
 

                                                                                                                                                                                                 
                                                         
              

 
 

DANSKE ÆLDRERÅD indbyder i efteråret 2010 medlemmer af ældreråd/seniorråd 
til temadage med fokus på: 

 

”Kroner og øre – dét skal ældrerådet høre” 
 

Det kommunale budget og regnskab,  
ældrerådets indflydelse på budgettet, 

ældrerådets gode høringssvar til budget 2012, 
ældrerådets eget budget og økonomi 

 
Når det kommunale budget lægges, er det særlig vigtigt, at ældrerådet bidrager 
konstruktivt – ikke mindst de kommende år, hvor økonomien bliver stram og 
ældrebefolkningen vokser. Ældrerådet har viden om og indsigt i, hvordan kommunens 
politik og økonomi påvirker vilkårene for kommunens ældre. Det er denne ekspertviden 
ældrerådet stiller til rådighed, for at give kommunalbestyrelsen det bedste beslutnings-
grundlag for budgettet.  
Dagens program er tilrettelagt, så der indledes med et oplæg om de overordnede rammer 
og vilkår for kommuners budgetlægning. Ældrerådets mulighed for at få indflydelse i 
budgetprocessen, og hvordan et godt høringssvar giver bedre gennemslagskraft bliver 
næste programdel. Ældrerådets egen budgetlægning og økonomiske udfordringer 
behandles, inden deltagerne i mindre grupper drøfter, hvordan dagens oplysninger kan 
bruges fremadrettet. 
Budgetlægning og budgetbehandling varierer fra kommune til kommune. Derfor bliver ikke 
alle variationer og modeller belyst i oplæggene. 
    
Spørgsmål, der behandles, er f.eks.: 
- Hvad siger lovene på området? 
- Hvordan udarbejdes budgetter, herunder årets gang og kommunernes redskaber  
- Hvilke muligheder har ældrerådet for at påvirke budgettet gennem høringssvar 
- Hvilke budgetområder er særlig vigtige, og hvilken betydning har budgetbemærkningerne? 
- Hvordan får ældrerådet svar på spørgsmål til forståelsen af budgettet?  
- Hvordan er sammenhængen mellem ældrerådets budget og antallet af opgaver? 
- Hvordan har trængte ældreråd løst egne økonomiske problemer? 
 
Mål: 
Målet med temadagen er, at medlemmer af ældreråd/senioråd oplever sig bedre klædt på til de 
kommende års kommunale budgetbehandling. 
 
Tidspunkter: 
Temadagene finder sted d. 28. september i Næstved, d. 29. september i København, d. 4. oktober. 
i Aabybro, d. 6. oktober i Fårvang, d. 7. oktober. i Vissenbjerg. 
 
Temadagene gennemføres med tilskud fra DANSKE ÆLDRERÅDs satspuljebevilling. 
 
Seneste tilmelding er onsdag d. 8. september 2010  



 

                                                                                                                                                                                                 
                                                         
              

Program: 
08.45 – 09.10 Morgenkaffe/the med brød 
 
09.10 – 09.15 Velkomst og sang 
 
09.15 – 10.30 Det kommunale budget og regnskab, overordnede principper (inklusive 15 

minutter til afklarende spørgsmål) 
- Kravene til kommuners behandling af budget og regnskab  
- Bevillingstyper (og kontering af brugerbetaling) 

 - Kontoplanen og konteringsregler 
 - Kommuneaftalen, muligheder og begrænsninger 
 - Kommunens valg mellem forskellige modeller 
          - Hvor opstår der ofte dilemmaer og problemer? 
           Søren D. Sørensen, Høje-Taastrup/Erik Søndergaard, Hirtshals 
 
10.30 – 10.45 Pause 
 
10.45 – 11.55 Hvordan sætter ældrerådet en dagsorden, der giver indflydelse på det kommunale 

budget + det gode høringssvar (inklusive 15 minutter til afklarende spørgsmål)  
 - Hvad er ældrerådets opgave i forbindelse med budgetbehandlingen? 
 - Hvilke redskaber kan ældrerådet bruge? 
 - Hvordan planlægges årets budgetbehandling? 
 - Hvordan bruger ældrerådet evalueringen af budgetbehandlingen? 
 - Det gode høringssvar 
 - Hvad gør ældrerådet ved indbyrdes uenighed om svaret?  
 - Sproget i det gode høringssvar – hvem skal forstå det? 
 Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent i DANSKE ÆLDRERÅD 
 
12.00 – 13.00 Frokost med 1 øl eller vand 
 
13.00  - 13.45 Ældrerådets økonomi og budgetlægning (inklusive 15 minutter til afklarende 

spørgsmål) 
 - Kort om lovgrundlaget for ældrerådets økonomi 
 - Hvem laver ældrerådets budget og hvornår? 
 - Hvilke udgifter skal med (kurser, kontingenter, kørsel, diæter, hjemmeside)? 
 - Hvordan håndteres tillægsbevillinger og overførsler? 
 - Hvordan kan ældrerådet forbedre sin økonomiske ramme?  
 - Er der opgaver ældrerådet ikke kan løse på grund af økonomien?   
 Et medlem af DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse 
 
13.45 – 15.00 Udviklingsseminar: Hvad gør ældrerådet anderledes næste gang? 
 I mindre grupper fremlægger, drøfter og udveksler nabo- og genboældreråd: 

- Præsentation af ældrerådets høringssvar på budget 2011 (medbringes) 
 - Hvilke områder vil ældrerådet særligt interessere sig for i budget 2012? 
 - På hvilken måde ændrer ældrerådet sin behandling af budgettet? 
 - På hvilken måde bliver høringssvaret ændret? 
   
 Kaffen drikkes under udviklingsseminaret og serveres kl. 14.30 
 
15.05  – 15.30 Opsamling, evaluering og fælles læring fra dagen 
 
15.30  – 15.45    Orientering fra DANSKE ÆLDRERÅD  
 Et medlem af DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse  
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Om oplægsholderne: 
 
Dorthe Neergaard er gennemgående underviser på temadagene. Dorthe Neergaard er cand.jur., og ansat 
som ældrepolitisk konsulent i DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat. 
 
Søren D. Sørensen, Formand for Høje-Taastrup Seniorråd og med 28 års erfaring som kommunalpolitiker. 
Oplægsholder i Næstved, København og Vissenbjerg. 
 
Erik Søndergaard, tidligere økonomichef i Hirtshals Kommune. Oplægsholder i Aabybro og Fårvang. 
Et medlem af bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD medvirker på temadagene som oplægsholder og 
mødeleder: 
 
Anker Andersen, Formand for Seniorrådet i Hedensted og medlem af bestyrelsen gennem 3 år. Har 
mangeårig erfaring som folkeskolelærer og skoleinspektør. Oplægsholder i Aabybro og i Fårvang. 
 
John Jensen, Formand for ældrerådet i Odsherred gennem 9 år, og nyvalgt bestyrelsesmedlem. Har lang 
erfaring som instruktør og deltager i bestyrelses- og frivilligt arbejde. Oplægsholder i Næstved og 
Vissenbjerg. 
 
Jørgen Tved, Formand for ældrerådet i Halsnæs, medlem af bestyrelsen siden 2001 og medlem af 
forretningsudvalget i DANSKE ÆLDRERÅD. Oplægsholder i København. 
 
 
 
 
 

                 
Tilmeldingsblanket 

Temadag efterår 2010 ”Kroner og øre – dét skal ældrerådet høre” 
*** Alle nedenstående felter SKAL udfyldes og helst med BLOKBOGSTAVER *** 

Ældreråd:                                                         Kommune: 

Seniorråd:                      

 Kontaktperson:                                                 Postnr.: 
 
 Adresse:                                                              By: 

Tlf.nr.:                                                                   E-mail adresse: 
 

Særlige forhold (diabetes, vegetar, kørestol m.v.) 

Navn:                                                                   Særlige forhold: 

Fakturaadresse: 
 
Postnr.:                                                                By: 
 
Tlf.:                                                                       E-mail adresse:    

EAN-nr. 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                 
                                                         
                    

Praktiske oplysninger: 

Pris: Medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD: 650,- kr.    

Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød samt 
deltagermappe.  

Temadagene holdes følgende steder: 

Menstrup Kro, Menstrup, 4700 Næstved, tlf. 55 44 30 03 

Skovhuset, Hedevej 1, 8882 Fårvang, tlf.: 86 87 26 28 

Vartov, Farvergade 27, 1463 København K, tlf. 40 17 81 04 

Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro, tlf. 98 24 45 77 

Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, tlf.: 64 47 38 80  

Tilmeldingsfrist: onsdag d. 8. september 2010 

Deltagerantal: Hvis tilmeldingerne overstiger antallet af pladser på kursusstedet, tilstræber sekretariatet, at 
fordelingen af deltagere sker således, at flest mulige ældreråd er repræsenteret på temadagen.  

Bekræftelse: Efter tilmeldingsfristens udløb modtager den kontaktperson, der er oplyst på tilmeldingsblanketten, 
en bekræftelse. Kontaktpersonen giver besked til deltagerne. 

Betaling: Faktura med indbetalingskort sendes til fakturaadressen. Hvis der er oplyst EAN nr. fremsendes faktura 
elektronisk. Der skal ske elektronisk fakturering af de fakturaer, der betales af kommunen. Derfor er det vigtigt, der 
oplyses EAN-nummer, hvis kommunen skal betale. 

Afmelding: Afmelding skal ske skriftligt. Afmelding er vederlagsfrit indtil 14 dage før temadagens start. Ved 
afmelding senere end 14 dage før temadagen refunderes 75 % af deltagerprisen. Hvis afmelding sker senere end 
syv dage inden temadagen afholdes, betales hele deltagerprisen. Ældrerådet kan dog altid sende en anden 
deltager end den tilmeldte. 

Tilmelding sendes til:   DANSKE ÆLDRERÅD, Jernbane Allé 54, 3. sal th., 2720 Vanløse,  

   eller mail til  kk@danske-aeldreraad.dk 

Vi gør opmærksom på, at der IKKE SENDES EN BEKRÆFTELSE TIL HVER ENKELT TILMELDT DELTAGER.  

                   
Deltagere: 
 
Navn:                                                                                      Tlf.:  

 
Navn:                                                                                      Tlf.:  

 
Navn:                                                                                      Tlf.: 

 
Navn:                                                                                      Tlf.:  
 

 

Jeg/vi ønsker at deltage følgende sted (sæt kun ét kryds):                                                                                                                                                         

Tirsdag d. 28. september i Næstved    Onsdag d. 6. oktober i Fårvang  

Onsdag d. 29. september i København  Torsdag d. 7. oktober i Vissenbjerg   

Mandag d. 4. oktober i Aabybro    

 

Tilmelding senest onsdag d. 8. september 2010 

 

Dato:                        Underskrift:                        .  

mailto:kk@danske-aeldreraad.dk

