Danske Ældreråd undersøger:
Sekretariatsbetjening af ældreråd
April 2022

Sekretariatsbetjening af ældreråd
Hvor ofte afholder landets ældreråd møder? Arbejder de digitalt? I hvilket omfang får de
sekretariatsbistand af kommunerne? Får de digitale arbejdsredskaber stillet til rådighed? Og
hvor tilfredse er de generelt med den sekretariatsbetjening, de får af kommunen? Det er
nogle af de spørgsmål, som denne undersøgelse giver svar på.
I hver kommune findes et folkevalgt ældreråd, der både fungerer som ældre borgeres talerør og som rådgiver for kommunens politikere på områder, som vedrører ældre. Landets 98 ældreråd er hermed en integreret del af lokaldemokratiet.
Denne undersøgelse kigger på, hvordan ældrerådene rent praktisk arbejder, og den sekretariatsbetjening
rådene får af kommunerne.
Undersøgelsen er gennemført af Danske Ældreråd i perioden december 2021 – januar 2022, og bygger
på besvarelser fra 82 ældreråd.

Hovedkonklusioner: Møder
Høj mødeaktivitet
Kendetegnede for ældrerådene, er at de har en høj
mødeaktivitet.
91 procent af ældrerådene afholder mindst 10 møder
om året. Heraf afholder 20 procent 12 eller flere møder, 45 procent afholder 11 møder og 27 procent 10
møder.
Langt de fleste råd (85 procent) oplyser, at de afholder ældrerådsmøder på rådhuset/forvaltningen. Men
en stor andel (30 procent) afholder også møder på
kommunens plejecentre, aktivitetsentre eller lignende.
17 procent lægger også møderne andre steder. For
eksempel på biblioteket, medborgerhuset eller sundhedshuset.

Hvor mange rådsmøder afholder rådet
typisk om året

Procent
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0

1

Kommunale medarbejdere med på møder
82 procent af rådene oplyser, at der altid deltager
kommunale medarbejdere i rådsmøderne.
Blandt de råd, hvor kommunale medarbejdere altid, ofte eller sjældent deltager, oplyser 83 procent,
at der deltager en kommunal sekretær på møderne. 68 procent en kommunal forvaltningschef, og
38 procent, at der deltager faglige kommunale
medarbejdere på ældreområdet. I flere råd deltager en kommunal sekretær samt forvaltningschef
og/eller fagmedarbejder.
28 procent af rådene har altid forbeholdt en del af
et rådsmøde til, at de kan tale sammen, uden at
der er en kommunal medarbejder til stede. 29 procent har altid en kommunal medarbejder med på
møderne.

Hovedkonklusioner: Arbejdsredskaber
og mødemateriale
Rådene arbejder digitalt
Der er i undersøgelsen også blevet spurgt til, i hvilket
omfang ældrerådene arbejder digitalt. Her fortæller 91
procent, at materialet til rådsmøderne som udgangspunkt er digitalt.
48 procent svarer, at kommunen stiller en tablet (iPad
eller lignende) til rådighed for alle rådets medlemmer, 35
procent får ikke stillet en tablet til rådighed.
Ikke altid hjælp til ikke-digitale
Hvert femte ældreråd (18 procent) fortæller, at kommunen ikke tilbyder hjælp til de ældrerådsmedlemmer, der
ikke er digitale. 27 procent kan få hjælp, mens 49 procent oplyser, at det ikke er nødvendigt med hjælp, da
alle medlemmer er digitale.
Har rådsmedlemmer, som ikke er digitale,
adgang til særlig hjælp fra kommunen?

Procent

Ja

27

Nej

18

Alle medlemmer er digitale

49

Ved ikke

6

Mulighed for print af materiale
Den, hjælp som knap hver tredje kommune
tilbyder ikke-digitale ældrerådsmedlemmer,
består typisk af, at kommunen printer mødemateriale, som så enten sendes til medlemmet, eller kan hentes på rådhuset/
forvaltningen.
Hvordan får ikke digitale rådsmedlemmer
hjælp fra kommunen (der har været mulighed for at sætte flere krydser)

Procent

Mulighed for at printe mødemateriale som
kan hentes på rådhuset/forvaltning
Mulighed for print af mødemateriale, som
sendes per fysisk post
Tilbud om opsætning af printer i eget hjem
Særligt kursustilbud
Andet
Ved ikke

57
30
4
4
14
4
2

Intro til it- og dokumenthåndteringssystemer
Også når det gælder en introduktion til at arbejde i
kommunens it- og dokumenthåndteringssystemer,
er der stor forskel i den hjælp kommunerne tilbyder: 59 procent af ældrerådene siger, at kommunen tilbyder hjælp til alle eller til de medlemmer,
der er digitalt udfordret. 37 procent af ældrerådene
oplyser, at kommunen ikke tilbyder en sådan
hjælp.
Få får tilskud til kontorhold
Adspurgt om ældrerådet får tilskud til kontorhold,
svarer 32 procent af ældrerådene, at alle medlemmer får tilskud. 5 procent, at kun formanden får
tilskud, mens 62 procent svarer, at ingen får tilskud.

Tilbyder kommunen en
introduktion til it- og dokumenthåndteringssystemer
til rådets medlemmer?
Ja, til alle

Procent

Ja, til de medlemmer, der
er digitalt udfordrede

26

Nej

37

Andet

1

Ved ikke

3

33

I de forholdsvis få ældreråd hvor alle medlemmer
får tilskud, er der i langt de fleste tilfælde (90 procent) tale om tilskud til printerpatroner.

Hovedkonklusioner: Forberedelse og
opfølgning på ældrerådsmøder
I de fleste ældreråd (57 procent) er det formand
og/eller næstformand/forretningsudvalg og en
kommunal medarbejder, der sammen laver udkast
til dagsorden for rådsmøderne. I 37 procent af rådene er det formand/næstformand eller forretningsudvalg, der laver dagsordenen. Mens det i 6
procent er en kommunal medarbejder.
Når det gælder referatskrivning af rådsmøderne, er
det i 80 procent af ældrerådene en kommunal
medarbejder, der har opgaven.
Referatet godkendes i 37 procent af ældrerådene
på selve mødet, mens godkendelse i 29 procent
foregår per mail efter mødet. De resterende råd
har en anden procedure.

Hjemmesider
Alle ældreråd har enten deres egen
hjemmeside eller er til stede på kommunens hjemmeside. Det er dog vidt
forskelligt hvordan og hvor meget, der
informeres.
Især på de kommunale hjemmesider
er forskellen stor. På nogle kommunale hjemmesider er der udførlige beskrivelser, kontaktoplysninger på alle
medlemmer, referater fra møder, høringsvar, beskrivelser af mærkesager
etc. På andre hjemmesider er der
nogle få linjer om rådene.
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Hovedkonklusioner: Bogholderi
Det er forskelligt fra kommune til kommune, om
det er ældrerådet eller en kommunal medarbejder,
der lægger budget.
I 42 procent af ældrerådene er det en kommunal
medarbejder, der udarbejder budget. Mens det i
30 procent alene er medlemmer af rådet. 8 procent af rådene oplyser, at der ikke udarbejdes
budget.
En kommunal medarbejder står i 76 procent af
rådene for de løbende ind- og udbetalinger. I 23
procent af rådene et det et medlem af rådet
(kasserer),

Hvem udarbejder budget og regnskab for
rådet?
En kommunal medarbejder

Procent

Formand og/eller næstformand

7

Et medlem af rådet/kasserer

23

Formand og/eller næstformand og en kommunal medarbejder i fælleskab
Der udarbejdes ikke budget og regnskab for
rådet
Andet

16

Ved ikke

1

42

9
2

Tilfredshed med sekretariatsbetjeningen
Samlet set er der blandt ældrerådene stor tilfredshed med den sekretariatetsbetjening, de får af kommunerne. Kun få råd udtrykker decideret utilfredshed.

For yderligere information kontakt:
Danske Ældreråd
Mail: Info@danske-aeldreraad.dk
Tlf.: 38 77 01 60
Om Danske Ældreråd
Danske Ældreråd er landsorganisation for de lovbefalede, folkevalgte ældreråd i kommunerne og varetager deres
interesser over for regering, Folketing og centrale samarbejdspartnere. Hertil arbejder Danske Ældreråd for at styrke
og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke og for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt
liv. Læs mere på https://danske-aeldreraad.dk
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