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Den 27. februar meddelte Erik Stagsted, at han gik af som landsformand for Danske 
Ældreråd med øjeblikkelig virkning. Danske Ældreråd takker Erik Stagsted for hans sto-
re indsats som bestyrelsesmedlem gennem mange år og som landsformand i de sene-
ste to år. Mogens Rasmussen er konstitueret formand frem til repræsentantskabsmø-
det 2019. 
 
På den anden side af repræsentantskabsmødet skal vi byde velkommen til en nyvalgt 
formand, en nyvalgt bestyrelse og et nyt formandskab. Det er dem, der skal sætte ret-
ning for Danske Ældreråds arbejde i de kommende år.  
 
Og der er mange vigtige politiske dagsordner at tage fat på. Det gælder ældres livsvil-
kår, udviklingen af det nære sundhedsvæsen, udbredelsen af digitale løsninger, hele 
den forebyggende indsats og sikring af tilstrækkelige midler i kommunerne til at give en 
værdig pleje til de mange flere ældre borgere – for blot at nævne nogle.  
 
Danske Ældreråd er en demokratisk organisation, som vi skal værne om, og som vi 
skal blive ved med at udvikle. På det kommende repræsentantskabsmøde stiller besty-
relsen forslag om, at alle medlemmer skal have taleret på mødet, uanset om de er 
stemmeberettigede eller ej. Bestyrelsen har også foreslået, at reglerne for valg til be-
styrelsen fremadrettet ændres, så der bliver mulighed for, at kandidater kan holde en 
kort valgtale, og så alle medlemmer fra valgkredsen, og ikke kun de stemmeberettige-
de, kan være tilstede under valghandlingen.  
 
Der er ingen tvivl om, at vi i arbejdet for at sikre alle ældre et godt liv står stærkest som 
et samlet Danske Ældreråd. Lad os derfor få et godt repræsentantskabsmøde i en kon-
struktiv ånd.  
 

      Bestyrelsen i Danske Ældreråd 

Tid til at se fremad  
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Nyt fra Danske Ældreråd 

 

Kommunale akutpladser  
– egenbetaling er ikke længere en mulighed 
Ny bekendtgørelse og vejledning slår fast, at kommuner ikke må opkræve egen-

betaling for kost, linned og tøjvask, hvis man er henvist til ophold på en akutplads 

efter sundhedslovens regler.  

Danske Ældreråd glæder sig over, at det ifølge en ny bekendtgørelse og vejledning om 

kommunale akutfunktioner pr. 1. marts 2019 ikke længere er lovligt at opkræve egenbe-

taling for kost, linned og tøjvask ved ophold på kommunale akutpladser. Danske Ældre-

råd har flere gange påpeget problemet med egenbetaling i forbindelse med ophold på 

en kommunal akutplads.  

Da bekendtgørelsen og vejledningen var i høring i februar, havde Danske Ældreråd fle-

re indvendinger. Danske Ældreråd påpegede i sit høringssvar, at regler og vejledning 

var utilstrækkelige og uklare i forhold til at sikre den politiske intention om et stop for 

egenbetaling for kost mv. på kommunale akutpladser. Det er tilfredsstillende, at 

sundhedsministeren har lyttet til mange af de forbedringsforslag, som Danske Ældreråd 

fremførte i sit høringsvar til bekendtgørelse og vejledning.  

 

Borgerens behov for hjælp er afgørende 

Det fremgår nu af vejledningen, at det altid er borgerens aktuelle behov for hjælp, som 

er afgørende for kommunens tilbud til borgeren. Dette indebærer, at borgere, der – på 

grundlag af en lægehenvisning og kommunens visitation – modtager sådanne særlige 

sygeplejefaglige indsatser, omfattet af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kom-

munale akutfunktioner, ikke kan opkræves egenbetaling for opholdet. Dette uanset, 

hvad kommunen har valgt at kalde tilbuddet.  

Det afgørende er altså, hvilken social- og/eller sundhedsfaglig ydelse, borgeren modta-

ger under sit opholdet. Er der fx tale om et rehabiliteringsforløb eller et aflastningsforløb 

– hvor ydelsen kun er en servicelovsydelse efter serviceloven, (hjælp til personlig pleje, 

personlig hygiejne, genoptræning, rehabilitering etc.) - så har det indtil nu været tilladt 

for kommunen at opkræve et beløb for linned, mad, ophold mv., og det vil det fortsat 

være.  

Modtager borgeren derimod en ydelse efter sundhedsloven – altså den form for kom-

pleks akutsygepleje, som er nævnt i Kvalitetstandarden for den kommunale akutfunktion 

- så har kommunen ikke ret til at opkræve egenbetaling.  

Det er dog væsentligt at bemærke, at en borger, som har ophold på en kommunal plads 

og modtager almindelig hjemmesygepleje til fx medicindosering, sårpleje eller insulinin-

jektion, kan opkræves et beløb for linned, mad, ophold m.v. Desuden gælder, at hvis en 

borger under et planlagt aflastningsophold fortsætter med at modtage særlige sygeple-

jeindsatser fra kommunens udkørende akutteam, vil der kunne opkræves et beløb for 

NYHEDSBREV 2  2019 
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Ikke afgørende hvad kommunen kalder pladsen 

I det omfang en kommune benytter de fysiske rammer fleksibelt - eksempelsvis både 

som en kommunal akutplads og som en midlertidig plads efter serviceloven - opholder 

borgeren sig på en kommunal akutplads, så længe borgeren har behov for den særlige 

sygeplejefaglige indsats, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for 

den kommunale akutfunktion. Her kan der ikke opkræves egenbetaling. Det er muligt, 

at kommunen kalder pladsen noget andet end ”akutplads”. Dette er imidlertid underord-

net, da det er borgerens behov for akutfunktionsydelsen, som afgør, at pladsen ikke må 

koste noget.  

Når borgeren ikke længere har behov for en særlig sygeplejefaglig indsats, men even-

tuelt fortsat har behov for pleje og omsorg, vil borgeren – såfremt vedkommende visite-

res hertil – modtage et andet tilbud fra kommunen om ophold på fx en rehabiliterings-, 

aflastnings- eller genoptræningsplads, hvor der i visse tilfælde kan opkræves egenbeta-

ling.  

 

Krav på skriftlig dokumentation og begrundelse  

Vejledning og bekendtgørelse slår nu også fast, at borgere, der visiteres til og modtager 

ydelser fra kommunen, og som har ophold på kommunale pladser, altid har krav på at 

få viden om og dokumentation herfor. Ydelsens og opholdets karakter og retsgrundlag, 

samt klagemuligheder efter relevant lovgivning, skal således oplyses borgeren, også 

ved ændringer i forløbet.  

Visiteres en borger fx til en akutfunktionsydelse, skal borgeren orienteres om dette. Vur-

derer kommunen, at borgeren efter et stykke tid går fra en akutfunktionsydelse efter 

sundhedsloven til kun at modtage pleje og omsorg efter serviceloven, skal borgeren re-

visiteres og orienteres om denne ændring. 

NYHEDSBREV 2  2019 
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Intet fast opkrævningsbeløb efter serviceloven 

Vejledningen indeholder desuden en opsummering af servicelovens bestemmelser om 

kriterierne ved egenbetalingsopkrævning,  hvor det bl.a. understreges, at kommunerne 

ikke må opkræve et fast beløb i egenbetaling ved midlertidig ophold efter servicelovens 

§84. Det er efter Danske Ældreråd opfattelse centralt, da vi oplever, at flere kommuner 

hidtil har forvaltet reglerne forkert og opkrævet et fast beløb uafhængigt af borgerens ind-

komstforhold. Vejledningen indeholder nu følgende:  

”For personlig og praktisk hjælp og madservice efter servicelovens § 83 og afløsning og 

aflastning samt midlertidigt ophold efter servicelovens § 84 gælder, at kommunen ikke 

kan opkræve mere i betaling for tilbuddet, end produktions- og leveringsomkostninger 

kan begrunde, dog maksimalt til de fastsatte prislofter (Dette svarer til et beløb på max. 

140-150 dagligt).  

For personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 kan der endvidere ikke opkræves 

betaling for omkostninger til personale. For hjælp, der ydes efter servicelovens § 84, kan 

kommunen ikke opkræve en fast pris, der er ens for alle borgere, fordi muligheden for at 

opkræve egenbetaling afhænger af den enkelte borgers indkomst. Kommunen kan heller 

ikke opkræve betaling for boligen ved et midlertidigt ophold. Endelig skal betalingen fast-

sættes sådan, at borgerne fortsat har mulighed for at dække udgifter til husleje og andre 

nødvendige omkostninger til borgerens hidtidige bolig”. 

Danske Ældreråd håber, at problemet med egenbetaling i forbindelse med akutfunktions-

ydelse har fundet sin løsning, og at reglerne for opkrævning efter serviceloven fremadret-

tet vil blive forvaltet korrekt i kommunerne. Vi vil opfordre ældrerådene til at følge kommu-

nernes praksis for egenbetaling fremadrettet.  

 Vær opmærksom på at: 
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”Borgere der modtager ydelser og har ophold på kommunale pladser skal 
altid modtager en skriftlig afgørelse fra kommunen. Denne skal indeholde 
en vurdering og en begrundelse for lige netop den individuelle ydelse og 
det individuelle opholdstilbud. Er der tale om en ydelse og et ophold efter 
hhv. servicelov eller sundhedslov? Dette er et afgørende spørgsmål i for-
hold til eventuel mulighed for opkrævning af egenbetaling ”.    

Læs Danske ældreråds høringsvar her. 

Læs vejledning her og bekendtgørelse her. 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/02/Danske-%C3%86ldrer%C3%A5d-Akutfunktion-H%C3%B8ringssvar.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208308
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207450
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Svar fra sundhedsministeren om digitalt  
sundhedskort 
Danske Ældreråd har i marts 2019 sendt et brev til sundhedsminister Ellen Trane Nør-

by, efter at hun har foreslået, at det gule sundhedskort fremover skal være digitalt. Iføl-

ge sundhedsministeren ligger denne udvikling i kortene, da en analyse anslår, at 80 

procent af danskerne vil kunne gøre brug af et digitalt kort.  

Det, der bekymrer Danske Ældreråd, er de resterende 20 procent. Det er velkendt, at 

disse 20 procent primært er ældre borgere, som kan være meget sårbare, og som har 

særligt behov for kontakt til sundhedsvæsenet, praktiserende læge osv.  

Danske Ældreråd har den 2. april 2019 modtaget et svar fra sundhedsministeren. Heri 

skriver hun bl.a.: ”Jeg vil indlede med at sige, at vi bestemt ikke vil afskaffe det fysiske, 

gule sundhedskort, som vi kender det i dag. Der er alene tale om et digitalt supplement 

for de borgere, som mener, at det vil være en fordel for dem.  

Vi ved, at der bliver udstedt omkring 1,7 millioner kort om året, hvilket kan være spild af 

ressourcer, hvis man hellere vil nøjes med et digitalt kort. Men det bliver som sagt frivil-

ligt, om man vil anvende den digitale løsning, for borgerne skal selvfølgelig ikke tvinges 

til at bruge en løsning, de ikke er trygge ved. Vi skal også tage hensyn til de 20 procent 

af borgerne, som I nævner, som ikke forventes at kunne bruge et digitalt sundhedskort. 

Jeg er i øvrigt glad for at høre, at Danske Ældreråd støtter op om og anerkender det po-

tentiale, digitale løsninger har. For mig er det vigtigt, at vi hele tiden har fokus på at gø-

re mødet mellem borger og sundhedsvæsen mere gnidningsfrit og effektivt for alle par-

ter med tiltag som dette. Og her er jeg som sagt helt enig med Danske Ældreråd i, at vi 

naturligvis ikke skal digitalisere for enhver pris, men hele tiden have fokus på, at digitale 

løsninger ikke medvirker til en marginalisering af enkelte borgere eller grupper af borge-

re. Det gælder ikke mindst vores ældre borgere, der har særligt behov for kontakt til 

sundhedsvæsenet, som I også skriver”. 

Danske Ældreråd er naturligvis meget tilfreds med ministerens svar. 

Fem temadage i foråret havde stor tilslutning   
På landsplan var der i alt samlet 390 ælderådsmedlemmer på fem temadage i foråret 

2019. Overskriften for dagene var ”Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal 

budgetlægning”. Temadagene handlede således om, hvordan ældrerådene bedst får 

indflydelse på ældrepolitikken i deres kommune.  

Sekretariatschef Trine Toftgaard Lund talte om interessevaretagelse og vigtigheden af et 

respektfuldt samarbejde med politikere og forvaltning, herunder betydningen af at kende 

sin rolle som ældreråd, at etablere en god og vedvarende dialog, at arbejde sagligt og at 

sætte en dagsorden. Kommunikationskonsulent Thomas Jensen og journalist Lene Fin-

nemann havde fokus på, hvordan ældrerådene kan blive mere synlige, og hvordan det 

gode debatindlæg og den gode pressemeddelelse ser ud. 

Kommunale økonomichefer fortalte om budgetlægning i kommunerne, herunder om de 

forskellige udgiftstyper og om kommunernes brug af demografimodeller i budgetlægnin-

gen. Forskellen mellem bloktilskud, puljer og øremærkede tilskud blev også belyst. Af-

slutningsvis gav økonomicheferne deres bud på, hvordan ældrerådene bedst får indfly-

delse på det kommunale budget, og i hvilke budgetfaser ældrerådene skal være særligt 

opmærksomme.  

NYHEDSBREV 2  2019 
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Digital marginalisering af  udsatte 

ældre – hvem holdes ude? 
IT-Universitetet har offentliggjort en ny rapport om digital marginalisering af ud-
satte ældre. De har undersøgt udsatte ældres erfaringer og brug af de digitale 
teknologier, og de har set på hvordan og på hvilke måder, udsatte ældres liv kan 
være påvirket af digital marginalisering.  

Danmark er et af de mest digitale lande i verden. Over de sidste tyve år er den danske 
offentlige sektor blevet gennemgribende digital. Computere, smartphones og sociale 
medier er blevet allemandseje, og stadigt flere dele af de fleste menneskers hverdag 
foregår online. Institutioner, fællesskaber og praksisser, der tidligere var baseret på 
menneskelig kontakt og fysiske steder, bliver dermed i stigende grad flyttet til digitale 
platforme. Men hvad sker der med de mennesker, der ikke kan eller ikke har lyst til at 
indgå i digitale fællesskaber? Hvordan opleves og erfares digital eksklusion i hverda-
gen? Og hvordan rammer disse processer allerede udsatte grupper?   

 

Demografiske forskydninger og en generel højere middellevetid gør, at den ældre del 
af befolkningen i Danmark fortsat vokser. Gruppen af ældre vil i de kommende år ud-
gøre en stadig større andel af den samlede befolkning. På nuværende tidspunkt er der 
en mangel på viden om, hvordan, hvorvidt og på hvilke måder udsatte ældre borgere 
bliver ekskluderet i overgangen til et højdigitaliseret samfund. Det er derfor væsentligt 
at forholde sig til - hvem holdes ude/ekskluderes digitalt? 

 

International forskning 

Der findes meget international forskning, der har sat fokus på, hvilke grupper, der eks-
kluderes i overgangen til et stadigt mere digitalt samfund. Denne forskning anvender 
ofte begreber som ’den digitale kløft’ (digital divides) og ‘digital eksklusion’ (digital ex-
clusion) til at indfange forholdet mellem dem, der bruger og har adgang til teknologi, 
og dem, der ikke har. Med fokus på ældregruppen har begrebet grey divide også vun-
det frem og referer til, hvordan det ofte er ældre borgere, som ikke kan eller ikke har 
mulighed for at indgå i digitale relationer, oplyser rapporten.  

 

I den tidlige forskning på området fra 1990´erne handlede det særligt om adgang til 
digitale teknologier. I dag har langt de fleste dog adgang i en eller anden form (særligt 
i den vestlige verden), og der er derfor opstået en større opmærksomhed på, hvordan 
digital eksklusion ikke blot handler om adgang eller ej. Digitale kløfter er koblet til en 
lang række andre faktorer, såsom brugerevner, motivation, grænseflader, medier der 
anvendes, økonomiske ressourcer, sociale netværk, uddannelseshistorik, geografisk 
placering og meget andet. Med udgangspunkt i en sådan forståelse har forskning vist, 
at på trods af at den digitale kløft er reduceret, så er der opstået en række andre væ-
sentlige udfordringer. Digital ulighed og eksklusion rammer nemlig især udsatte grup-
per med få sociale, økonomiske og kulturelle ressourcer. Der er altså stærke forbindel-
ser mellem digital, social og økonomisk marginalisering.  

 

Den internationale forskning indikerer en klar statistisk sammenhæng mellem internet-
brug på den ene side og uddannelsesniveau, indkomst, teknisk interesse, brug af 

NYHEDSBREV 2  2019 
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computer før pension samt ægteskabelig status på den anden side. Ældre, der ikke an-
vender digitale teknologier, er statistisk set mere socialt isolerede, økonomisk ressour-
cesvage og har flere helbredsproblemer end gennemsnittet. Samlet set tegner der sig 
et billede af, at allerede udsatte grupper fanges i nye former for udsathed med digital 
eksklusion, konkluderes i IT-Universitetets rapport. 

 

På nuværende tidspunkt er mangel på grundlæggende forskning, både nationalt og in-
ternationalt, der undersøger udsatte gruppers oplevelser og brug af digitale teknologier. 
Trods viden om at digitale kløfter hænger sammen med alder og socioøkonomiske res-
sourcer, så ved vi stadig alt for lidt om, hvordan dette opleves af udsatte ældre menne-
sker.  

 

20 procent magter ikke den digitale teknologi i Danmark 

Digitaliseringsstyrelsen har siden 2011 udgivet en månedlig statistik om brug af forskel-
lige digitale infrastrukturer i Danmark, herunder bl.a. Digital Post. I opgørelsen for marts 
2018 er 90,6 procent af den samlede befolkning tilmeldt Digital Post. Dette er en lille 
stigning fra marts 2016, hvor tallet var 89,2 procent. Tilslutningen til Digital Post er fla-
det ud over de sidste par år, og meget tyder derfor på, at ”de sidste procenter” ikke nød-
vendigvis forsvinder.  

 

Digitaliseringsstyrelsens opgørelse peger på mange måder på, at der er en sammen-
hæng mellem alder og brugen af digitale platforme. Men desværre siger denne type af 
målinger meget lidt om oplevelsen ved digital marginalisering. Uafklarede spørgsmål er 
f.eks. hvad man udelukkes fra, og hvordan det er at stå udenfor.  

 

Borgere, der er frameldt offentlige løsninger, såsom Digital Post, behøver ikke nødven-
digvis at være digitalt marginaliserede. Ligeledes er det muligt at være tilmeldt de of-
fentlige løsninger uden at være i stand til at bruge eller navigere i disse. Der er derfor et 
presserende behov for at gå bag ved disse tal. Hvis vi skal forstå de menneskelige kon-
sekvenser ved øget digitalisering, er vi nødt til at foretage kvalitative og praksisnære 
studier, der går tæt på enkelte menneskers liv og hverdag, er IT-Universitets konklusi-
on.  

 

IT-Universitetet i København har udarbejdet Arbejdsrapport 1 om struktur og nationale 
tendenser. De vil herefter indlede et projekt, hvor de vil undersøge, hvem der holdes 
ude, og hvordan det opleves, samt hvilke konsekvenser det har at være digitalt udenfor. 
Projektet har fået støtte fra Fonden Ensomme Gamles Værn til både rapport 1 og 2. 

Rapporten kan læses i sin fulde længde her.   
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Stigninger i sundheds- og  
plejeudgifter presser kommunerne  

NYHEDSBREV 2  2019 

I lang tid har det stået klart, at den ældre del af befolkningen vil stige markant i de 

kommende år, og at det ligeledes vil medføre en stigning af udgifter til sundhed 

og pleje i kommunerne. Nu sætter Momentum-analyse tal på.  

  

Ifølge en ny analyse fra KL´s nyhedsbrev Momentum forventes antallet af 80+ årige at 
vokse med 87.000 personer fra 2018 til 2025 – det svarer til en stigning på 34 procent. 
Hvis serviceniveauet skal forblive det samme som i dag, vil ekstraudgifter til sundhed 
og pleje til 80+ årige udgøre 12,5 milliarder kroner frem mod 2025. Således vil det kræ-
ve, at der bliver brugt 7 milliarder kroner ekstra på plejeområdet frem mod 2025, hvis 
forbruget per 80+ årig skal være uændret fra 2018 til 2025. På samme måde skal der 
findes 5,5 milliarder kroner ekstra for at klare presset fra de 80+ årige på sundhedsvæ-
senet. I artiklen fra Momentum forholder både KL´s formand Jacob Bundsgaard, sund-
hedsøkonom Jes Søgaard og finansminister Kristian Jensen sig til udviklingen. Et resu-
me af deres reaktioner kan læses nedenfor.  

 
KL mener 

KL´s formand, Jacob Bundsgaard, glæder sig over, at bedre forebyggelse og behand-
ling gør, at vi bliver ældre og ældre. Han mener, at landspolitikerne skal foretage nød-
vendige politiske prioriteringer, for at den kommunale økonomi og ældreservice kan 
hænge sammen. Han påpeger, at kommunerne arbejder benhårdt i forhold til at gøre, 
hvad man kan for at afbøde udfordringen: ”Dagligt bliver der landet over arbejdet på at 
effektivisere ved blandt andet at lave smartere arbejdsgange og indføre velfærdstekno-
logiske løsninger. Men det er ikke nok til at få den kommunale økonomi og ældreser-
vice til at hænge sammen, selvom det ofte er det, vi hører fra landspolitikerne”. 

 

Sundhedsøkonomen mener 

Sundhedsøkonom og professor på Syddansk Universitet, Jes Søgaard, er ikke i tvivl 
om, at den demografiske udvikling kommer til at kræve prioriteringer: ”Den til enhver tid 
siddende regering vil sige, at de vil effektivisere sig ud af det, fordi det er det, der er po-
litisk billigst at sige. Og det vil man også kunne gøre et vist stykke af vejen, men der vil 
også være indbygget en eller anden form for serviceforringelse i den såkaldte effektivi-
sering, hvis det skal være tilstrækkeligt, og man ikke vil øge skattetrykket eller indføre 
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Finansministeren mener 
 
Finansminister Kristian Jensen erkender, at det bliver nødvendigt at se på, hvordan vi 
kan bruge en større del af vores fælles økonomi på området, men slår samtidig fast, 
at vi også skal sikre, at vi bruger pengene klogere og anvender ny teknologi: ”Vi kom-
mer ikke til at effektivisere os ud af problematikken alene, men vi kommer heller ikke 
til at betale os ud af problematikken alene. Rekrutteringsudfordringen på plejeområdet 
gør, at vi allerede i dag har behov for, at der sker noget både i forhold til effektivise-
ring, arbejdstilrettelæggelse og i forhold til hvordan vi bruger ny teknologi og får løst 
opgaven mere effektivt”.  
 
Det er ifølge Kristian Jensen også nødvendigt, at vi løfter os på teknologien og effekti-
vitet, da ældreområdet ellers vil komme til at presse børnepasning, folkeskole og an-
dre områder. Han mener ikke, at det nødvendigvis kommer til at betyde serviceforrin-
gelser: ”Men vi skal være ærlige og sige, at borgerne kommer til at opleve noget an-
det. For nogen kan det være et bekymringspunkt, og for andre kan det være et kæm-
pestor fordel, hvis man med ny teknologi giver mulighed for, at flere ældre kan klare 
sig selv og selv beslutte hvornår de vil gå i seng, hvordan de vil klare deres hygiejne 
eller andet. For mig personligt vil det være et kæmpemæssigt fremskridt, også selvom 
jeg så ikke vil få en hjemmehjælper på besøg flere gange om dagen, fordi jeg netop er 
i en situation, hvor jeg kan klare mig selv med teknologi” 
 
 

NYHEDSBREV 2  2019 

Momentum er KL´s elektroniske nyhedsbrev, som har til formål at 

kvalificere og nuancere den politiske debat. Momentum udkommer 

20 gange årligt, og du kan abonnere på det her.  

 

Analysen, som denne artikel omhandler, har Momentum dannet på 

baggrund af tal fra Finansministeriet og DREAM-gruppen.  

Læs hele Momentums artikel her.  

 

Læs mere om analysen her. 

 

https://www.kl.dk/services/momentum/tilmeld-dig-nyhedsbrevet-momentum/
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2019/nr-6/stigende-antal-aeldre-kraever-politiske-prioriteringer/
https://www.kl.dk/media/19293/behov-for-sundhed-og-pleje-til-80plus-aarige-vokser-markant.pdf
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Lokale beslutninger skal  
træffes tæt på borgerne  

NYHEDSBREV 2  2019 

77 procent af befolkningen synes, det er vigtigt eller meget vigtigt, at beslutninger 

om lokale forhold træffes af politikere tæt på dem selv. Det viser en undersøgelse 

foretaget for Momentum, KL´s nyhedsbrev.  

 

Det er gode nyheder for ældrerådene, som arbejder lokalt med at rådgive byråd til gavn 

for alle ældre borgere i hver kommune. 

 

Kommunalforsker og professor på Institut for Statskundskab på SDU Ulrik Kjær læser tal-

lene som en solid opbakning til det lokale folkestyre. Han siger til Momentum: ”Den viser 

endnu en gang, at vi her i Danmark har en bredt forankret idé om, at de beslutninger, der 

kommer tæt på os, også skal træffes så tæt på os som muligt. Den holdning er stærk i 

Danmark, og det er den blevet ved med at være”. 

 
Den internetbaserede undersøgelse blev foretaget af YouGov for Momentum blandt 1013 

personer, der udgør et repræsentativt udsnit af +18-årige i befolkningen i perioden 6.- 8. 

marts 2019.  

 

Dobbelttydighed ved kommunalt selvstyre 
Af Momentums undersøgelse fremgår det også, at borgerne i en række konkrete tilfælde 

foretrækker, at det er kommunalpolitikerne, der tager beslutningerne. Således vil 88 pro-

cent helst have kommunalpolitikere til at træffe beslutning, om der skal nedlægges skoler, 

og kun 12 procent peger på folketingspolitikerne. 89 procent peger på kommunalpolitiker-

ne, når det handler om at beslutte, om og hvilke idrætsfaciliteter der skal fornyes.  

 

Lidt lavere er det på spørgsmålet om, hvem der skal beslutte, hvordan der skal prioriteres 

mellem eksempelvis udgifter og besparelser til ældrepleje eller børnehaver. Her peger 67 

procent på kommunalpolitikere og 33 procent på folketingspolitikerne. Det handler ifølge 

professor Ulrik Kjær formentlig om, at der kan være situationer, hvor det er svært at hu-

ske, hvorfor der er forskel på serviceniveauet i de enkelte kommuner. Et eksempel kan 

være, hvis ens egen kommune på et givent serviceområde ligger lavere end nabokom-

munen. Det kan føre til, at man ønsker indblanding fra Christiansborg, fordi man selv kan 

vinde noget ved det. ”Tallene viser, at borgerne overordnet set godt kan lide deres kom-

muner og kommunestyret, men det viser også den dobbelttydighed, der nogle gange kan 

være. Det er vanskeligt, for hvis man gerne vil have beslutningerne helt tæt på og mulig-

heden for lokale tilpasninger, så skal man også være klar til, at man nogle gange ligger i 

den lave ende servicemæssigt,” siger Ulrik Kjær til Momentum. ”Det må være rart at være 

kommunalpolitiker i et land, hvor borgerne i den grad bakker op om kommunestyret og 

om idéen om at have decentraliseret de politiske beslutninger. Men man har på samme 

tid et Folketing, der holder øje, og et borgermøde hver eneste dag med skoleelever, for-

ældre og plejehjemsbeboere, og selvom folk er glade for at bo i deres kommune, så er de 

ikke nødvendigvis jublende glade for al kommunens service, og det skaber et fortsat pres 

på kommunalpolitikerne”. 
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Større tillid til kommunalpolitikerne end folketingspolitikere 
Momentum har også undersøgt befolkningens tillid til politikerne. På en skala fra 1-10 

hvor 10 er lig med meget stor tillid, giver borgerne borgmesteren 5,7 og kommunalpoli-

tikere 5,4, mens regeringen får 5, og folketingspolitikere er nederst på listen med 4,9. 

Øverst finder man domstolene og politiet med henholdsvis 7,5 og 7,4.  

 

”Det, at kommunalpolitikerne er tættere på, og flere dermed har et kendskab til, hvem 

de egentlig er, kan være medvirkende til, at vi har mere tillid til dem. Måske har vi væ-

ret i debat med dem, eller også er vi i hvert fald i stand til at se nogle situationer fra de-

res side, fordi vi har mødt dem i en eller anden sammenhæng,” siger Ulrik Kjær. 

 

Af Momentums undersøgelse fremgår det også, at borgerne i højere grad har tiltro til, 

at kommunalpolitikere kan løse de opgaver, der trænger sig på, end folketingspolitike-

re. 48 procent har tiltro til kommunalpolitikerne mod 26 procent til folketingspolitikerne. 

Selvom tilliden til kommunalpolitikerne er højere end til regeringen og folketingspoliti-

kerne, så er niveauet for alle grupper lavt. Og selvom kommunalpolitikerne ligger høje-

re end deres kollegaer i Folketinget, så skal de ikke være tilfredse. Det mener profes-

sor Ulrik Kjær: ”Det må endelig ikke blive en sovepude for kommunalpolitikerne, for 

hvis man ser rent på tallet, så er der noget at arbejde med. De kan kippe med flaget og 

sige, at de er lidt mere tillidsvækkende end folketinget, men de skal huske, at de ikke 

ligger særlig højt”. 

 

Læs hele Momentums artikel  

”Lokale beslutninger skal træffes af politikere tæt på vores hverdag” her.  

 

Læs hele Momentums artikel 

 ”Vi stoler mere på byrådet end Christiansborg-politikkerne” her.   
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https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2019/nr-6/danskerne-lokale-beslutninger-skal-traeffes-af-politikere-taet-paa-vores-hverdag/
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2019/nr-6/vi-stoler-mere-paa-byraadet-end-paa-christiansborgpolitikerne/
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Markant færre svage ældre modtager hjemmehjælp 
Siden 2007 er andelen af ældre borgere, der modtager hjemmehjælp til rengøring og 
andre praktiske opgaver, næsten halveret. Faldet i hjemmehjælp har ikke ført til, at fa-
milie og venner hjælper mere til. Konsekvensen er, at flere svage ældre står uden 
hjælp i hverdagen.  
Det viser VIVEs nye rapport ”Hjælp til svage ældre”. Læs rapporten her.  

Nye rapporter fra VIVE  

Alderdommen er mere social end tidligere 
Ældre borgere finder mere tid til familie og venner end tidligere. Seks ud af ti ser deres 
børn mindst én gang om måneden, og 84 procent af bedsteforældrene er sammen 
med deres børnebørn mindst én gang om måneden - blandt andet fordi halvdelen af 
bedsteforældrene hjælper med at passe børnebørn. Den ældste del af befolkningen er 
selv parate med en hjælpende hånd. For 20 år siden havde hver fjerde 77-årige hjulpet 
deres børn med praktiske gøremål; i dag er det hver tredje. Ud over at passe børne-
børn hjælper ældre deres egne børn med blandt andet kørsel (28 procent) og vedlige-
holdelse af bolig eller have (16 procent).  Ældre danskere er meget sociale. De ser 
venner, hjælper børn og børnebørn, og langt de færreste føler sig ensomme. Det viser 
en ny VIVE-rapport, der analyserer familiære og sociale relationer blandt danskere 
over 51 år. Læs mere i rapporten her.  

Flere penge til velfærd, men ikke pr. ældre borger 
For første gang siden 2015 lægger kommunerne ekstra i den pose penge, der er til hver 
enkelt borgers velfærd. Det konkluderer VIVE i en ny opgørelse. Mens der i 2018 var 
afsat 43.359 kroner til lokal velfærd per indbygger, så er det beløb med kommunernes 
budgetter for 2019 steget til 43.373 kroner. Beløbet dækker over en samlet stigning i 
kommunernes velfærdsudgifter på 1,2 milliarder kroner. Og selv om det kun svarer til 
marginale 14 kroner ekstra for hver borger, så er udviklingen værd at bemærke.  
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https://pure.vive.dk/ws/files/2530840/211550_Hj_lp_til_svage_ldre_TG.pdf
https://pure.vive.dk/ws/files/2494668/100679_ldres_famili_re_og_sociale_relationer.pdf
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FIGUR Budgettereret vækst i serviceudgifter pr. indbygger 2018-2019 (procent). 
Vækst/nedgang i de 98 kommuner.  

 

De samlede udgifter på ældreområdet er budgetteret til at stige med mere end 650  
650 millioner kroner, hvilket svarer til en stigning på 1,4 procent.  Alligevel er resulta-
tet, at kommunerne vil anvender færre midler pr. borger over 65 år i 2019. Dette skyl-
des bl.a. en stigning i antallet af ældre borgere.  

I undersøgelsen fremgår, hvilke af de 98 kommuner, der budgetterer med vækst/
nedgang i serviceudgifter pr. indbygger i 2018-2019 ref. figur nedenfor.  
Læs mere i den ny opgørelse fra VIVE her.  
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https://pure.vive.dk/ws/files/2592107/VIVE_kommunetal_feb_2019.pdf
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Nyt fra ministerier og styrelser 

Ny satspulje mod ensomhed og mistrivsel hos ældre 
Ny satspulje målrettet kommuner, private aktører og civilsamfund (eventuelt i samarbej-
de) skal medvirke til at forebygge ensomhed og mistrivsel hos ældre med et særligt fo-
kus på ældre mænd. I formålsbeskrivelsen til satspuljen står bl.a., at undersøgelser af 
befolkningens trivsel viser, at ældre borgere er særligt udsatte for at være ensomme og 
mistrives. Det er der mange årsager til, for eksempel at de kan mangle en mening med 
livet eller savne at være med i fællesskaber, have nære relationer eller trygge omgivel-
ser.  

Puljen kan eksempelvis søges for at afprøve eller videreudvikle aktiviteter, indsatser el-
ler projekter, der har fokus på at forebygge ensomhed, mistrivsel eller selvmord. Den 
kan også søges til at styrke sammenhængen og bygge bro mellem de forebyggende 
hjemmebesøg og de efterfølgende forebyggelsesindsatser. Midlerne er en del af sats-
puljeaftalen på ældreområdet 2019-2022, og der er afsat 35 millioner kroner til puljen. 
Læs mere om pulje og ansøgningspraksis her. 

Ensomhed med i kommunernes værdighedspolitik 
En vigtig del af en værdig alderdom er at være del af sociale fællesskaber. Ensomhed 
blandt ældre borgere kan få alvorlige konsekvenser, hvis den bider sig fast og bliver 
langvarig. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti med finansloven for 2019 afsat 
100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Midlerne skal understøtte kommunernes arbej-
de med opsporing af ensomme ældre og bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmord, 
sorg og selvmord blandt ældre borgere - herunder med inddragelse af civilsamfundet. 
Midlerne udmøntes fra start til kommunerne via bloktilskuddet (og ikke som en ansøg-
ningspulje i de første år, ligesom det har været tilfældet med eksempelvis klippekortet 
og værdighedsmilliarden). 

Som led i initiativet er bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen blevet 
ændret; nu har kommunerne en forpligtigelse til i deres værdighedspolitikker at beskri-
ve, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes på kommunalt plan. Dermed 
skal de kommunale værdighedspolitikker beskrive, hvordan den enkelte kommune un-
derstøtter i alt syv områder: 

1) Livskvalitet. 
2) Selvbestemmelse. 
3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. 
4) Mad og ernæring. 
5) En værdig død. 
6) Pårørende. 
7) Bekæmpelse af ensomhed. 
 

På den måde er ældrerådene sikret indflydelse i arbejdet med at spotte og dæmme op 
for ensomhed blandt ældre borgere i kommunen.  

Som for de øvrige områder er det op til den enkelte kommunalbestyrelse at bestemme, 
hvordan der lokalt skal arbejdes med bekæmpelse af ensomhed, herunder hvilke kon-
krete tiltag, der skal iværksættes. Kommunens forpligtelse til at beskrive, hvordan kom-
munens ældrepleje kan understøtte ensomhedsindsatsen skal første gang være opfyldt 
senest den 31. december 2019. Herefter skal området ”Bekæmpelse af ensomhed” be-
handles, vedtages og offentliggøres sammen med de øvrige seks områder inden for det 
første år i den kommunale valgperiode.  
Læs mere om værdighedspolitik her.  
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https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2019/sammenhaengende-indsatser-imod-ensomhed-og-mistrivsel-hos-aeldre
https://www.sum.dk/Aeldre/Vaerdier-og-kvalitet-i-aeldreplejen/Vaerdighedspolitik.aspx
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Overgang fra arbejdsliv til pension 
Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen undersøger, hvordan ældre mennesker opfatter over-

gangen fra arbejde til pension, og hvad der kan gøre overgangen bedre. Analysen byg-

ger primært på 18 interviews med borgere med vidt forskellige jobs, uddannelser, vilkår 

og ønsker, som netop er gået på pension eller snart gør det. På trods af forskelligheder-

ne er der en række ting, der går igen, når borgerne fortæller, hvad der er vigtigt for at få 

en god start på pensionistlivet. Dette er bl.a., at man har forberedt sig godt til pensionist-

tilværelsen.  

Sundhedsstyrelsens analyse bygger også på litteratur og interviews med en række kom-

muner, organisationer og foreninger. De peger på en række forslag til, hvordan man kan 

gøre overgangen bedre, bl.a. kan man fremme et realistisk billede af, hvad overgangen 

til og livet som pensionist indebærer. 

Find rapporten her.  

Demensrejseholdet styrker arbejdet på plejecentrene 
Slut-evaluering af Demensrejseholdet viser, at medarbejdere på plejecentrene er blevet 

bedre til at imødekomme beboernes individuelle behov – og at beboerne har fået det 

bedre. I alt har 50 plejecentre i 14 kommuner deltaget i et forløb med Demensrejsehol-

det i perioden 2016 – 2018. Efter forløbet synes medarbejderne selv, at de yder en 

bedre plejeindsats. Samtidig oplever de, at det er blevet bedre at være beboer på pleje-

centrene i en hverdag med mere meningsfuldt indhold.  

Det viser evalueringen af Demensrejseholdets besøg i kommunerne, som nu er offent-

liggjort. De positive forandringer for borgerne kommer til udtryk ved, at beboerne i høje-

re grad deltager i aktiviteter, er mere rolige, og at der er færre konflikter mellem beboe-

re og medarbejdere. De færre konflikter giver desuden medarbejdere og ledere en op-

levelse af, at de har bedre tid til mere pleje og omsorg, der skaber kvalitet for beboerne. 

Demensrejseholdets indsats bygger på at formidle læring om demens og læring om for-

hold af betydning for at gøre tilværelsen mere indholdsrig for den demente og derved 

lettere for alle omkring den demente; pårørende, personale, andre beboere på pleje-

centeret.  

Læs evalueringsrapporten ”Uddannelse af nøglepersoner gennem demensholdet” her. 

Princip for Demensrejseholdet — 

Arbejde og uddannelse på samme tid! 
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Citat fra rapporten ”Analyse af overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv” 

”Mine tidligere kolleger mener, at jeg er så heldig, fordi jeg ikke behøver at 
stå op om morgenen mere. Men jeg savner faktisk mit job og alt det, mit ar-
bejde gav mig. Jeg har lyst til at sige til dem, at det faktisk ikke er særlig rart 
ikke at have noget at stå op til, men det kan man jo ikke.”  

https://www.sst.dk/da/nyheder/2019/hvad-er-den-gode-overgang-fra-arbejde-til-pension
https://www.sst.dk/da/nyheder/2019/~/media/5E58FBB1FB5742BA9640DF1401E268CB.ashx
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Kort og godt 

Plejeboliger til ældre   
KL har lavet en rapport, som belyser, hvor mange ældre borger, der har behov for en ple-
jebolig eller en plads på et plejehjem, når de store årgange nærmer sig 80-års alderen? 
Kommunerne har en forpligtelse til at tilbyde en relevant bolig til ældre med behov for en 
plads på et plejehjem eller en plejebolig. Kommunerne overvejer derfor dimensioneringen 
af plejeboliger. Analysen bag det forventede behovet for plejeboliger er af Niels Henning 
Bjørn fra KL. Det konkrete formål med analysenotatet er at belyse, hvilke faktorer som er 
afgørende for behovet for plejeboliger. Rapporten er et redskab til at hjælpe kommunerne 
med at vurdere deres behov for plejeboliger. 

Læs KL´s rapport her. 

Flere friplejehjem 
Nye tal fra Boligstyrelsen viser, at friplejehjem i større grad overtager, når kommunale 
plejehjem lukker. Antallet af pladser på friplejehjem er nærmest eksploderet. I 2009 var 
der 320 pladser på landsplan, og i 2018 var det tal steget til knap 1900. Magasinet Ple-
je har taget emnet op. 

Læs artiklen fra Magasinet Pleje her. 

Frikommuneforsøget – lovende første resultater 

Der bliver gennemført 79 frikommuneforsøg fra 2016 til 2020. Frikommuneforsøgene er 
blevet en ny måde at udvikle lovgivning på med udgangspunkt i de konkrete udfordrin-
ger, som man oplever i kommunerne. Det kan – ideelt set – føre til en mere evidensba-
seret form for lovgivning, som er mere effektiv og regelforenklende end den eksisteren-
de. I de øvrige nordiske lande (Norge, Sverige og Grønland) er man inspireret af de 
danske erfaringer og planlægger at sætte lignende forsøg i gang. I Danmark er det pri-
mært på sundheds – og beskæftigelsesområdet, at der ses lovende resultater. Projekt-
chef Ulf Hjelmar, VIVE orienterer herom i sin kronik.  

Læs hele kronikken fra VIVE her.  

Bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd 
 

Danske Ældreråds bestyrelse har afholdt møde i  Middelfart den 21. marts.  

Referatet kan læses på vores hjemmeside. Klik her.  
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https://www.kl.dk/media/18974/plejeboliger-til-pensionister.pdf
https://www.magasinetpleje.dk/article/view/640204/stadig_flere_friplejehjem_kommer_til
http://vive.peytzmail.com/c/yoa/apuvho/cugkbt/evaluation-title/2587360350?t=https%3A%2F%2Fwww.vive.dk%2Fda%2Fudgivelser%2Ffrikommuneforsoeget-de-foerste-resultater-er-lovende-12427%2F
https://www.vive.dk/da/udgivelser/frikommuneforsoeget-de-foerste-resultater-er-lovende-12427/?utm_campaign=Lovende%20frikommunefors%C3%B8g%20%7C%20Vikarer%20i%20folkeskolen%20%7C%20Debat%20om%20l%C3%A6gevagten%20&utm_medium=newsletter&utm_source=VIVEs
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/03/Referat-bestyrelsesm%C3%B8de-marts-2019-endeligt-til-hjemmesiden.pdf
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Dansk Erhverv  -  Nye løsninger på ældreområdet   

Dansk Erhverv har givet et udspil til fremtidige løsninger på ældreområdet: ”Nye løs-

ninger på ældreområdet”.  

Dansk Erhverv ønsker med udspillet at bidrage til de diskussioner, der sker midt i en 

af de største demografiske ændringer i nyere tid. Alene inden for de næste ti år bliver 

der 150.000 flere ældre borgere over 80 år i Danmark. Inden 2040 forventes over en 

halv million danskere at have rundet de 80 år. 

Udspillet er Dansk Erhvervs bidrag til debatten om fremtidens ældreområde, et områ-

de hvor der opleves en stigende forventning fra borgere og pårørende. Følger man 

den offentlige debat, kan man få indtrykket af, at løsningen er flere penge til mere af 

det samme, men det er Dansk Erhverv ikke enig i.    

Dansk Erhverv peger i deres udspil på, at nye løsninger allerede er tilstede, og at der 

ligger et stort uforløst potentiale.  

 

Dansk Erhverv foreslår syv initiativer:   

 1. Nye partnerskaber skal investere i velfærd, herunder friplejehjem.  

 2. Fælles retningslinjer for tilkøb og partnerskaber med pensionskasser.  

 3. Et udvidet og styrket frit valg for en mere åben konkurrence på kvalitet.   

 4. Inddragelse af private skal nedbringe sygefravær i den offentlige sektor.  

 5. Styrket indsats for flere ansatte på fuldtid i ældreplejen.   

 6. Velfærdsteknologi skal udbredes med inddragelse af kommuner, ansatte, bor

 gere og virksomheder.   

 7. Stærkere inddragelse af civilsamfundet i forebyggelse af ensomhed.   

 

Læs hele Dansk Erhvervs udspil: Nye løsninger på ældreområdet her. 
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https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/pressemeddelelser/dansk-erhverv-nye-losninger-pa-aldreomradet-marts-2019.pdf
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Årets Demenspris 2019 

Årets Demenspris skal være med til at anerkende de medarbejdere, der 

skaber glæde, tryghed og værdighed for mennesker med demens og deres 

pårørende. Kender du en medarbejder, der hver dag gør en forskel for mennesker med 

demens og deres pårørende og fortjener en særlig anerkendelse for sin indsats? Så kan 

der nu, indtil 1. maj, indstilles til Demensprisen 2019.  Du kan indstille til prisen lige me-

get om du er pårørende, selv har en demenssygdom, er kollega, leder, ven eller noget 

helt andet.  

Prismodtageren får en personlig pengepræmie på 10.000 kr. Prismodtagerens arbejds-

plads modtager en præmie på 50.000 kr. til at videreudvikle det gode faglige og sociale 

fællesskab omkring arbejdet med demens. Prisen uddeles torsdag d. 23. maj 2019 på 

DemensDagene.  Prisen er indstiftet som led  i Den nationale demenshandlingsplan 

2025.  

Læs mere om Demensprisen og indstil en medarbejder her.   

Værdighedsrejseholdet  rykker ud 
Kommuner og private leverandører på ældreområdet, der ønsker at løfte ledelseskompe-

tencer, strukturer og organiseringer med henblik på en forbedret værdighed, kan nu an-

søge om et læringsforløb fra værdighedsrejseholdet, som er organiseret under Sund-

hedsstyrelsen.   

Den primære målgruppe for læringsforløbene er ledere og udvalgte medarbejdere med 

ledelses-, udviklings- eller implementeringsansvar, som i dagligdagen rammesætter ar-

bejdet med værdig ældrepleje. Det kan både være plejecenterledere, hjemmeplejelede-

re, lokale team- og gruppeledere, ledere i forvaltningen samt medarbejdere med særlige 

nøglefunktioner. Ansøgningsfrist er torsdag den 9. maj 2019. 

Læs mere om værdighedsrejseholdet og ansøg her. 
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https://www.demensprisen.dk/
https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2019/laeringsforloeb-om-vaerdig-aeldrepleje-med-fokus-paa-organisation,-ledelse-og-samarbejde
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KLIK HER OG TILMELD DIG  

DANSKE ÆLDRERÅDS NYHEDSBREV  

Atypiske ældreliv – overset forskellighed 

Alle mennesker er forskellige. Det lyder som en banalitet og burde også være det. Dog om-
tales ældre voksne ofte som en ensartet befolkningsgruppe. Det er en forsimpling at omta-
le 1,1 mio. mennesker som en ensartet gruppe. Nogle ældre mennesker lever nu alligevel 
liv, der er meget forskellige fra flertallet af ældre.  
 
Det har Fonden Ensomme Gamles Værn lavet en konference om den 9. maj under titlen 
”Atypiske ældreliv – overset forskellighed”. Her er der oplæg til diskussion om bl.a. ældre 
mennesker, der aldrig har fået en partner eller børn, ældre seksuelle minoriteter, og social 
udsathed. Læs mere om programmet og find tilmeldingen her. 
 

NYHEDSBREV 2  2019 

http://danske-aeldreraad.us3.list-manage2.com/subscribe?u=33cec941ddc3514a084b96cae&id=42aa662cbf
http://danske-aeldreraad.us3.list-manage2.com/subscribe?u=33cec941ddc3514a084b96cae&id=42aa662cbf
https://www.egv.dk/om-fonden/konferencer/401-atypiske-aeldreliv-overset-forskellighed
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AKTIVITETSKALENDER 

Repræsentantskabsmøde 

29. april 2019, Nyborg 

Temadag 

30. september, Farum 

Formands-/næstformandsmøde 
27. august, Ålborg 

Ældrepolitisk konference 

30. april 2019, Nyborg 

Temadag 

2. oktober, Køge 

Formands-/næstformandsmøde 

28.august, Viborg 

 Temadag 

8. oktober, Middelfart 

Formands-/næstformandsmøde 

29. august, Middelfart 

 Temadag 

9. oktober, Viborg 

Formands-/næstformandsmøde 

3. september, Allerød 

Ældrepolitisk konference 

26. november 2019, Vingsted 

Temadag 

10. oktober, Aalborg 

Formands-/næstformandsmøde 

4. september, Køge 
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Repræsentantskabsmøde og  

ældrepolitisk konference 

Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019 finder 

sted den 29. april på Hotel Nyborg Strand.  

Dagen efter, den 30. april, afholder Danske Ældreråd  

ældrepolitisk konference ”Inddragelse og samskabelse -

hvordan bidrager ældrerådene bedst?” .  

Tilmeldingsfrist er d. 15. april. 

Du kan finde program og tilmelde dig her. 

 

Temadage efteråret 2019 

Temaet for efterårets temadage ligger ikke fast endnu, men 

det gør datoer og steder.  

Disse fremgår i aktivitetskalenderen nedenfor.  

 

Formands-/næstformandsmøder 2019 

Der er planlagt fem møder efter sommerferien.  

Datoer og steder fremgår af aktivitetskalenderen nedenfor. 

 

Temadage og konferencer 

mailto:ttl@danske-aeldreraad.dk
mailto:ml@danske-aeldreraad.dk
mailto:dn@danske-aeldreraad.dk
mailto:ls@danske-aeldreraad.dk
mailto:dn@danske-aeldreraad.dk
https://danske-aeldreraad.dk/

