
Mundtlig beretning ved Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2022 

Kære medlemmer af ældreråd og seniorråd, nyvalgte såvel som gamle. 

Dejligt at tæt på 500 af jer deltager i dag og på konferencen i morgen.  

Det viser meget godt, at landets ældre- og seniorråd har et stort engagement og en lyst til at gøre en 

forskel.   

Jeg har personligt haft fornøjelsen af at møde mange af jer på de mange arrangementer, som Danske 

Ældreråd har holdt det seneste år. 

Nemlig ikke mindst ældrepolitisk konference, formands- næstformandsmøder, kurser i ledelse for formænd 

og næstformænd, temadage for nye ældrerådsmedlemmer og dialogmøder om den nye ældrelov. 

Jeg har oplevet en stor debatlyst og en lyst til at dele ud af erfaringer og lære af andre.  

Det vil jeg gerne takke for. Jeres engagement og jeres input, er uundværlig og guld værd for Danske 

Ældreråd.  

I den forbindelse vil jeg også gerne kvittere for den kontingentforhøjelse, vi sammen vedtog på sidste års 

repræsentantskabsmøde. Uden den ville Danske Ældreråd ikke have haft ressourcer til f.eks. at afholde 17 

arrangementer alene her i begyndelsen af 2022. 

For takket være kontingentforhøjelsen er sekretariatet nu tilbage på den bemanding, vi havde før corona 

ramte os.  

Men vi er heldigvis tilbage til en hverdag, hvor vi ikke længere er hæmmet af corona-restriktioner.  

Ældrerådsvalg 

Sådan var det nemlig ikke i efteråret 2021, hvor der var ældrerådsvalg i de fleste kommuner. Dengang lagde 

frygten for corona stadig en dæmper på folks færden. 

Sandsynligvis derfor faldt den gennemsnitlige stemmeprocent ved efterårets ældrerådsvalg med knap fire 

procentpoint. Et fald nogenlunde på samme niveau som ved kommunalvalget.  

Men her holder ligheden med kommunalvalget også op.  

For i modsætning til kommunalvalget er det slet ikke en global pandemi, der har størst indflydelse på 

stemmeprocenten ved ældrerådsvalg. Det er valgformen.  

Danske Ældreråd undersøgelser viser eksempelvis, at valgdeltagelsen ved digitalt valg i gennemsnit er 30 

procentpoint lavere end ved fremmødevalg samme dag som kommunalvalg. Mens valgdeltagelsen ved 

brevvalg var 17 procentpoint lavere end ved fremmødevalg samme dag som kommunalvalg. 

Det betyder, at der er enorm forskel på stemmeprocenter på tværs af landet.   

Men der hersker ingen tvivl om, at den valgform, der giver den suverænt højeste stemmeprocent, er 

fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget. 

Derfor har Danske Ældreråd i løbet af året arbejdet benhårdt på gøre opmærksom på problematikken.  

Blandt andet har vi gennemført flere undersøgelser gående på kandidatsammensætning, valgform og 

stemmeprocent. Resultaterne har vi blandt andet anvendt i pressen og over for politikere. 



Vi har blandt andet sat fokus på problemet i medier som DR Nyheder, TV2 online, Radio4, Avisen Danmark 

og i flere regionale medier. Og ikke mindst har vi presset på over for Astrid Krag for en lovændring. 

Vi vil fortsat presse på for, at det bliver obligatorisk for kommunerne at afholde ældrerådsvalgene som 

fremmøde i forbindelse med kommunalvalg.  

For som Kamma Jensen på 95 år sagde til DR nyheder i forbindelse med ældrerådsvalget i en af de 

kommuner, der afholdt valget digitalt. 

”Jeg har været så irriteret over, at jeg ikke kunne stemme. Og jeg vidste lige præcis, hvem jeg skulle 

stemme på. Så det har været en stor skuffelse, og jeg synes, det er for dårligt, at der ikke bliver gjort noget 

for alle os, der ikke har computer” 

Mange nye medlemmer 

Efterårets mange ældrerådsvalg betyder også mange nyvalgte medlemmer. Vores undersøgelse viser, at 

cirka halvdelen af alle ældrerådsmedlemmer er nyvalgte.  

Derfor har Danske Ældreråd haft stort fokus på, at nye medlemmer og formænd hurtigt bliver introduceret 

til ældrerådsarbejdet og klædt på til de mange nye opgaver.  

Der er blevet sendt informationsbrev om Danske Ældreråd og vores tilbud til alle nye medlemmer.  

Der er lavet brochure til nye ældrerådsmedlemmer. 

Der er lavet nyt indhold til medlemsområdet. Blandt andet kan man som nyt ældreråd finde input til det 

konstituerende møde i ældrerådet og formulering af vedtægt og forretningsorden for ældreråd. 

Og så har vi som nævnt afholdt en række kurser og temadage skræddersyet til nye medlemmer.  

Jeg håber, I synes at vores tilbud har været relevante og I har fået fyldt godt på med ny viden, som I kan 

bruge i jeres ældrerådsarbejde.  

Ny ældrelov 

På den ældrepolitiske front har Danske Ældreråd blandt meget andet haft fokus på den kommende 

ældrelov.  

Regeringen har nedsat et rådgivende panele og tre ekspertgrupper. Danske Ældreråd sidder med i både det 

rådgivende panel og i to af ekspertgrupperne.  

Her arbejder vi overordnet for et paradigmeskrifte i ældreplejen. Den ældre skal ses som et helt menneske 

og ikke som en opgave – og det skal være den enkeltes ønsker og behov, der skal være styrende, og ikke 

tjeklister og minutter. 

Vi mener, at det er en tilgang, der skal understøttes hele vejen rundt – i lovgivningen, i faglige metoder, i 

organiseringen og i den måde, vi laver tilsyn på. 

Vi ser derfor gerne en mindre rigid visitation, og at en del af visitationen flyttes helt ud i mødet med den 

enkelte borger. 

Vi hilser også forsøgene med mindre, selvstyrende teams velkomne, fordi der er en tro på, at de kan være 

med til at øge borgernes tryghed, selvbestemmelse og oplevelse af sammenhæng i hjælpen.  



De anbefalinger, vi tager med os i arbejdet med den nye ældrelov, er blevet til på baggrund af de input, vi 

fik fra jer på forårets dialogmøder om ny ældrelov.  

Det er vores erfaring, at der bliver lyttet, når vi kan referere direkte til, hvordan I som ældreråd lokalt 

oplever problemerne.  

Vi har brug for jeres input. Vi har brug for jeres viden og erfaringer, så vi står på skulderene af 98 råd, når vi 

taler vores sag. Derfor er det vigtigt, at der er rum i organisationen til løbende at lave undersøgelser og tage 

en dialog med jer, når det er aktuelt.  

Ny sundhedsreform 

Noget andet, der er højaktuelt, er den nye sundhedsreform.  

Bestyrelsen har haft flere drøftelser af reformen, og blandt de ting vi arbejder for er, at 

forebyggelsesområdet bliver tænkt bredere, så der også er større indsatser i forhold til ældrebefolkningen.  

Vi arbejder også for øget borgerinddragelse i sundhedsvæsenet. 

Og ikke mindst arbejder vi for en lovgivning, så der kommer samme kvalitet på de midlertidige pladser, 

uanset om man som ældre borger befinder sig på en plads i Herning eller Herlev.  

Problemet er, at flere og flere ældre kommer ind på de midlertidige pladser i overgangen mellem sygehus 

og eget hjem eller plejebolig. Men fra politisk hold har man endnu ikke har fået defineret nogle klare 

rammer for, hvad de midlertidige pladser skal kunne.  

Det mener Danske Ældreråd er uholdbart. Derfor arbejder vi for en lovning, der sikrer: 

 At der er lægeadgang og –dækning på de midlertidige pladser. 

 At det sundhedsfaglige personale på de midlertidige pladser som minimum har læseadgang til 

patientens journal, så de har det fulde overblik over patientens forløb, epikrise samt eventuelle 

diagnoser. 

 At de midlertidige pladser har medicinadgang, så den enkelte, syge borger for eksempel ikke skal 

være afhængig af pårørende for at få den medicin, han eller hun har brug for. 

Danske Ældreråd vil forsat have fokus på den nye sundhedsreform det næste års tid.  

Som led i dette arbejde har vi netop opdateret vores mærkesager om forebyggelse og det nære 

sundhedsvæsen, hvilket vi kommer ind på senere i dag. 

Sundhedsformen og hvad den betyder for ældrerådenes arbejde, vil også være et tema, vi kommer til at 

behandle på flere af vores kommende møder for ældreråd. 

Det næste år 

Hvad kan vi se ind i det næste års tid.  

Vi kan blandt andet se frem til regeringens udspil til ny ældrelov. Det forventes at blive præsenteret i 

efteråret 2022. Vi kan også se frem til, at flere kommuner vil blive frisat til at eksperimentere på 

ældreområdet.  

Danske Ældreråd vil komme til at være i løbende dialog med jer om udviklingen. Vi ønsker at høre om både 

det der går godt, og det der går mindre godt.  



Vi kan desuden se frem til, at der kommer mere kød på regeringens udspil til en sundhedsreform. Danske 

Ældreråd vil gøre sit for, at flere områder bliver konkretisereret.  

Vi kigger også ind i et år, hvor krigen i Ukraine har skabt flere ubekendte. Vi ved endnu ikke, om de 

økonomiske omkostninger kommer til at sætte kernevelfærden under pres.  

Nogle kommuner står også klar med kursustilbud, der kan give flygtninge job i ældreplejen. Danske 

Ældreråd krydser fingre for, at det bliver en succes, og måske en lille udstrakt hånd til de rekrutterings 

problemer vi står midt i. 

Tak for året 

Jeg vil gerne slutte af med et stort TAK.  

Tak til alle ældreråd for det arbejde i gør i kommunerne. I gør en stor forskel. Og tak fordi I altid giver 

Danske Ældreråd konstruktive bidrag, hvad enten det er på arrangementer, i medlemsundersøgelser eller i 

andre sammenhænge. Det er så vigtigt at vi står på skulderne af jer, når vi arbejder for en ældrepolitik, der 

bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv. 

Tak til bestyrelsen. De fleste af jer er nyvalgte til bestyrelsen, men jeg oplever, at vi hurtigt har fundet ind i 

et godt samarbejde. Et samarbejde, der har været kendetegnet ved et stort engagement, en lyst til at sætte 

sig grundigt ind i sagerne og der er plads til gode diskussioner og spændende strategiske drøftelser.  

Rigtig stor tal til et kompetent sekretariat for jeres faglige indspark og jeres mange initiativer, uden jer ville 

arbejdet ikke have den kvalitet,  som vi alle kan bryste os af, I sørger altid for en professionel behandling og  

timing i forhold til opgaven. 

 

Tak alle sammen – tak for ordet 

 


