
 

                                                                                                                                                                                                 
                                                         
              

 
 

DANSKE ÆLDRERÅD indbyder medlemmer af 
ældre-/seniorråd til syv temadage med fokus på 

 

Retsgrundlag og arbejdsopgaver for  
ældre-/seniorråd 

 

Hovedparten af alle ældre-/seniorråd har afholdt valg i 2013. DANSKE ÆLDRERÅD byder derfor 
velkommen til temadage, der styrker ældre-/seniorrådene til de kommende års arbejde. Alle medlemmer af 
ældre-/seniorråd er naturligvis velkomne – uanset valgtidspunkt – og uanset om de er ny- eller genvalgt! 
 
På temadagen får deltagerne styrket det fælles faglige fundament og får konkrete redskaber til at komme 
hurtigt i gang med ældre-/seniorrådsarbejdet. Deltagerne får viden, indsigt og dialog om rådenes 
udfordringer og opgaver. 
 
Temadagens program er sammensat med fokus på de vigtigste områder af arbejdet. Det juridiske grundlag 
for arbejdet belyses ud fra ældre-/seniorrådets synsvinkel. 
 
I udviklingsseminarets små grupper udveksles erfaring og viden med nyvalgte og genvalgte medlemmer fra 
såvel eget som nabo- og genboråd.  
 
Eftermiddagens seminarer består af oplæg om blandt andet ældre-/seniorrådets, 

 Opgaver 

 Interne og eksterne samarbejde 

 Indflydelse 

 Synlighed 
 

I seminarerne veksles der mellem oplæg og dialog, således at inspirationen også kommer fra andre ældre-/ 
seniorråd. Alle får lejlighed til at deltage i begge seminarer. 
 
Dagen afsluttes med orientering om DANSKE ÆLDRERÅDs struktur og opgaver suppleret med aktuelle 
spørgsmål, der optager bestyrelsen. 
 

Målgruppe:   Medlemmer af ældre-/seniorråd samt rådenes sekretærer. 
 
Oplægsholdere:  Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen og Dorthe 

Neergaard, ældrepolitisk konsulent i DANSKE ÆLDRERÅD.  
 
Tidspunkter:  23. januar  Aabybro  

27. januar  Ringsted 
28. januar      Ringsted 
30. januar Allerød  
4. februar Fredericia 
5. februar Fredericia 
6. februar  Fårvang. 

 
Tilmelding senest:  5. januar for deltagelse i Aabybro, Ringsted og Allerød  
                                        14. januar for deltagelse i Fredericia og Fårvang.   

Ældre-/seniorråd tilmelder sig samlet, men kan fordele sig på flere dage. 
Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.danske-aeldreraad.dk 

http://www.danske-aeldreraad.dk/


 

                                                                                                                                                                                                 
                                                         
                    

Program for DANSKE ÆLDRERÅDs temadag 
 
08.45 – 09.00 Morgenkaffe/the med brød 
 
09.00 – 09.15 Velkomst og indledning til dagens emne  
         Bent Aa. Rasmussen, formand i DANSKE ÆLDRERÅD 
 
09.15 – 10.45 Ældre-/seniorrådets juridiske grundlag – set fra rådets side 
 Gennemgang af indhold og hensigt med lovgivning om ældreråd (og seniorråd) 
 Gennemgang af øvrig lovgivning, som regulerer hvordan rådet kan og må arbejde.  
 Dorthe Neergaard, jurist, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD  
 
10.45 – 11.00 Pause 
 
11.00 – 11.45 Udviklingsseminar 
 En gruppe bestående af 6-8 personer udveksler oplysninger efter tur om: 
 - Hvad mener du er dit ældre-/seniorråds væsentligste udfordringer det næste år? 
 - Hvad ser du som lokal ældrepolitisk udfordring de næste fire år? 
 - Hvad ser du som dit ældre-/seniorråds bedste aktiv/styrke? 
 - Er der noget, du vil gøre anderledes end det tidligere ældre-/seniorråd gjorde? 
     
11.45 – 12.45 Frokost med 1 øl eller vand 
 
12.45 – 13.45 Seminarer første runde 
 Seminar A – praktisk indføring i ældre-/seniorrådets opgaver 
 - Hvordan ser budgetbehandlingens årshjul ud? 
 - Hvordan forstås, behandles og besvares en høring? 
 - Hvordan forholder rådet sig til kvalitetsstandarder, hvordan forstås de? 
 - Hvad er godt at vide om visiteret kommunal kørsel? 
 - Mange begreber: Rehabilitering, forsyningsselskaber, digitalisering, sundhedshuse, 

  akutpladser, plejecenter, men hvad betyder de for rådets arbejde?.  
 Dorthe Neergaard, jurist, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD 
 
 Seminar B – ældre-/seniorrådets indflydelse – og samarbejdspartnere 
 - Hvem skal rådet være synlige overfor? 
 - Hvad er forskellene mellem rådets opgaver og pensionistforeningers opgaver? 
 - Hvad er forskellene mellem det kommunale ældre-/seniorråds opgaver og 
   Regionsældrerådets opgaver? 
 - Hvordan henvender rådet sig til kommunalbestyrelsen med konstaterede problemer? 
 - Hvordan holder rådet balancen mellem at være rådgiver for kommunalbestyrelsen og 
   samtidig varetage ældres interesser? 
 - Hvordan bevares et godt internt samarbejde i rådet? 
 Bent Aa. Rasmussen, formand i DANSKE ÆLDRERÅD 
 
13.45 – 14.00 Pause og seminarskift 
 
14.00 – 15.00 Seminarer anden runde 
 
15.00 – 15.30  Præsentation af DANSKE ÆLDRERÅDs opbygning og opgaver   
  Bent Aa. Rasmussen formand, i DANSKE ÆLDRERÅD 
 Kaffe med kage under præsentationen 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                 
                                                         
                    

Praktiske oplysninger: 
 
Pris:  
Medlemmer af ældre-/seniorråd, samt rådenes sekretær: 775 kr.  
Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød 
samt deltagermappe.  
 
Temadagene holdes følgende steder: 
23. januar Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro, tlf. 98 24 45 77 
27. januar  Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted, tlf. 57 68 12 55  
28. januar  Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted, tlf. 57 68 12 55  
30. januar Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, tlf. 48 13 02 40    
4. februar Kryb-i-ly-kro, Kolding Landevej 160, Taulov, 7000 Fredericia, tlf. 75 56 25 55. 
5. februar Kryb-i-ly-kro, Kolding Landevej 160, Taulov, 7000 Fredericia tlf. 75 56 25 55. 
6. februar  Skovhuset, Hedevej 1, 8882 Fårvang, tlf. 86 87 70 04 
           
Tilmeldingsfrist:  

5. januar for deltagelse i Aabybro, Ringsted og Allerød 
 

14. januar for deltagelse i Fredericia og Fårvang. 
 

Elektronisk, samlet tilmelding via hjemmesiden, www.danske-aeldreraad.dk 
Et ældre-/seniorråd kan vælge at sende deltagere til forskellige temadage.  
Deltagerne til hver enkelt temadag tilmeldes samlet. 
 
Bekræftelse:  
Bekræftelse på tilmeldingen sendes løbende til deltagernes oplyste mailadresser.  
 
Betaling:  
Faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb.  
 
Afmelding:  
Afmelding skal ske skriftligt.  
Afmelding er vederlagsfri 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.  
Ældre-/ seniorrådet kan dog altid sende en anden deltager end den tilmeldte.  
 
Telefonisk henvendelse kan ske til DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat på tlf.nr. 38 77 01 60. 

http://www.danske-aeldreraad.dk/

