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Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse 

Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingentforhøjelse og vil med en redegørelse for Danske Ældreråds 

nuværende økonomi gerne begrunde sit forslag.  

 

Danske Ældreråds indtægter er i dag sammensat af medlemskontingent, driftstilskud fra staten og overskud 

fra arrangementer og har i de senere år fordelt sig som nedenfor:   

 

 
Note: Fordeling er baseret på regnskab 2018 og 2019, da 2020 har været et usædvanligt år. 

Indtægterne fra medlemskontingent udgør i dag en relativ begrænset del af Danske Ældreråds økonomi. 

Der er kontingentindtægter på omkring 750.000 kr. årligt svarende til 21 pct. af Danske Ældreråds økonomi.  

 

Danske Ældreråd modtager 2 mio. kr. årligt i driftstilskud fra staten svarende til 59 pct. af indtægterne. 

Driftstilskuddet er øremærket finansiering af opgaver inden for henholdsvis rådgivning og uddannelse af 

ældreråd samt opgaver inden for kommunikation og det sundhedsfaglige område. Driftstilskuddet følger 

ikke med pris- og lønudviklingen.  

 

Endelig har Danske Ældreråd i de senere år har haft et overskud fra temadage og konferencer m.v. på ca. 

600-700.000 kr. årligt svarende til 20 pct. af indtægterne, dog ikke i 2020 som følge af coronakrisen.   

 

Behov for tilførsel af yderligere finansiering 

Bestyrelsen ønsker, at Danske Ældreråd fortsat skal udvikles som organisation, og at sekretariatet igen skal 

op på bemanding som før coronakrisen. Udviklingen handler blandt andet om arbejdet med en ny tilgang til 

politiske mærkesager, som opfølgning på udvidelsen af formålsparagraffen i 2019, og en videreudvikling af 

støtten til ældrerådene.  

 

Udviklingsarbejdet har i de senere år været finansieret af Danske Ældreråds egenkapital, som pr. 31. 

december 2020 er reduceret til 2,8 mio. kr. (fra pr. 31. december 2018 at udgøre 3,6 mio. kr.). Uden flere 

midler, vil der i de kommende tre år skulle bruges yderligere 0,8 mio. kr. af formuen. Det vurderer 

bestyrelsen ikke er forsvarligt, idet der skal være plads til uforudsete hændelser, og vi som organisation 

altid skal kunne svare enhver sit.  

 

Bestyrelsens vurderer, at der er behov for en varig tilførsel af midler i størrelsesordenen mindst 400.000 kr. 

årligt. Det er baggrunden for, at bestyrelsen nu foreslår en kontingentforhøjelse og sideløbende vil søge at 
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tilvejebringe yderligere finansiering via en ansøgning om forhøjelse af det statslige driftstilskud og et 

udvidet samarbejde med Velux Fonden.   

 

Den nuværende kontingentbetaling 

I dag betaler ældre-/seniorrådene et kontingent på 50 øre pr. borger i kommunen, der er fyldt 60 år den 1. 
januar året inden. Modellen er uændret siden 2012, og indtægterne er således ikke fulgt med stigningen i 
organisationens driftsudgifter.  
 
Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fra 2022 forhøjes til 75 øre pr. borger, som er fyldt 60 år den 1. januar 
året inden (svarende til en stigning på 50 procent).  
 
Bestyrelsen foreslår samtidig, at der fra 2023 indføres en pris- og lønregulering af kontingentet, som følger  
PL-reguleringstaksten på det statslige område (se mere her: https://oes.dk/oekonomi/finanslov-og-

udgiftsopfoelgning/indeks/fastprisberegninger/). De seneste ti år har den statslige PL-regulering 

gennemsnitlig ført til en stigning på 1,0 pct. pr. år.  

 
Den foreslåede kontingentforhøjelse vil øge indtægterne med ca. 380.000 kr. årligt og dermed betyde, at 

Danske Ældreråd kan komme op på aktivitetsniveau som før coronakrisen og ikke forventes at have 

underskud i 2022 og 2023, jf. tabel 1 nedenfor.  

 
Tabel 1. Konsekvens for Danske Ældreråds kommende budgetter af forslag om kontingentforhøjelse 
   

 Budget Budget Budget 

 2021 2022* 2023* 

Antal +60 årige borgere  1.500.334 1.515.337 1.530.491 

    

Nuværende kontingent på 50 øre pr. borger 750.167 757.669 765.245 

Budgetteret resultat -128.914 -288.588 -362.876 

Forslag om nyt kontingent på 75 øre pr. borger - 1.136.503 1.159.347 

Nyt resultat - 90.246 31.226 
*) I budget 2022-2023 antages en stigning på 1 pct. i antal borgere fyldt 60 år i forhold til året før. I budget 2023 er for nyt kontingent tillagt en pris- 
og lønregulering på 1 pct.  
Note: I budget 2021 er lønudgifterne i sekretariatet reducerede grundet coronakrisen, mens de fra 2022 antages at være på niveau med før krisen.  

 
 
Der er vedlagt en oversigt over, hvilke konsekvenser den foreslåede kontingentforhøjelse forventes at have 
for hvert enkelt ældre-/seniorråd.  
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