udfordringer i for-

hold til transport og bookning, at 

svækkende ældre i eget hjem 

som udgangspunkt selv har skul-

let stå for booking af tid til vacci-

ne og transporten til et vaccinati-

onscenter. Derfor påpegede 

Danske Ældreråd, at det er vig-

tigt, at pårørende og kommuner 

aktivt har taget kontakt til de bor-

gere, som de har haft en formod-

ning om har haft brug for hjælp til 

booking og/eller transport. 
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Indflydelse gennem 

møder med politikere  

I beretningsåret har Danske Æld-

reråd blandt andet givet ministre 

og ældrepolitiske ordførere input 

om: 

 Skriv tryghed, omsorg og selv-

bestemmelse ind i servicelo-

ven. 

 Stil nationale krav til de kom-

munale tilsyn på ældreområdet. 

 Indfør faste kontaktpersoner for 

alle beboere og deres pårøren-

de på plejehjem. 

 Nytænk bruger- og pårørende-

råd på plejehjem. 

 Udvikl ambitiøse nationale kva-

litetsindikatorer. 

 Tildel flere midler til bedre nor-

meringer og mere tid til omsorg 

i ældreplejen. 

 Lav nationale anbefalinger om 

brug af demografimodeller på 

ældreområdet. 

 Skriv klippekortsordningen ind i 

serviceloven. 

 Lav lovgivningen om ældreråd 

om, så det bliver et krav, at 

valg til ældreråd afholdes som 

fremmødevalg samme dato 

som valg til kommunalbestyrel-

sen. 

 Vær opmærksom på om søg-

ningen til plejehjemspladser 

normaliseres, når samfundet 

begynder at åbne op. 
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Indflydelse gennem følgegrupper  

I beretningsåret har Danske Ældreråd søgt indflydelse på en række centrale ældrepolitiske initiativer ved at være 

repræsenteret i en række følgegrupper etableret af ministerier og styrelser: 

 Nationalt Råd for Videnscenter for værdig ældrepleje – Sundhedsstyrelsen. 

 Styregruppe for initiativer ’Omsorg og nærvær i ældreplejen’ – Sundhedsstyrelsen. 

 Faglige følgegruppe vedrørende udmøntning af Demenshandlingsplan 2025 – Sundhedsstyrelsen. 

 Faglige følgegruppe om rehabilitering og forebyggelse – Sundhedsstyrelsen. 

 Partnerskab om overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet – Sundhedsstyrelsen.  

 Dialogmøder med brugerorganisationer på ældreområdet – Sundhedsstyrelsen. 

 Faglige følgegruppe for handleplan for Den Ældre Medicinske Patient – Sundhedsstyrelsen. 

 Faglige følgegruppe til projektet Sikkert Seniorliv – Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 

 Koordinationsgruppen i Folkebevægelsen mod ensomhed – Sammenslutning af mange organisationer. 

 Strategisk følgegruppe for det sociale og plejefaglige tilsyn på ældreområdet – Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 Referencegruppe til vejledning for forebyggende hjemmebesøg - Sundhedsstyrelsen. 

 Netværk for digital inklusion - Digitaliseringsstyrelsen. 

 Referencegruppe til fagligt oplæg til national handlingsplan for ”Det gode ældreliv” – Sundhedsstyrelsen. 

 Følgegruppe for forsøg med frit valg af rehabilitering. 

 Forum for Underernæring – Landbrug & Fødevarer. 

 Følgegruppe for den ældre medicinske patient - Sundhedsstyrelsen. 

 Sektorpartnerskab på ældreområdet under covid-19 - Social- og Ældreministeriet. 

 Partnerskab på ældreområdet om ensomhed under covid-19.Interessentgruppe om opfølgning på Ældretopmø-

det 2020 - Sundhedsstyrelsen. 
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Charter om velfærdsteknologi 

Danske Ældreråd har deltaget i politisk drøftelse i KL om charter for 

velfærdsteknologi. KL ønsker med chartret at sparke liv i de politi-

ske og faglige diskussioner lokalt og skabe en fælles vision og ret-

ning for arbejdet med velfærdsteknologi fremover. Danske Ældre-

råd har fået tilsagn om, at ældrerådene vil blive inddraget i kommu-

nernes arbejde med chartret, der forventes offentliggjort juni 2021. 
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// Medlemsrettede aktiviteter 2020/-21 

Medlemsrettede aktiviteter 
Anden halvdel af 2020 og første halvdel af 2021 har været meget præget af situationen 

med covid-19. Danske Ældreråd har været nødsaget til at ændre på planlagte aktiviteter, 

blandt andet på grund af forsamlingsloftet. Nogle aktiviteter er blevet aflyst, mens andre 

aktiviteter er blevet gennemført.  
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Som et supplement til Danske 

Ældreråds normale aktiviteter i 

en corona-tid er Danske Ældre-

råd begyndt at udbyde webina-

rer. I beretningsåret er der af-

holdt tre webinarer: Et webinar 

om ensomhed, et om kommunal 

budgetlægning og demografimo-

deller og et om, hvad en kom-

mende sundhedsaftale skal in-

deholde for bedst at understøtte 

ældreområdet. 

På det første webinar talte Chri-

stine Swane, direktør i Fonden 

Ensomme Gamles Værn om, 

hvad ved vi om ensomhed i 

Danmark, hvilken betydning har 

det i vores liv og samfund? Og 

hvilke veje kan vise ud af en-

somhed og hen imod nærhed og 

relationer? 

På det andet webinar talte pro-

fessor Kurt Houlberg og projekt-

chef Camilla T. Dalsgaard fra 

Vive – Det Nationale Forsknings

- og Analysecenter for Velfærd. 

De gav et grundigt indblik i den 

kommunale budgetlægning på 

ældreområdet – herunder bud-

getprocessens forskellige faser 

og lokale aktørers mulighed for 

at opnå indflydelse. 

Der blev også set på udviklingen 

i de kommunale udgifter på æld-

reområdet over tid og på tværs 

af kommuner, ligesom de vigtig-

ste nøgletal på området blev be-

skrevet. 

På det tredje webinar var op-

lægsholderne Kjeld Møller Pe-

dersen, professor ved Institut for 

Virksomhedsledelse og Økono-

mi, Syddansk Universitet og Rolf 

Dalsgaard Johansen, direktør 

for Voksen og Sundhed, Hader-

slev Kommune. De gav indblik i, 

hvordan centrale udfordringer 

kan løses i en kommende sund-

hedsaftale, der skal fremtidssik-

re sundhedsvæsenet. 

Flere end 300 ældre-

rådsmedlemmer har sammen-

lagt deltaget i de tre webinarer.  

Nyt tilbud om webinarer blev 

godt modtaget 

Skærpet  

informationsind-

sats om corona-

situationen 

Ældrerådene er via nyheds-

breve og informationsmails 

løbende blevet informeret om 

coronaudviklingen, nye tiltag 

og retningslinjer.  

Blandt andet er der udsendt 

mails direkte til alle ældre-

rådsmænd om: 

 Mere hjælp til ældre borge-

re med at blive vaccineret. 

 Information om vaccination 

i eget hjem. 

 Information om besøgsre-

striktioner, vaccination af 

plejehjemsbeboere og vac-

cineleverancer. 

 Information om Styrelsen 

for Patientsikkerheds regler 

om besøgsforbud på pleje-

hjem, listen over aktuelle 

restriktioner og forbud samt 

Sundhedsstyrelsens ret-

ningslinjer for besøg på 

plejehjem. 

 Information om betydning 

af forsamlingsforbud for 

afvikling af ældrerådsmø-

der. 

 Information om vaccinati-

onsprogram og vaccinati-

onskalender for covid-19.  

 Øvrig generel information 

om covid-19 

 

Nyt kursustilbud  
Danske Ældreråd har udviklet et nyt kursustilbud til ældrerådsformænd 

med henblik på udvikling af personlige og ledelsesmæssige kompeten-

cer i forhold til at lede ældrerådsarbejdet. 

Kursusdagene blev afholdt i september 2020 i henholdsvis Aarhus og 

Herlev. Underviserne var fra COK – Center for Offentlig Kompetence-

udvikling, og da Velux-Fonden havde imødekommet en ansøgning fra 

Danske Ældreråd, fik deltagerne dækket deltagergebyrer for kursusda-

gen. 
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Temadage med  

fokus på valg til  

ældreråd og corona 

I det meste af beretningsåret har det på grund af 

corona ikke været muligt at afholde fysiske møder, 

men i oktober 2020 var det muligt at afholde fysiske 

møder med et begrænset deltagerantal.  

Her gennemførte Danske Ældreråd fem temdage 

rundt om i landet for ældrerådsmedlemmer. Over-

skriften på de fem regionale temadage var ’Valg til 

ældreråd og erfaringer med corona”. 

Den første del af temadagen handlede om ældre-

rådsvalg. I 2021 skal der nemlig afvikles valg til 

ældreråd i omkring 85 kommuner.  

Der var en gennemgang af reglerne om ældreråds-

valg, de forskellige valgformer, sammenhæng mel-

lem valgform og stemmeprocenter, prisen for et 

ældrerådsvalg m.v. Derefter en gennemgang af de 

væsentligste elementer i forberedelsen af et ældre-

rådsvalg, herunder opstilling af kandidater, informa-

tion om valget og praktisk gennemførelse af valget. 

Den anden del af temdagen handlede om erfarin-

ger fra en coronatid. Der var oplæg af direktører og 

ældrechefer fra forskellige kommuner. Hvad har vi 

som offentlig myndighed lært af covid-19 i forhold til 

omlægning af indsatser i ældresektoren? Hvilke 

refleksioner har vi gjort i forhold til borgere og med-

arbejdere, og hvilke initiativer planlægges fremad-

rettet? Hvordan har det påvirket borgerne, at de 

blev afskåret fra fællesskab under covid-19? Det 

var nogle af de spørgsmål, som deltagerne fik svar 

på. 

De fem temadage havde samlet deltagelse af 250 

medlemmer og kommunale sekretærer for ældrerå-

dene.  

Der var som følge af coronasituationen en deltager-

begrænsning på max 50 personer per arrange-

ment, men mange flere ville gerne have deltaget.  

 

Gennem hele året har myndighederne skruet op og 

ned for de restriktioner, der vedrører arrangemen-

ter. Det har betydet, at Danske Ældreråd har måttet 

udskyde arrangementer ad flere omgange for siden 

at måtte aflyse dem. Hermed er der brugt mange 

kræfter på ting som genbooking eller bookning af 

nye lokaler, aftaler med oplægsholdere, administra-

tion og kommunikation. 

Et af de arrangementer Danske Ældreråd måtte 

udskyde og siden aflyse var den planlagte ældre- 

og sundhedspolitiske konference i Vingsted den 24. 

november 2020, hvor der var taget udgangspunktet 

i programmet fra den aflyste konference i foråret.  

Alt var klar til afvikling, og rigtig mange medlemmer 

var tilmeldt, men medio oktober 2020 var vi allige-

vel nødt til at aflyse konference grundet coronasitu-

ationen.  

Også de planlagte formands– næstformandsmøder 

i februar/marts blev aflyst på grund af covid-19-

situationen, ligesom efterårets temadage blev afvik-

let med et begrænset deltagerantal.  

Et år med udskudte og aflyste arrangementer 
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Sekretariatet har ydet uvildig faglig rådgivning om 

generelle og konkrete spørgsmål vedrører ældrerå-

denes virksomhed og ældrefaglige problemstillin-

ger. Rådgivningen er ydet telefonisk, pr. e-mail og i 

forbindelse med møder.  

Spørgsmålene har i høj grad handlet om coronakri-

sen, herunder særlige risikogrupper, besøgsrestrik-

tioner og -forbud på plejehjem, begrænsninger af 

rettigheder, vaccinationsindsatsen og genåbningen 

af plejesektoren.  

Derudover har der været mange spørgsmål til æl-
drerådsvalg, herunder valgform, lovgrundlag og 
udgifter til valg.  

 

Spørgsmål om ældrerådets høringsret og -
forpligtigelser, om modtagelse af diæter og tabt ar-
bejdsfortjeneste, om ældrerådets egne budgetter, 
om afvikling af borgermøder samt vedrørende kom-
munernes økonomi på ældreområdet, har også væ-
ret hyppige spørgsmål. 

Sekretariatet har desuden oplevet en stigning i ef-

terspørgsel af viden om boliger til ældre, herunder 

lovgivning, det aktuelle antal, lokale boligstrategier 

med videre.     

// Medlemsrettede aktiviteter 2020/-21 

Det har ældreråd 

spurgt om i 2020/-21 

Håndbog i ældrerådsarbejde 
 

Danske Ældreråd udgav juni 2020 en ny håndbog 

om ældrerådsarbejde. I håndbogen kan formænd 

og ældrerådsmedlemmer blandt andet læse, hvor-

dan man som nyvalgt ældreråd organiserer sig, 

hvordan man forbereder ældrerådsvalg, hvad der 

kendetegner det gode høringssvar og meget mere. 

Håndbogen beskriver de lovgivningsmæssige ram-

mer for ældrerådsarbejdet, ligesom der gives ek-

sempler på, hvordan man som ældreråd kan gribe 

arbejdet an i praksis. De forskellige kapitler kan 

læses uafhængigt af hinanden, og håndbogen kan 

bruges som et opslagsværk. 

Når Danske Ældreråd har udarbejdet en håndbog i 

ældrerådsarbejde er det for at samle den mest 

nødvendige information ét sted. Ambitionen er, at 

både nye og garvede ældrerådsmedlemmer får 

gavn af den. 

Download håndbogen her 

https://danske-aeldreraad.dk/ny-haandbog-om-aeldreraadsarbejde/
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Danske Ældreråd har marts 2021 etableret et luk-

ket medlemsområde på hjemmesiden, hvor ældre-

råd kan finde værktøjer og baggrundsinformation af 

intern karakter til brug i ældrerådsarbejdet. 

Medlemsområdet vil løbende blive udbygget. Men 

kun med indhold af intern interesse. Alt andet ind-

hold vil som sædvanligt ligge offentligt tilgængeligt 

på hjemmesiden. Hvert ældreråd kan oprette ét log-

in med et selvvalgt brugernavn og kodeord, som 

kan deles i ældrerådet. Det er kun formanden eller 

ældrerådets sekretær, der kan oprette ældrerådet 

som bruger. 

På medlemsområdet finder man blandt andet en 

række nye udgivelser fra Danske Ældreråd: 

 En publikation med anbefalinger og undersøgel-

ser, som ældreråd lokalt kan anvende med ar-

bejdet med mærkesager.  

 En publikation med skabeloner til pressemedde-

lelser og debatindlæg til brug i forbindelse med 

ældrerådsvalg.  

 En folder til brug i forbindelse med ældreråds-

valg. Folderen er redigerbar, så den kan versio-

neres til det enkelte ældreråd.  

// Medlemsrettede aktiviteter 2020/-21 

Nyt medlemsområde  

Danske Ældreråds mærkesager er i beret-

ningsåret blevet opdateret med blandt andet 

nye undersøgelser og andet baggrundsmate-

riale.  

Mærkesagerne kan læses på hjemmesiden 

og findes desuden i en printvenlig version.  

 

Opdaterede  

mærkesager  

Anbefalinger ældreråd 

kan anvende i arbejdet 

med mærkesager 

Efter ønske fra flere æld-

reråd har Danske Ældre-

råd lavet en række anbe-

falinger til, hvordan man 

som ældreråd lokalt kan 

arbejde med Danske Æl-

dreråds mærkesager. 

Desuden er der i udgivel-

sen en oversigt over un-

dersøgelser og rapporter, 

der sætter tal på de udfordringer, der er be-

skrevet i mærkesagerne. 

Materialet kan for eksempel anvendes til at un-

derbygge ældrerådenes argumenter i kommu-

nikationen med kommune, presse og andre 

interessenter. 

Anbefalingerne kan hentes på Danske Ældre-

råds medlemsområde. 

https://danske-aeldreraad.dk/log-ind/
https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2021/02/Danske-Aeldreraads-maerkesager_samlet.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/log-ind/
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// Medlemsrettede aktiviteter 2020/-21 

Folder til  

ældrerådsvalg 
Danske Ældreråd har udarbejdet en 

folder, som beskriver hvad et ældreråd 

laver, og hvorfor man skal stemme til 

ældrerådsvalget.  

Der er to versioner af folderen - en til 

ældreråd og en til seniorråd. Indholdet 

er det samme. Inden folderen anven-

des, skal den versioneres lokalt af det 

enkelte ældreråd.  

 

Folderen kan downloades på Danske 

Ældreråds medlemsområde. 

Det fremgik af en undersøgelse, som Danske Ældre-

råd gennemførte maj 2020. I undersøgelsen pegede 

ældrerådene blandt andet på, at personalet har vist 

sig enestående til at tilpasse sig den nye situation, at 

kommunerne har været gode til at informere borgerne 

og de steder, hvor der har været smitte, har man væ-

ret god til at inddæmme den. 

 Læs undersøgelsen her 

Ros fra ældreråd til  

kommunernes 

corona-håndtering  

Der er store forskelle på valgdeltagelsen 

ved ældrerådsvalg på tværs af landet, 

viste en ny undersøgelse, som Danske 

Ældreråd offentliggjorde sommeren 

2020. 

I de kommuner, som afholdt ældreråds-

valgene som fremmødevalg i forbindelse 

med kommunalvalget, var den gennem-

snitlige stemmeprocent oppe på 63,8. I 

de kommuner, hvor man anvendte digita-

le valg deltog i gennemsnit blot 31,8 pro-

cent af de stemmeberettigede. Mens de 

kommuner, hvor man brugte brevstem-

me som valgform fik en gennemsnitlig 

stemmeprocent på 43,7. 

Undersøgelsen, der afdækkede senest 

afholdte ældrerådsvalg i alle kommuner, 

slog hermed fast, at fremmødevalg på 

samme dag som kommunalvalg, giver en 

markant højere valgdeltagelse end både 

digitalt valg og brevvalg. Alligevel afvikler 

kun 39 af kommunerne ældrerådsvalge-

ne som fremmødevalg. 

Download undersøgelsen her 

Undersøgelse af 

stemmeprocenter 

og valgformer ved 

ældrerådsvalg 

https://danske-aeldreraad.dk/log-ind/
https://danske-aeldreraad.dk/stor-ros-til-kommunernes-coronahaandtering-fra-landets-aeldreraad/
https://danske-aeldreraad.dk/ny-undersogelse-slar-fast-fremmodevalg-giver-hoj-stemmeprocent-til-aeldreradsvalg/
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// Medlemsrettede aktiviteter 2020/-21 

Årets mest læste artikler i nyhedsbrevet 

handlede om ældrerådsvalg  

og genopretning af ældreplejen 

Danske Ældreråd udgiver hvert 

år 8-10 nyhedsbreve med artik-

ler og korte nyheder, der er rele-

vante for ældrerådsarbejdet. Det 

kan være artikler om ny lovgiv-

ning, undersøgelser, Danske 

Ældreråds holdninger, gode ek-

sempler på ældrerådsarbejde og 

meget mere. Antallet af abon-

nenter nærmer sig de 900. 

I 2020/21 har nyhedsbrevene 

især haft fokus på corona-

situationen, fremmødevalg og 

debatten omkring genopretnin-

gen af ældreplejen. 

De fem mest læste artikler i de 

sidste 12 måneder er: 

1. Kommuner: Derfor skifter vi til 

fremmødevalg. 

2. Ny undersøgelse slår fast: 

Fremmødevalg giver høj 

stemmeprocent til ældreråds-

valg. 

3. Regeringen vil give tre kom-

muner fuldstændig frihed på 

ældreområdet. 

4. Sådan håndterede Ældrerå-

det i Aarhus sagen omkring 

Kongsgården. 

5. Velkommen til ny ældremini-

ster. 

Hjemmesiden 

udbygget 
Hjemmesiden er omdrejningspunkt for Danske 

Ældreråds kommunikation med omverdenen.  

Det er her, ældrerådene finder information. Og 

det er på hjemmesiden pressen, politikere og 

andre organisationer besøger, hvis de ønsker 

information om, hvad Danske Ældreråd og æld-

rerådene arbejder for.  

I 2020/21 er der blevet justeret yderligere på 

hjemmesiden. Både i forhold til indhold og op-

bygning. Der er oprettet særskilt afsnit, hvor al 

information om forberedelse og afholdelse af 

ældrerådsvalg er samlet.  

Der er som tidligere omtalt også oprettet et log-

inbeskyttet medlemsområde, hvor ældreråd 

kan finde information af intern karakter.  

Antallet af nyheder er fortsat stigende.  

https://danske-aeldreraad.dk/  

Skabeloner til 

pressemeddelel-

ser og debatind-

læg  

Ældreråd kan i medlemsområdet også 

downloade en række skabeloner til pres-

semeddelelser og debatindlæg, der kan 

anvendes i forbindelse med ældreråds-

valg.  

Det er op til det enkelte 

ældreråd at tilpasse ma-

terialet til lokale forhold.  

Skabelonerne kan 

downloades på Danske 

Ældreråds medlemsom-

råde.  

https://danske-aeldreraad.dk/kommuner-derfor-skifter-vi-til-fremmoedevalg/
https://danske-aeldreraad.dk/kommuner-derfor-skifter-vi-til-fremmoedevalg/
https://danske-aeldreraad.dk/ny-undersogelse-slar-fast-fremmodevalg-giver-hoj-stemmeprocent-til-aeldreradsvalg/
https://danske-aeldreraad.dk/ny-undersogelse-slar-fast-fremmodevalg-giver-hoj-stemmeprocent-til-aeldreradsvalg/
https://danske-aeldreraad.dk/ny-undersogelse-slar-fast-fremmodevalg-giver-hoj-stemmeprocent-til-aeldreradsvalg/
https://danske-aeldreraad.dk/ny-undersogelse-slar-fast-fremmodevalg-giver-hoj-stemmeprocent-til-aeldreradsvalg/
https://danske-aeldreraad.dk/regeringen-vil-give-tre-kommuner-fuldstaendig-frihed-paa-aeldreomraadet/
https://danske-aeldreraad.dk/regeringen-vil-give-tre-kommuner-fuldstaendig-frihed-paa-aeldreomraadet/
https://danske-aeldreraad.dk/regeringen-vil-give-tre-kommuner-fuldstaendig-frihed-paa-aeldreomraadet/
https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2020/08/DAE-nyhedsbrev_august_2020.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2020/08/DAE-nyhedsbrev_august_2020.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2020/08/DAE-nyhedsbrev_august_2020.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/velkommen-til-ny-aeldreminister/
https://danske-aeldreraad.dk/velkommen-til-ny-aeldreminister/
https://danske-aeldreraad.dk/
https://danske-aeldreraad.dk/log-ind/
https://danske-aeldreraad.dk/log-ind/
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Bestyrelsens fokuspunkter i 2020/-21 

// Bestyrelsens fokuspunkter  

I perioden har der været afholdt seks bestyrelsesmøder og et to-dages bestyrelsesseminar. Fem 

af bestyrelsesmøderne har været afholdt virtuelt. Et enkelt kunne afholdes fysisk. Bestyrelsen har 

i perioden haft fokus på corona-situationen og på at arbejde videre med de tre hovedindsatsområ-

der, som er beskrevet i Danske Ældreråds handleplan, der blev vedtaget 2019. 

En af indsatserne er en ny til-

gang til arbejdet med politiske 

mærkesager. Her har bestyrel-

sens medlemmer undersøgt, 

hvordan ældrerådene i deres 

valgkreds arbejder med mærke-

sagerne, og hvad ældrerådene 

har brug for af viden og værktøjer 

for at få mærkesagerne til at leve 

lokalt. En af konklusionerne var, 

at ældrerådene efterlyser gode 

råd til, hvordan de konkret kan 

arbejde videre med mærkesager-

ne og mere fakta og baggrundvi-

den. 

Med afsæt heri er der udarbejdet 

en publikation med anbefalinger 

og undersøgelser, som ældreråd 

lokalt kan anvende i arbejdet 

med mærkesager. Desuden er 

mærkesagerne blevet opdateret.  

Nye tilbud i en corona-tid 

Videreudvikling af støtten til æld-

rerådene har i det hele taget væ-

ret i fokus for bestyrelsen.  

Bestyrelsen har sammen med 

sekretariatet taget initiativ til, at 

der i året er blevet udarbejdet en 

håndbog i ældrerådsarbejde, et 

nyt kursustilbud til formænd og et 

lukket medlemsområde, hvor 

man som ældreråd kan finde ind-

hold af intern karakter.  

Bestyrelsen har haft mange drøf-

telser af coronasituationen. 

Blandt andet drøftelser om, hvor-

dan Danske Ældreråd i en tid, 

hvor der ikke har været samme 

mulighed for at afholde fysiske 

arrangementer, fortsat kan tilby-

de relevant rådgivning og viden. 

Det har blandt andet mundet ud i, 

at Danske Ældreråd har tilbudt 

webinarer som supplement til de 

fysiske møder, ligesom der er 

skruet op for informationsindsat-

sen vedrørende corona.  

Sikring af økonomien 

Men drøftelserne har i høj grad 

også handlet om at få begrænset 

de økonomiske tab som følge af 

corona-situationen og om, hvor-

dan Danske Ældreråds økonomi 

generelt kan styrkes. Ambitionen 

er, at Danske Ældreråd skal tilba-

ge på normal bemanding som før 

corona-krisen, og på sigt udvikle 

sig yderligere med nye tilbud til 

ældrerådene. 

Til at finde svar på, hvordan det 

kan opnås, nedsatte bestyrelsen 

i august 2020 en arbejdsgruppe, 

der har udarbejdet en plan for, 

hvordan der kan arbejdes på at 

tilvejebringe flere midler til Dan-

ske Ældreråd.  

Et element i planen er en kontin-

gentforhøjelse, som bestyrelsen 

vil stille forslag om på repræsen-

tantskabsmødet 2021. Hertil skal 

der søges om en forhøjelse af 

eksisterende driftstilskud fra sta-

ten, ligesom der laves en ansøg-

ning til Velux Fonden om udvidel-

se af samarbejdet om nye ud-

dannelsestilbud til ældrerådene. 

Planen anbefaler også en udbyg-

ning og styrkelse af rådgivnings-

funktionen og oprettelse af et luk-

ket medlemsområde, der er etab-

leret i marts 2021.  

Ældrerådsvalg i mange kom-

muner i 2021 

Bestyrelsen har i 2020/-21 fortsat 

arbejdet med at opnå politisk op-

bakning til at ændre lovgivningen 

om ældreråd, så valg til ældreråd 

skal afholdes som fremmødevalg 

samme dato som valg til kommu-

nalbestyrelsen. Det er et ønske, 

som er fremført på møder med 

politikere på Christiansborg, lige-

som Danske Ældreråd sammen 

med Faglige Seniorer og Danske 

Seniorer har sendt en fælles hen-

vendelse til Magnus Heunicke og 

Astrid Krag (nu ældreminister) 

om fremmødevalg.  

Danske Ældreråds øgede fokus 

på ældrerådsvalg skal ses i sam-

menhæng med, at der i 2021 

skal afholdes ældrerådsvalg i cir-

ka 85 kommuner, og i mange af 

dem i forbindelse med kommu-

nalvalget den 16. november.  

Det betyder også, at Danske 

Ældreråd og ældreråd rundt i lan-

det får et travlt år med at skabe 

interesse om valget og debat om 

de ældrepolitiske emner, der er 

på dagsordenen i kommunerne.  

Medlemmer  

Danske Ældreråd er landsorgani-

sation for alle ældreråd i Dan-

mark.  

Regionsældrerådene er vigtige 

dialogpartnere for Danske Ældre-

råd.   

Danske Ældreråd arbejder konti-

nuerligt på at have en tæt kontakt 

til medlemmerne og på at skabe 

værdi for dem.  
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// Bestyrelsens fokuspunkter  

 

Revision af vedtægten 

Der har igennem de seneste par år været drøftet 

flere ændringer af Danske Ældreråds vedtægt.  

Bestyrelsen har i november 2020 derfor besluttet, 

at der skal fremlægges en proces for revision af 

vedtægten. Processen skal præsenteres ved re-

præsentantskabsmødet i 2021 og forslag til ved-

tægtsrevision skal fremlægges for repræsentant-

skabet i 2022.  

For at drive processen er der nedsat et ad hoc ud-

valg. Udvalget er ansvarlig for udarbejdelse af ud-

kast til kommissorium, procesplan samt forslag til 

revision af vedtægten. Ad hoc udvalget er sam-

mensat af to eksterne ældrerådsmedlemmer og to 

bestyrelsesmedlemmer med stor erfaring inden for 

organisationsarbejde. 

Formålet med revisionen af vedtægten er: At til-

passe vedtægten i takt med, at organisationen ud-

vikler sig. At sikre, at vedtægten giver nødvendige 

handlemuligheder i ekstraordinære situationer 

(eksempelvis en corona-epidemi). At være på for-

kant med ønsker til og muligheder for en fortsat 

udvikling af organisationen. At undgå vedtægts-

mæssige lappeløsninger.  

Her er Danske Ældreråds 

nye bestyrelse 
Bestyrelsen i Danske Ældreråd består af 10 medlemmer, der vælges 

for en toårig periode, samt den på repræsentantskabsmødet valgte 

formand. Hertil har regionsældrerådene en observatør i bestyrelsen.  

I foråret 2021 er der afholdt valg i organisationens 10 valgkredse, lige-

som der er formandsvalg på repræsentantskabsmødet.  

Normalt afholdes bestyrelsesvalget i forbindelse med temadagene, 

men denne gang foregik valget skriftligt på grund af corona-

situationen.   

Til bestyrelse genopstillede følgende kandidater, der blev valgt:  

Inger Møller Nielsen, valgkreds 1 

Flemming Tejmers, valgkreds 6 

Kirsten Nissen, valgkreds 10 

 

Følgende nye kandidater blev valgt ind i bestyrelsen:  

Birgit Worm Kristensen, valgkreds 2 

Rita Stockholm Vinding, valgkreds 3 

Connie Axel, valgkreds 4 

Anette Thysen, valgkreds 5 

Marianne Lund, valgkreds 7 

Leif Ingelsholm, valgkreds 8 

Jørn Gettermann, valgkreds 9 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede ikke:  

Mogens Rasmussen, formand 

Per Toft Mouritsen, valgkreds 2 

Carl Aksel Kragh Sørensen, valgkreds 3 

Tommy Petersen, valgkreds 4 

Evy H. Nielsen, valgkreds 5 

Steen-Kristian Eriksen, valgkreds 7 

Flemming Eilstrup, valgkreds 8 

Finn Kamper-Jørgensen, valgkreds 9 

Danske Ældreråds  

sekretariat er  

blevet mindre 

Danske Ældreråd er gået fra at 

råde over 4,5 årsværk til i 2021 

at råde over 3,5 årsværk fordelt 

på en sekretariatschef, tre kon-

sulenter og en bogholder.  

En stor del er finansieret af Dan-

ske Ældreråds driftstilskud fra 

staten og skal bruges til at løfte 

de opgaver, som ligger inden for 

rammerne af de driftstilskud.  

Danske Ældreråds sekretariat 

ligger i København, i bydelen 

Vanløse.  

Det er et fællessekretariat, der 

foruden Danske Ældreråd også 

betjener organisationerne De-

mensKoordinatorer i DanmarK 

(DKDK), Landsforeningen for 

ansatte i SUndhedsfremmende 

og FOrebyggende hjemmebe-

søg (SUFO) og Dansk Geronto-

logisk Selskab (DGS).  
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Årsregnskab 2020 
Som følge af coronakrisen har 2020 været præget af nedlukning og restriktioner i forhold til de aktivite-

ter, som Danske Ældreråd normalt har, og som vi har planlagt og budgetteret med i 2020.  

Vi har været nødt til at aflyse eller nedjustere adskillige arrangementer. Det gælder blandt andet vores 

repræsentantskabsmøde og konference i foråret 2020, der blev aflyst med kort varsel, og hvor vi måtte 

betale et stort annulleringsgebyr, som vi alene har haft mulighed for at søge om en delvis kompensation 

for, jf. reglerne om kompensation for aflyste arrangementer.  

Danske Ældreråd går ud af 2020 med et uventet stort underskud på 660.000 kr.  

Underskuddet finansieres af Danske Ældreråds egenkapital, som pr. 31. december 2020 udgør ca. 2,8 

mio. kr. 


