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Langt de fleste af efterårets mange 

ældrerådsvalg er nu overstået, og vi 

kan begynde at drage de første 

konklusioner.  

Først og fremmest skal der herfra 

lyde et stort tillykke til alle nye kan-

didater og til alle dem, der har haft 

lyst til at tage en valgperiode mere. 

Det er meget positivt, at rigtigt man-

ge ældre har haft lyst til at stille op 

til ældrerådene. Danske Ældreråd 

ser det som en særlig opgave at 

være med til at klæde nyvalgte 

medlemmer på til arbejdet. 

Mange kandidater 

I nogle kommuner så det i en perio-

de ellers ud til, at der ikke kunne 

findes nok kandidater. De fleste 

steder endte det alligevel med, at 

rigtigt mange kandidater stillede op. 

Det så man blandt andet i Aalborg, 

der i en periode havde ganske få 

kandidater, men endte med at få 32 

kandidater til 13 pladser 

Og kigger man på tværs af hele 

landet, så er der ifølge en opgørel-

se fra Danske Ældreråd i gennem-

snit 9,58 medlemmer af et ældre-

råd, mens der i gennemsnit var op-

stillet 14,63 kandidater per ældre-

råd dette efterår. Det kan selvfølge-

lig blive bedre, men i det store hele 

ser det ganske fornuftigt ud.  

Vi skal også glæde os over, at der i 

de fleste råd er en næsten ligelig 

kønsfordeling. Ser man på ældre-

rådsvalgene i de 69 kommuner, 

som Danske Ældreråd i skrivende 

stund har data på, så er 51 procent 

af de valgte kvinder og 49 procent 

mænd.  Hermed er ældrerådene 

langt foran byrådene på ligestilling, 

idet kun lidt over tredje nyvalgte 

byrådsmedlem her er kvinde.  

Det er også positivt, at mange æl-

drerådskandidater har fået flere 

stemmer end mange af kommunal-

politikerne. Jeg ser det som et sik-

kert tegn på, at der er opbakning til 

ældrerådenes arbejde, og at mange 

vælgere har en holdning til, hvem 

der skal sidde i ældrerådene.  

Enorme forskelle på 

stemmeprocent 

Desværre er der stadig enorme for-

skelle i stemmeprocent på tværs af 

landet.  I de kommuner, der afholdt 

ældrerådsvalget som et almindeligt 

fremmødevalg i forbindelse med 

kommunalvalget, var den gennem-

snitlige stemmeprocent 57,78. 

Stemmeprocenten ved brevvalg lå 

gennemsnitligt på 40,22 og ved dig-

talt valg på 27,76.  

Flere kommuner har også forsøgt at 

eksperimentere med at kombinere 

flere valgformer. Typisk ved at kom-

binere et digitalt valg eller brevvalg 

med en særlig form for fremmøde-

valg, hvor man kan udfylde stem-

mesedlen hjemme og aflevere den, 

når man er nede at stemme til kom-

munalvalget. Den gennemsnitlige 

stemmeprocent ved disse hybrid-

valg ligger på omkring 40 procent, 

hvilket er 17 procentpoint lavere 

end fremmødevalgene.  

Fald i stemmeprocent 

Kigger man på stemmeprocenten, 

så ser den på papiret fornuftig ud. 

Den gennemsnitlige stemmepro-

cent i de 69 kommuner er faldet 

med knap fire procentpoint. Hvilket 

nogenlunde svarer til det fald i 

stemmeprocent, der har været ved 

kommunalvalget.   

Men når stemmeprocenten er så 

afhængig af valgformen, er der 

mange mellemregninger, man skal 

tage højde for. 

Fremmødevalgene har oplevet en 

tilbagegang i stemmeprocenten på 

næsten syv procentpoint. Nogle 

steder er stemmeprocenten endda 

faldet omkring 10 procentpoint. Og 

selvfølgelig har corona afholdt man-

ge ældre fra at gå i stemmeboksen.  

Men også de digitale valg og brev-

valgene er faldet i stemmeprocent.  

Årsagen, til at stemmeprocenten 

samlet set ikke er faldet mere ved 

ældrerådsvalgene, er derfor først 

og fremmest, at flere kommuner 

end sidst afholder fremmødevalg. 

På trods af corona giver fremmøde-

valg en stemmeprocent, der ligger 

mindst 17 procentpoint højere end 

andre valgformer. Valgformen har 

på denne måde langt større indfly-

delse på stemmeprocenten ved 

ældrerådsvalgene end det, at vi 

befinder os i en global pandemi. 

Det mener Danske Ældreråd under-

streger behovet for, at vi får en lov-

ændring, så det bliver obligatorisk 

for kommunerne at afholde ældre-

rådsvalgene som fremmødevalg i 

forbindelse med kommunalvalget. 

Den dagsorden vil vi forfølge og 

presse på over for ældreministeren.  

Inger Møller Nielsen 

formand 

Det kan vi lære af efterårets 
ældrerådsvalg 
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Efter efterårets ældrerådsvalg skal mange nyvalgte ældreråd 
finde deres ben at stå på. To garvede ældrerådsformænd 
deler her ud af nogle af de erfaringer, de har gjort sig gen-
nem de sidste otte år.  
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I efteråret 2021 har der været valg til ældrerådet i mange kommuner. En ny opgørelse viser, at andelen af 
kvinder valgt ind i de pågældende ældreråd er 51 procent. Læs flere hovedkonklusioner fra ældrerådsvalge-
ne. 

Side 4 

- Hvis Esbjerg Kommune skal fremskri-

ve sine byggeplaner alene på pleje-

hjemsområdet, så skal der bygges 

1.000 nye pladser de næste 10 år. Det 

er der ikke rigtig nogen, der tror, vi har 

råd til og mulighed for at gøre, så vi er 

gået i gang med at finde alternative 

måder at gøre det på. 

Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed og 

Omsorg i Esbjerg Kommune 

Side 9 
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Tekst Morten Larsen 

//  //  Hovedkonklusioner fra efterårets ældrerådsvalg 

 

Mens kun lidt over hver tredje 

nyvalgte byrådsmedlem er kvin-

de, ser billedet noget anderledes 

ud i landets ældreråd. Her sætter 

kvinderne sig på 51 procent af 

pladserne og mændene på 49 

procent. 

Det viser en ny opgørelse, der er 

foretaget af Danske Ældreråd, 

og som bygger på data fra 69 

ældrerådsvalg afholdt efteråret 

2021. Formand for Danske Æld-

reråd Inger Møller Nielsen, glæ-

der sig over kønsbalancen.  

 – Den ligelige kønsfordeling 

medvirker stærkt til, at vi landet 

over har nogle ældreråd, der af-

spejler indbyggerne i kommunen 

bedst muligt, siger Inger Møller 

Nielsen.  

Forskellige valgformer giver 

store forskelle i stemmepro-

cent 

Hun påpeger samtidig, at opgø-

relsen desværre bekræfter et 

billede, man har set gennem 

mange år. Nemlig, at antallet af 

ældre, der benytter deres stem-

meret til ældrerådsvalget afhæn-

ger meget af den valgform, kom-

munerne anvender.  

I de 42 kommuner, der afholdt 

ældrerådsvalget som et alminde-

ligt fremmødevalg i forbindelse 

med kommunalvalget, var stem-

meprocenten således 57,78.  

I de 6 kommuner, der afholdt 

valget som et digitalt valg, var 

den gennemsnitlige stemmepro-

cent 27,76. I de 6 kommuner, 

der afholdt valget som brevvalg, 

var den gennemsnitlige stemme-

procent 40,22. Og i de 15 kom-

muner, der afholdt valget som en 

kombination af flere valgformer, 

var den gennemsnitlige stemme-

procent 40,94.  

- Det er dårligt for lokaldemokra-

tiet, at ældre på tværs af landet 

ikke får de samme muligheder 

for at stemme til ældrerådsval-

get. Ældrerådene er sat i verden 

for rådgive kommunen og være 

de ældre borgeres talerør. Derfor 

er det vigtigt, at alle vælgere har 

de mest optimale muligheder for 

at sætte deres kryds, siger Inger 

Møller Nielsen.  

Stemmeprocenten er faldet 

Ligesom stemmeprocenten til 

kommunalvalget er faldet, er 

stemmeprocenten også faldet til 

ældrerådsvalgene, viser opgørel-

sen.  

Den gennemsnitlige stemmepro-

cent i de 69 kommuner er såle-

des faldet fra 53,47 procent 

(2017) til 49,77 procent (2021). 

Et fald på 3,7 procentpoint.  

Størst fald har der været i de 

kommuner, der har afholdt frem-

mødevalg. Her er stemmepro-

centen gået fra 64,64 i 2017 til 

57,78. Et fald på 6,86 procentpo-

int.  

- Det er tankevækkende, at selv-

om stemmeprocenten ved frem-

mødevalg i forbindelse med 

kommunalvalget er faldet næ-

sten syv procentpoint, så ligger 

den stadig mindst 17 procentpo-

int højere end andre valgformer. 

Det understreger, at fremmøde-

valg -  trods corona - suverænt 

er den mest demokratiske valg-

form, siger Inger Møller Nielsen, 

formand, Danske Ældreråd. 

Hovedkonklusioner fra efterårets ældrerådsvalg:  

Mere end halvdelen af de valgte til ældrerådene er kvinder 

I efteråret 2021 har der været valg til ældrerådet i mange kommuner. En ny opgørelse viser, at an-
delen af kvinder valgt ind i de pågældende ældreråd er 51 procent.  
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//  //  Hovedkonklusioner fra efterårets ældrerådsvalg 

Skift til fremmødevalg fik 

stemmeprocenten til at stige 

Opgørelsen viser også, at stem-

meprocenten steg i de kommu-

ner, der skriftede valgform til 

fremmødevalg.  

Stemmeprocenten steg dog ikke 

så meget i 2021, som den har 

gjort ved skifte til fremmødevalg 

tidligere. Det skyldes sandsynlig-

vis, at corona har afholdt flere 

ældre fra at stemme. Ikke desto 

mindre ligger stemmeprocenten 

på 57,78. Til sammenligning er 

den gennemsnitlige stemmepro-

cent for alle andre valgformer 

40,81. 

En af de kommuner, som skifte-

de valgform til fremmødevalg ved 

seneste valg, er Kalundborg. Her 

steg stemmeprocenten fra 41,9 

procent (brevvalg i 2017) til 59,4 

procent (fremmødevalg i 2021).  

En anden kommune er Brøn-

derslev, som fik en stigning fra 

48,1 procent (brevvalg i 2017) til 

60 procent (fremmødevalg i 

2021). 

Om opgørelsen 

I alt har der i efteråret 2021 skul-

let vælges et nyt ældreråd i 87 

kommuner. I 9 kommuner var 

resultaterne dog endnu ikke til-

gængelige, da denne opgørelse 

blev lavet. Det skyldes, at det 

endnu er muligt at stemme, eller 

at valgene netop er afsluttede, 

men stemmerne endnu ikke er 

talt op/resultatet ikke er gjort op. I 

andre 9 kommuner har der været 

fredsvalg.  

Danske Ældreråds afdækning af 

efterårets ældrerådsvalg bygger 

på tilbagemeldinger fra ældreråd 

og offentlig tilgængelig informati-

on.  

Note. Stemmeprocenten for kombinerede valg i 2021 og 2017 er ikke umiddelbart sammenlignelige, da der i 2021 

typisk har været tale om, at man kombinerer brevvalg, digitalt valg og en særlig form for fremmødevalg, hvor man 

har mulighed for at aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget. I 2017 var den mest 

hyppige kombination digitalt valg og brevvalg. 
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Tekst Morten Larsen 

//  // Sådan kommer et nyvalgt ældreråd godt fra start 

- Man skal som nyvalgt ældre-

rådsmedlem lade være med at 

gå i panik, når det på ens andet 

møde kommer 27 bilag fra en 

tilsynsrapport. Ingen kan sætte 

sig ind i og forstå dette uden lidt 

træning.  

Sådan lyder det fra May-Brit 

Horst, der de sidste otte år har 

stået i spidsen for Ældrerådet i 

Lolland Kommune, men som 

valgte ikke at stille op til det net-

op afsluttede ældrerådsvalg. 

Hun kan kigge tilbage på otte år, 

der har budt på glæder, grin, 

skuffelser, ærgrelser, mange ti-

mer ved pc’en, og mange tele-

fonopkald - alt mellem kl. 6 mor-

gen og 23 med spørgsmål som 

”min hjemmehjælp er ikke kom-

met”, hvordan får jeg varme-

hjælp eller min rollator er i styk-

ker og en, der er svær at svare 

på, ”min kone vil ikke bades af 

en mandlig hjælper – og kommu-

nen vil ikke høre på mig”. 

Ældrechefen med på møder 

En af de grundlæggende erfarin-

ger, hun har gjort sig, er at man 

som ældrerådsmedlem løbende 

skal gøre sig klogere. 

- Alene det at læse en dagsor-

den kan godt være svært i star-

ten. Og det at læse et kommu-

nalt budget er nærmest umuligt, 

hvis man ikke lige kommer fra en 

stilling i økonomiforvaltningen. 

Derfor er det vigtig at bede om 

hjælp. Vi har blandt andet god 

erfaring med at få en medarbej-

der fra økonomiafdelingen med 

til møderne og skille tallene ad, 

så de klart kan forstås. Vi har 

som ældreråd brug for at få klar 

besked om, at der skal reduce-

res eller gerne det modsatte, for-

klarer May-Brit Horst.  

Hun peger samtidig på, at noget 

af det sværeste at sætte sig ind 

i, er kvalitetsstandarder og tilsyn. 

Her kan det også være en idé at 

få hjælp af administrationen til, 

hvordan rapporterne skal læses. 

- Vi har ældrechefen med til vo-

res ældrerådsmøder. Det er en 

stor hjælp, da han kan svare på 

spørgsmål undervejs i mødet, 

men han også et fast oriente-

ringspunkt under overskriften Nyt 

fra ældre- og sundhed.  

Dyk løbende ned i et emne 

May-Brit Horst anbefaler desu-

den, at man sætte tid af på æl-

drerådsmøderne til at dykke ned 

i et specifikt emne. Man kan for 

eksempel invitere lederen af visi-

tationen eller lederen af hjælpe-

middeldepotet til at fortælle om 

deres arbejde. Begge er emner, 

som fylder meget, når ældrerå-

det får henvendelser fra borgere. 

Hun peger samtidig på, at det er 

vigtigt at komme ud og tale med 

kommunens ældre borgere: 

- Besøg på kommunens pleje-

centre er god måde at få indblik 

i, hvordan hverdagen er 

”derude”. Ofte laver vi aftale om, 

at vi kan holde vores ordinære 

møde på centret efter en rund-

visning.  

- Alt sammen gør, at det bliver 

nemmere at lave et kvalificeret 

høringssvar om, hvordan tingene 

ser ud fra vores stol. Ikke et aka-

demisk svar, men et svar, der 

beskriver, hvad for eksempel 

nedskæring af rengøring, hjælp i 

hverdagen eller lang ventetid på 

hjælpemidler konkret betyder for 

borgeren. 

To garvede formænd deler ud af deres erfaringer:  

Sådan kommer et nyvalgt ældreråd godt fra start 

Efter efterårets ældrerådsvalg skal mange nyvalgte ældreråd finde deres ben at stå på. To garvede 
ældrerådsformænd deler her ud af nogle af de erfaringer, de har gjort sig gennem de sidste otte år.  

- Besøg på kommunens plejecentre er god måde at få 

indblik i, hvordan hverdagen er ”derude”.  Ofte laver vi 

aftale om, at vi kan holde vores ordinære møde på centret 

efter en rundvisning.  

May-Brit Horst, afgående formand, Ældrerådet i Lolland Kommune 

May-Brit Horst, afgående for-
mand Lolland Ældreråd, anbefa-
ler blandt andet, at man sætter tid 
af på ældrerådsmøderne til at 
dykke ned i et specifikt emne.  
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//  //  Sådan kommer et nyvalgt ældreråd godt fra start 

Introduktionskursus 

Også Karin Dalager, der efter 

otte år som formand for Ældrerå-

det i Sønderborg Kommune nu 

takker af, peger på, at lærings-

kurven kan være stejl i ældrerå-

det. 

- For otte år siden blev jeg som 

nyvalgt medlem valgt til formand. 

Direktøren i kommunen havde, 

som altid, lavet en dagsorden og 

efter konstitueringen, sagde han 

– værsgo Karin, så må du. Nu 

var jeg ikke ukendt med mødele-

delse, men det var en stor mund-

fuld for én, der ikke havde erfa-

ring med dagsordener i en kom-

munal forvaltning. 

- Dengang kunne jeg og mine 

kollegaer i ælderådet godt have 

haft brug for et kursus som det, 

der tilbydes nyvalgte medlemmer 

af kommunalbestyrelsen. Derfor 

afholder det ”gamle” ældreråd et 

introduktionskursus for det ny-

valgte ældreråd, hvor vi øser ud 

af vores erfaringer. Vi håber, at 

det gør starten lidt nemmere for 

nye medlemmer, siger Karin Da-

lager. 

På introduktionskurseret fortæller 

det ”gamle” ældreråd blandt an-

det om forventninger til ældrerå-

dets arbejde, hvordan samarbej-

det er med det politiske udvalg 

og med administrationen, og 

hvad det betyder, at ældrerådet 

er et høringsorgan. 

Tæt samarbejde  

med kommunen 

I det hele tager oplever Karin Da-

lager, at det giver stor værdi, at 

der et tæt samarbejde mellem 

Ældrerådet og kommunen.  

- Hos os gennemgår vi ældrerå-

dets dagsorden med udvalgsfor-

manden eller direktøren for æld-

reområdet 14 dage før selve æl-

drerådsmødet. Med på ældrerå-

dets møde er en sekretær, der 

på mødet skriver referat, som 

godkendes efter hvert punkt.  

- Det har været en stor fordel for 

os, at vi bliver serviceret af en fra 

chefgruppen, da det har gjort det 

nemmere at få de oplysninger, vi 

har skullet bruge. Selvfølgelig er 

det ikke helt problemløst. 

Pessimister kunne sige, at oplys-

ninger bliver sorteret og selvføl-

gelig bliver de det, tilføjer Karin 

Dalager. 

Vigtig også selv at opsøge in-

formation 

Hun understreger derfor, at selv-

om ældrerådet bliver orienteret 

om det meste af kommunen, er 

det vigtigt, at man selv i rådet er 

opmærksomme på, hvad der fo-

regår.  

- Det er sket et par gange, at vi 

har fået vores information gen-

nem avisen, hvilket er meget 

ubehageligt, særligt når journali-

sterne forlanger udtalelser om 

noget, vi ikke er orienteret om. 

Det stiller os i en umulig situati-

on, slutter Karin Dalager. 

 

Selvom ældrerådet bliver oriente-
ret om det meste af kommunen, er 
det vigtigt, at man selv i rådet er 
opmærksomme på, hvad der fore-
går, fortæller Karin Dalager, afgå-
ende formand Ældrerådet i Søn-
derborg Kommune. 

- Det har været en stor fordel 

for os, at vi bliver serviceret 

af en fra chefgruppen, da det 

har gjort det nemmere at få de 

oplysninger, vi har skullet 

bruge.  

Karin Dalager, afgående 
formand, Ældrerådet i 
Sønderborg Kommune 

De første møder  

i ældrerådet 



8 

 

Nyhedsbrev 8 2021 

//  //  Sådan kommer et nyvalgt ældreråd godt fra start 

I nogle kommuner har kandida-

terne til ældrerådet allerede haft 

lejlighed til at hilse på hinanden 

på et introduktionsmøde inden 

valget. Men mange mødes for 

første gang på det konstitueren-

de møde.  

Ofte er det rådets kommunale 

sekretær, der indkalder til mø-

det, som – indtil formanden er 

blevet valgt – typisk ledes af det 

rådsmedlem med den højeste 

anciennitet.  

- Hos os ledes valget af for-

mand af det længst siddende 

medlem i det nye Ældreråd. 

Hvis alle er nyvalgte, er det al-

der, der tæller. Herefter leder 

den nye formand mødet, og der 

vælges næstformand, og hvis 

der er andre poster, der skal 

besættes, så gør man det her, 

siger May-Brit Horst. 

- På vores konstituerende møde 

laver vi desuden en mødeplan. 

Ældrerådet bestemmer ugedag 

og tidspunkt på dagen og sør-

ger sammen med administratio-

nen for, at det er tilpasset mø-

der i ældre- og sundhedsudval-

get, så sager herfra kan komme 

med på Ældrerådets dagsor-

den, uden at skulle vente fire 

uger. På et senere møde væl-

ger vi til andre poster. Man kan 

her også fordele de politiske 

udvalg, så et ældrerådsmedlem 

for eksempel følger teknisk ud-

valg, et andet ældre- og sund-

hed, økonomiudvalget etc., op-

lyser May-Brit Horst, og tilføjer: 

- Lidt senere i februar/marts, når 

Ældrerådet har afholdt et par 

møder, gennemgår vi vedtæg-

terne og forretningsordenen. Vi 

har også gode erfaringer med at 

afholde en temadag, hvor vi 

sætter nogle timer af til at drøf-

te, hvilke fokuspunkter Ældrerå-

det vil arbejde videre med.  

Også Karin Dalager anbefaler, 

at man sætter tid af til at finde 

ud af, hvilke områder ældrerå-

det skal satse på i en nærmere 

aftalt periode. På den måde får 

rådet et fælles grundlag at ar-

bejde ud fra.  

Videre læsning 

Er du interesseret læse mere 

om overgangen til et nyvalgt 

ældreråd, er der inspiration at 

hente i Danske Ældreråds 

håndbog om ældrerådsarbejde.  

 

Læs også artiklen 

”Ældrerådsformand giver gode 

råd: Derfor skal et nyt ældreråd 

altid nydefinere sig selv”. 

De første møder  

I ældrerådet 

Temadag for nyvalgte 

I foråret 2022 udbyder Danske Ældreråd en temadag syv steder i landet for 

nyvalgte medlemmer af ældre- og seniorråd. På temadagen introduceres man 

til rammerne for ældrerådsarbejdet og en række af de mest centrale opgaver.  

Kursus i ledelse af ældrerådsarbejde for formænd/næstformænd 

Foråret 2022 udbyder Danske Ældreråd desuden kursus i udvikling af person-

lige og ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at lede ældrerådsarbejdet. 

Kurset er for formænd og næstformænd. Velux Fonden har imødekommet en 

ansøgning fra Danske Ældreråd og dækker deltagergebyrer. 

 

Se datoerne på side 15 her i nyhedsbrevet 

https://danske-aeldreraad.dk/vidensbank/haandbog-om-aeldreraadsarbejde/
https://danske-aeldreraad.dk/aeldreraadsformand-giver-gode-raad-derfor-skal-et-nyt-aeldreraad-altid-nydefinere-sig-selv/
https://danske-aeldreraad.dk/aeldreraadsformand-giver-gode-raad-derfor-skal-et-nyt-aeldreraad-altid-nydefinere-sig-selv/
https://danske-aeldreraad.dk/aeldreraadsformand-giver-gode-raad-derfor-skal-et-nyt-aeldreraad-altid-nydefinere-sig-selv/
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//  // Nye boligformer og bydele i Esbjerg Kommune  

 

Arne Nikolajsen, direktør for 

Sundhed og Omsorg i Esbjerg 

Kommune, er ikke tvivl. Der er 

behov for at gøre mange ting 

helt anderledes end tidligere, når 

man bygger, fornyr eller udvikler 

bydele.  

Lokalmiljøer skal understøtte 

øget livsglæde, fremme et mere 

aktivt liv og styrke mødet mellem 

generationer. Og så skal den 

enkelte bolig nemt kunne indret-

tes til seniorlivet. Fritid, Sundhed 

& Omsorg bliver derfor involveret 

af teknisk forvaltning, når der 

laves byudviklingsprojekter. For 

byudvikling handler om menne-

sker. Ikke mursten. 

- Det, vi foretager os i Esbjerg 

Kommune, er ikke aldersbetin-

get. Vi har indrettet byen for de 

nul- til hundredårige. Når vi laver 

plejehjem og andre byggerier, er 

det derfor ikke så meget alderen, 

der tæller, men mere funktionsni-

veauer. Vi har halvtredsårige, 

som vi giver rigtig meget hjælp, 

og vi har 90-årige, der ikke får 

meget hjælp, fortalte Arne Niko-

lajsen på konferencen.  

Besparelse med plads  

til udvikling 

Esbjerg Kommunes nye tilgang 

til byudvikling startede tilbage i 

2017, hvor man stod overfor sto-

re besparelser.  

Arne Nikolajsen fortalte, at Fritid, 

Sundhed & Omsorgsforvaltnin-

gen gav byrådet to muligheder. 

Enten skulle man ud og finde en 

generel besparelse på 80 millio-

ner kroner, eller man skulle lave 

en besparelse på 130 millioner 

kroner og kombinere den med et 

udviklingsbudget på 40-50 millio-

ner.  

- Heldigvis valget byrådet udvik-

lingsdelen, så der ikke blev tale 

om ren nedskæring. Det betød, 

at vi fik lov til at bygge et meget 

stort plejecenter, og lukke tre 

mindre plejecentre. 

Samtidig gik man i kommunen i 

gang med at redefinere hele den 

måde, man tænker plejecentre, 

ældreboliger og seniorboliger på. 

For hvis man blev ved med at 

gøre det samme, så kiggede 

man ind i en fremtid med uover-

skuelige udfordringer: 

- Hvis Esbjerg Kommune skal 

fremskrive sine byggeplaner ale-

ne på plejehjemsområdet, så 

skal der bygges 1.000 nye plad-

ser de næste 10 år. Det er der 

ikke rigtig nogen, der tror, vi har 

råd til og mulighed for at gøre, så 

vi er gået i gang med at finde 

alternative måder at gøre det på. 

Seniorboliger til de 45-årige 

En af de ting, man reagerede på, 

var, at 98 procent af de beboere, 

som fik en plejehjemsplads, kom 

fra egen bolig.  

Der kom næsten ingen fra kom-

munens ældreboliger eller seni-

orboliger. De kunne blive i eget 

hjem i meget længere tid og kla-

re sig selv med lidt hjælp i eget 

hjem. Så derfor har man haft 

meget fokus på, hvordan man 

kan bygge flere seniorboliger, så 

ældre borgere kan klare sig selv 

længst muligt. 

- Mange flytter omkring de halv-

treds år, når børnene flytter 

hjemmefra, og dette sted er må-

ske det sted, de bliver boende 

resten af livet. Men det kræver, 

at vi får bygget det sted ordent-

ligt og godt. Den eneste forskel 

mellem en seniorbolig og en fa-

miliebolig er at sikre, at dørene 

er brede nok, at der er ikke dør-

trin, og at loftet er stærkt nok til 

en loftlift. Så hvis man en dag får 

brug for det, kan man gå ind og 

indrette boligen. Vi begynder al-

lerede nu i byggefasen at stille 

krav om de ting, så man kan bo i 

boligen fra man for eksempel er 

45 år og resten af livet, forklare-

de Arne Nikolajsen. 

Nye boligformer og bydele i Esbjerg 

Kommune skal sikre, at borgerne kan  

blive boende længst muligt i eget hjem 

Hvordan kan man planlægge langsigtet i forhold til boligfor-

mer og en stigende ældrebefolkning? Det var et af de 

spørgsmål, som blev stillet på Danske Ældreråds velbesøgte 

ældrepolitiske konference den 25. oktober. 

Tekst Morten Larsen 
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//  // Nye boligformer og bydele i Esbjerg Kommune  

Ny seniorvenlig bydel 

Et andet af de nye initiativer er 

en ny seniorvenlig bydel tæt på 

natur og lokalsamfund.  

- Vi havde en grund ude i vores 

nybygningskvarter i Gjesing 

(Esbjerg Nord, red.), hvor vi har 

bygget seniorboliger og et pleje-

hjem, hvor stuen er indrettet med 

fællesfaciliteter. Vi har i kvarteret 

også bygget et lægehus og en 

sygeplejeklinik. Alt sammen er 

noget som også dem, der bor i 

parcelhuse, rækkehuse eller an-

dre boliger kan få adgang til og 

være en del af, fortalte Arne Ni-

kolajsen. 

I alt er der bygget 104 pleje-

hjemspladser. Plejehjemmet er 

på første sal, mens stuen skal 

fungere som et ”forsamlingshus” 

for hele kvarteret. Hvad der kon-

kret skal foregå i stuen, hvilke 

faciliteter stuen skal indeholde, 

og hvordan den skal indrettes, 

bestemmer beboerne i kvarteret. 

- Der kunne være et trænings-

center, et møderum, et sløjdloka-

le eller noget helt fjerde. Men alt 

det kommer beboerne i området 

til at bestemme og indrette. 

Kommunen faciliterer kun, mens 

det er op til beboerne i området 

at beslutte, hvordan der kan bli-

ve skabt fælles aktiviteter. Derfor 

har der inden plejehjemmet åb-

nede heller ikke været indkøbt et 

eneste inventar til stuen. Det be-

slutter beboerne på fællesmø-

der, fortalte han og tilføjede: 

- Hvis jeg går rundt og kigger på 

de andre plejehjem i kommunen, 

så er der ingen aktivitet på fæl-

lesarealerne og især ikke i week-

enden og om aftenen. Derfor er 

stuen for hele kvarteret.  

Lægehus og sygeplejeklinik  

I den nye seniorvenlige bydel er 

der også etableret en sygepleje-

klinik og et lægehus med otte 

praktiserende læger. Ifølge Arne 

Nikolajsen er planen, at de bebo-

ere, der ellers skulle have været 

til undersøgelse på sygehuset, 

kan få ordnet meget på sygeple-

jeklinikken eller i lægehuset.  

- Vi satser også på, at for ek-

sempel kemobehandling kan fo-

regå på sygeplejeklinikken i 

fremtiden, så man ikke skal hen-

tes i en taxa klokken syv om 

morgenen for at blive kørt til Vej-

le og kommer hjem om eftermid-

dagen for at få en times behand-

ling, sagde han, og understrege-

de, at det ikke er meningen, at 

projektet i Gjesinge skal kopieres 

andre steder. For ældre er for-

skellige, og hvad der fungerer et 

sted, fungerer ikke nødvendigvis 

et andet sted.  

Næsten 300 ældrerådsmedlemmer deltog på Danske Ældreråds ældrepolitiske konferen-

ce den 25. oktober i Nyborg. Blandt oplægsholderne var også Kaare Dybvad Bek, inden-

rigs- og boligminister, Pia Kürstein Kjellberg, projektchef, VIVE og Jørgen Carlsen, tidli-

gere forstander på Testrup Højskole.  
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//  // Erfaringsopsamling: 30 eksempler på indsatser mod ensomhed hos ældre  

 

Gennem to år har kommuner, 

private aktører og organisationer 

fra civilsamfundet arbejdet med 

forskellige indsatser imod en-

somhed og mistrivsel hos ældre.  

Helt overordnet peger erfaringer-

ne på, at det vigtigste udgangs-

punkt for at lykkes med at fore-

bygge ensomhed og mistrivsel 

blandt ældre er, at de forskellige 

aktører på området er gode til at 

samarbejde og udnytte hinan-

dens forskellige kompetencer, 

oplyser Sundhedsstyrelsen. 

Blandt de gode eksempler som 

Sundhedsstyrelsen fremhæver 

er forebyggende hjemmebesøg, 

som er den mest effektive måde 

at finde de ældre, som lider af 

ensomhed, på. Ved hjemmebe-

søg er der i forvejen fokus på 

borgerens trivsel og hverdag.  

En væsentlig faktor, når en bor-

ger skal motiveres til at deltage i 

en aktivitet, er, at borgeren kom-

mer i kontakt med enten en an-

den deltager i aktiviteten eller en 

af de frivillige, som står for aktivi-

teten. Samtidig er der gode erfa-

ringer med at udpege en vært for 

aktiviteten, som har ansvar for at 

sikre, at borgeren får en god 

start. 

Samtidig peger erfaringerne på, 

at det er helt centralt at inddrage 

borgerne, når man skal oprette 

tilbud om aktiviteter til ensomme 

ældre eller borgere, som er i risi-

ko for at blive ensomme. Når 

borgerne er inddraget, er der 

større succes med både at til-

trække deltagere til aktiviteten og 

at sikre, at de bliver ved med at 

deltage. 

Det har også stor betydning, 

hvordan man kommunikerer om 

de tilbud, man etablerer. Fælles-

skabet skal være i fokus.  

Generelt er det erfaringen fra 

alle 30 projekter, at samarbejde 

på tværs af kommuner, private 

aktører og organisationer fra ci-

vilsamfundet er en stor gevinst. 

Kommunerne har en særlig rolle, 

når det gælder om at finde frem 

til de mest ensomme borgere, 

fordi de i forvejen er i kontakt 

med dem ved de forebyggende 

hjemmebesøg og i hjemmeple-

jen. Styrken hos civilsamfunds-

aktørerne er ofte, at de har res-

sourcer til at videreføre initiati-

verne efter puljens udløb ved 

hjælp af frivillige kræfter, lyder 

det fra Sundhedsstyrelsen. 

Rapporten med de 30 eksempler 

kan hentes her 

Erfaringsopsamling: 30 eksempler på 

indsatser mod ensomhed hos ældre 
Sundhedsstyrelsen har udgivet en samling erfaringer fra 30 projekter om sammenhængende ind-

satser mod ældres ensomhed og mistrivsel. 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Sammenhaengende-indsatser-imod-ensomhed--og-mistrivsel-hos-aeldre-erfaringsopsamling
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Sammenhaengende-indsatser-imod-ensomhed--og-mistrivsel-hos-aeldre-erfaringsopsamling
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//  // Aftalen om reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 

 

National Ensomhedsstrategi 

I alt afsættes der 24,3 millioner 

kroner til den nationale ensom-

hedsstrategi og som led heri et 

nationalt ensomhedspartner-

skab, der skal indsamle viden og 

understøtte en national indsats 

mod ensomhed på tværs af sek-

torer. 

Som led i udarbejdelsen af stra-

tegien skal partnerskabet blandt 

andet samle og understøtte nøg-

leaktører og igangsætte en nati-

onal samtale om ensomhed gen-

nem folkelige aktiviteter. 

Derudover vil partnerskabet i 

forbindelse med både udarbej-

delsen af strategien og hand-

lingsplanen få til opgave at sam-

le viden om redskaber og indsat-

ser, der forebygger, opsporer og 

afhjælper ensomhed, der skal 

blandt andet indsamles viden fra 

de fire COVID-19 partnerskaber.  

Selvvisitation 

Partierne bag aftalen er også 

blevet enige om at igangsætte 

forsøg med udvikling af modeller 

for, hvordan ældres ønsker og 

behov i højere grad inddrages og 

indgår ved visitationen af hjem-

mehjælp (selvvisitation).  

I serviceloven gives hjælpen ud 

fra vurdering af den enkeltes be-

hov, og forsøgene skal medvirke 

til at understøtte dette i praksis 

ved, at medarbejderen i hjemmet 

efter aftale med den kommunale 

myndighed (visitationen) får et 

større og mere fleksibelt råde-

rum i forhold til udmøntningen af 

afgørelsen om hjælp, således at 

den konkrete tilrettelæggelse af, 

hvilke ydelser, der skal udføres 

fra gang til gang, sker på bag-

grund af borgerens aktuelle øn-

sker til hjælpen.  

Forsøgene kan endvidere tæn-

kes sammen med organisering i 

selvstyrende teams. 

Der afsættes i alt 16,2 mio. kr. til 

initiativet i perioden 2022-2025.  

Evaluering af forebyggende 

hjemmebesøg 

Til evalueringen af forebyggende 

hjemmebesøg afsættes 1,8 milli-

oner kroner i perioden 2022-

2023. 

Evalueringen skal blandt andet 

se på kommunernes kvalitets-

standarder for de forebyggende 

hjemmebesøg, hvordan risiko-

grupper opspores, hvordan bor-

gerne inviteres og motiveres til at 

modtage besøg, borgernes ud-

bytte, samt hvordan der følges 

op. 

Aftalen om reserven kan hentes 

her 

Aftalen om reserven på social-,  

sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 
Et bredt flertal af partier har indgået aftale om fordeling af reserven på social-, sundheds- og ar-

bejdsmarkedsområdet. Danske Ældreråd hæfter sig ved, at der er afsat midler til en national en-

somhedsstrategi, en evaluering af forebyggende hjemmebesøg og til forsøg med selvvisitation i 

ældreplejen. 

En halv milliard til værdig  

ældrepleje med finansloven 

Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale 

Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristende-

mokraterne er enige om at prioritere en ramme på 

125 millioner kroner årligt i perioden 2022-2025, 

som skal bruges til at skabe en mere værdig æld-

repleje.  

Aftalepartierne er enige om at drøfte udmøntnin-

gen af rammen på baggrund af et oplæg fra rege-

ringen i foråret 2022. 

https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/nov/folketingets-partier-enige-om-at-fordele-8605-millioner-kroner-til-aeldre-patienter-og-udsatte-borgere
https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/nov/folketingets-partier-enige-om-at-fordele-8605-millioner-kroner-til-aeldre-patienter-og-udsatte-borgere
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//  // Coronapas og mundbind på plejehjem 

 
På grund af stigende smitte med covid-19 i samfundet har regeringen besluttet at genindføre krav 

om, at besøgende m.v. og ansatte på sociale tilbud og plejehjem m.v. skal anvende mundbind eller 

visir på fællesarealer. Desuden er der indført skærpede krav om coronapas for besøgende på pleje-

hjem og sociale tilbud. 

Kravet om mundbind eller visir 

gælder for personer over 12 år, 

herunder besøgende og ansatte 

på sociale tilbud og plejehjem 

m.v. på indendørs fællesarealer, 

hvortil offentligheden har adgang.  

Kravet vil ikke gælde for beboere 

og brugere, og enkelte andre 

grupper er også undtaget. Kravet 

finder heller ikke anvendelse i 

beboerens eget værelse/

lejlighed. 

Mundbind eller visir kan endvide-

re fjernes helt eller delvist, hvis 

der er en anerkendelsesværdig 

årsag til det. Det kan blandt an-

det være, hvis personer med 

psykisk eller fysisk funktionsned-

sættelse af forskellige årsager 

skal trøstes eller bliver skræmt 

over brugen af mundbind eller 

visir. 

Reglerne, der trådte i kraft man-

dag 6. december er nærmere 

beskrevet her.  

Krav om coronapas 

Kravet omfatter alle døgntilbud 

samt en række dagtilbud og an-

dre steder, hvor der kan være 

sårbare mennesker. Herunder 

blandt andet: 

 Plejehjem og plejeboliger. 

 Aflastningspladser, hvorved 

forstås tilbud om midlertidigt 

ophold. 

 Anbringelsessteder, botilbud 

og døgninstitutioner. 

 Midlertidige og længevarende 

botilbud. 

 Forsorgshjem, herberger, til-

bud med stofmisbrugsbehand-

ling. 

 Rehabiliteringsforløb. 

 Særlige klub- og dagtilbud for 

personer med funktionsned-

sættelse 

Bekendtgørelsen medfører, at 

besøgende på ovennævnte soci-

ale tilbud og plejehjem m.v. skal 

kunne vise et coronapas, når de 

kommer på besøg. 

Coronapasset skal kunne forevi-

ses til personale eller andre per-

soner tilknyttet lokalet eller lokali-

teten, eller der kan ske automa-

tisk scanning af QR-koden i ap-

pen ”Coronapas”.  

Hvis en besøgende ikke kan 

fremvise et coronapas, kan den 

pågældende bortvises, jf. dog 

nedennævnte undtagelser. 

Det bemærkes, at kravet om co-

ronapas kun omfatter lokaler og 

lokaliteter, hvortil offentligheden 

har adgang. Det vil sige, at bebo-

erens egen lejlighed eller eget 

værelse ikke vil være omfattet, 

men hvis besøgende skal passe-

re gennem fællesarealer inden-

dørs eller udendørs, vil kravet 

gælde. 

Ud over kravet om coronapas 

gælder stadig en anbefaling om 

at følge de generelle sundheds-

faglige anbefalinger om bl.a. ren-

gøring og hygiejne. 

Følgende grupper er undtaget fra 

kravet coronapas: 

 Børn under 15 år. 

 Værger (herunder også foræl-

dremyndighedsindehavere), 

personlige repræsentanter og 

advokater m.v. for beboere og 

brugere på de sociale tilbud 

og plejehjem m.v., der er om-

fattet af bekendtgørelsen. 

 Personer, hvor det sociale til-

bud eller plejehjemmet m.v. 

vurderer, at der er ganske 

særlige grunde til at undtage 

den pågældende fra krav om 

coronapas. 

 Personer, der kan fremvise 

dokumentation udstedt og un-

derskrevet af et kommunalt 

borgerservicecenter for at væ-

re undtaget fra at få foretaget 

en covid-19-test. 

Reglerne om krav om coronapas 

og reglerne om krav om mund-

bind eller visir på sociale tilbud 

og plejehjem gælder til og med 

den 6. januar 2022, medmindre 

gyldighedsperioden inden da for-

længes. 

Læs bekendtgørelse om krav om 
coronapas på plejehjem og soci-
ale tilbud  

Coronapas og mundbind 

på plejehjem 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/10006
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2162
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2162
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2162
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// Kort nyt 

Næste generation Digital Post 

udskydes til første kvartal 

2022 

Det nye Digital Post fra offentlige myndigheder, 

som var planlagt til at gå i luften den 30. novem-

ber 2021, udsættes til første kvartal 2022. Indtil 

da vil borgere og virksomheder fortsat modtage 

Digital Post fra det offentlige i e-Boks, på bor-

ger.dk og Virk.dk, som de plejer. Forsinkelsen af 

Digital Post har ingen indflydelse på udrulningen 

af MitID. 

 

Ny undersøgelse af Ældres 
brug af sundheds- og 
hjemmeplejeydelser 

VIVE har analyseret data fra 2018 om, hvor-

dan de 65+-åriges forbrug af sundheds- og 

hjemmeplejeydelser ser ud. VIVE har også 

undersøgt, om der er sket ændringer i forbru-

get fra 2012 til 2018. 

Rapporten ser desuden på, hvad der karakte-

riserer de ældre med flere samtidige sygdom-

me, sandsynligheden for at modtage behand-

ling for psykisk sygdom, samt hvor mange æl-

dre, der modtager genoptræning og vedlige-

holdelsestræning. 

Blandt rapportens konklusioner er, at de sam-

lede sundheds- og hjemmeplejeomkostninger 

stiger med alderen. Dette dækker over, at 

sundhedsomkostningerne stiger indtil 85-

årsalderen, hvorefter de falder, men at hjem-

meplejeomkostningerne stiger med alderen 

og stiger mere for ældre i starten af 80’erne 

og derover. 

Resultaterne viser også, at der er en klar soci-

al forskel i forbrug af sundheds- og hjemme-

plejeydelser for 65+-årige. Blandt andet har 

mænd, enlige og socioøkonomisk dårligt stille-

de (uden uddannelse og lav indkomst) højere 

sandsynlighed for et højt forbrug af sundheds- 

og hjemmeplejeydelser end kvinder, ægtepar/

par i øvrigt og socioøkonomisk bedre stillede 

(høj uddannelse og høj indkomst). 

Rapporten viser også, at byboere modtager 

flere ydelser end ældre på landet. Der er såle-

des et faldende forbrug af sundheds- og hjem-

meplejeydelser ved lavere urbaniseringsgrad, 

specielt drevet af et lavere forbrug af sund-

hedsydelser. Dette kan ikke umiddelbart for-

klares ved, at befolkningen i mindre urbanise-

rede områder har et bedre helbred generelt. 

Forbruget af sundheds- og hjemmeplejeydel-

ser er endvidere faldet fra 2012 til 2018 i alle 

aldersgrupper. Dette er drevet af et betragte-

ligt fald i den leverede hjemmepleje. 

Download rapporten her 

Overgangen til MitID  

er i gang 

Alle med NemID skal i løbet af 2021 og 2022 

have MitID. 

Langt de fleste NemID-brugere skal have MitID i 

deres net- eller mobilbank. Man får automatisk 

besked, når det er ens tur. Beskeden får man på 

et tidspunkt, når man logger ind i sin net- eller 

mobilbank. Det kan dog godt gå noget tid, da 

MitID indfases i løbet af 2021 og 2022. 

Selvom man får MitID, skal man beholde NemID 

indtil videre. Det skal man, fordi der i en over-

gangsperiode er steder, hvor man stadig skal 

bruge NemID, indtil NemID er endeligt udfaset. 

Man får besked, når man ikke længere skal ha-

ve NemID – enten af sin bank eller af Digitalise-

ringsstyrelsen. 

MitID er først og fremmest en app til smartphone 

og tablet. 

Hvis man ikke har mulighed for at bruge appen, 

kan man anvende en kodeviser eller en kodeop-

læser.  

Læs om MitID på Digitaliseringsstyrelsens 

hjemmeside 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/aeldres-brug-af-sundheds-og-hjemmeplejeydelser-16767/
https://digst.dk/it-loesninger/mitid/
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Arrangementer 

Temadage for nyvalgte    

I foråret 2022 udbyder Danske Ældreråd en temadag syv steder i lan-

det for nyvalgte medlemmer af ældre- og seniorråd.  

På temadagen introduceres du til rammerne for ældrerådsarbejdet og 

en række af de mest centrale opgaver. 

 Tirsdag d. 22. februar 2022, Middelfart 

 Onsdag d. 23. februar 2022,, Middelfart 

 Tirsdag d. 1. marts 2022, Ballerup 

 Torsdag d. 3. marts 2022, Ringsted 

 Fredag d. 4. marts 2022, Ballerup 

 Onsdag d. 9. marts 2022, Viborg 

 Torsdag d. 10. marts 2022, Aabybro 

Tilmelding åbner medio december 2021 via Danske Ældreråds hjem-

meside.  

 

Kursus i ledelse af ældrerådsarbejde  

for formænd/næstformænd 

Foråret 2022 udbyder Danske Ældreråd et kursus i udvikling af per-

sonlige og ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at lede ældre-

rådsarbejdet. Kurset er for formænd og næstformænd.  

Velux Fonden har imødekommet en ansøgning fra Danske Ældreråd 

og dækker deltagergebyrer for kursusdagen. 

 Tirsdag d. 15. marts 2022, Hotel Fuglsangcentret, Fredericia 

 Onsdag d. 16. marts 2022, Nordsjællands Konferencecenter, Alle-

rød 

 Mandag d. 21. marts 2022, Scandic Ringsted, Ringsted 

 Mandag d. 28. marts 2022, Hotel Søparken, Aabybro 

 Mandag d. 4. april 2022, Nordsjællands Konferencecenter, Allerød 

 Torsdag d. 7. april 2022, Hotel Fuglsangcentret, Fredericia  

Tilmelding åbner primo januar 2022 via Danske Ældreråds hjemme-

side.  

 

Repræsentantskabsmøde og konference 

 Mandag d. 9. og tirsdag d. 10. maj 2022, Hotel Nyborg Strand 

 

Læs mere på Arrangementer – Danske Ældreråd (danske-

aeldreraad.dk)  
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