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I 2014 fik Danske Îldrer¬d overrakt òOpen Gover-

nment Awardò ved en ceremoni i FN-bygningen i 

New York. 

De internationale dommere fandt dengang, at den 

danske model med Þldrer¬d er en s¬ unik instituti-

on, at de skulle hÞdres med fßrsteprisen. 

I dag fem ¬r senere lever Þldrer¬dene stadig i 

bedste velg¬ende. Det viser tal fra Danske Îldre-

r¬ds nye medlemsundersßgelse, som blev gen-

nemfßrt i sommer, og som du kan lÞse meget me-

re om i dette nyhedsbrev. 

I undersßgelsen fortÞller det store flertal af Þldre-

r¬dsformÞnd, at kommunerne b¬de lytter til Þld-

rer¬dene, og at Þldrer¬dene har indflydelse p¬ de 

beslutninger, som kommunen tager p¬ Þldreom-

r¬det. I alt 88 ud af de 95 Þldrer¬d, der deltager i 

undersßgelsen, vurderer, at de i hßj eller i nogen 

grad har indflydelse p¬ beslutninger i kommunen, 

der vedrßrer Þldre.  

Det er meget glÞdeligt. Og viser, at de mange ti-

mer som Þldrer¬dsmedlemmerne lÞgger i arbej-

det, betaler sig.  

Aktive Þldrer¬d 

Medlemsundersßgelsen tegner i det hele taget et 

billede af nogle meget aktive Þldrer¬d, der p¬ 

tvÞrs af landet styrker lokaldemokratiet. B¬de 

gennem klassisk hßringsarbejde, men ogs¬ ved at 

arrangere borgermßder, indg¬ i samarbejde med 

andre organisationer og meget andet.  

Alt er selvfßlgelig ikke rosenrßdt. Der findes flere 

eksempler p¬, at kommuner og Þldrer¬d ikke er 

enige. Det skal der vÞre plads til. Uenighed er en 

naturlig fßlge af rollefordelingen, hvor Þldrer¬dene 

b¬de er r¬dgiver for kommunalbestyrelsen og de 

Þldre borgeres talerßr.  

Ofte opst¬r uenigheden som fßlge af en besparel-

ser. Rengßring hver 3. uge, et bad om ugen, fjer-

nelse af klippekortet er desvÞrre forslag, der i dag 

er ikke er usÞdvanlige, og noget som Þldrer¬de-

ne m¬ kÞmpe imod.  

Noget tyder p¬, at samarbejdet mellem de fleste 

kommuner og Þldrer¬d giver plads til denne 

uenighed. 82 ud af 95 Þldrer¬d vurderer, at sam-

arbejdet med kommunalbestyrelsen er meget godt 

eller godt.  

Personligt er jeg af den overbevisning, at hvis man 

skal have et optimalt samarbejde, s¬ skal kommu-

nerne og r¬dene give plads til et fortroligt rum, 

hvor man kan diskutere emner, som man senere 

godt kan blive uenige om ï men hvor man holder 

kritikken p¬ et sagligt og faktuelt plan.   

Vil inddrages tidligere 

Det er i det hele taget interessant at se p¬, hvilke 

knapper der kan skrues p¬ for at optimere samar-

bejdet mellem Þldrer¬d og kommune.  

I undersßgelsen peger hele 65 ud af 95 Þldrer¬d 

p¬, at kommunalbestyrelsen skal inddrage dem 

tidligere. Flere Þldrer¬d mener ogs¬, at de selv 

kan vÞre mere p¬ forkant og opsßgende i forbin-

delse med nye tiltag.  

Alt i alt fortÞller medlemsundersßgelsen, at landet 

over samarbejder kommuner og Þldrer¬d om at 

udvikle og styrke Þldrepolitikken. Det er et samar-

bejde, der fungerer godt de fleste steder, men som 

har potentiale til at blive yderligere styrket.  

Finanslov p¬ vej 

I skrivende stund forhandles finansloven. Danske 

Îldrer¬d hilser det velkomment, at regeringen af-

sÞtter ekstra milliarder til velfÞrd i sit finanslovs-

udspil, men kan desvÞrre samtidig konstatere, at 

udspillet ikke lÞgger op til et egentligt velfÞrdslßft 

p¬ Þldreomr¬det 

Mogens Rasmussen 

Formand 

Îldrer¬d styrker lokaldemokratiet 
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Lokalpolitikere bliver ofte beskyldt for ikke at lytte nok til borgerne. Danmarks 98 Þldrer¬d ople-

ver det modsatte, viser Danske Îldrer¬ds medlemsundersßgelse. Side 4. 

 

 
 
 

 

òòÎldrer¬dene er generelt gode til at opfange, 
hvad der er vigtigt for de Þldre, og de har en 
stor viden om, hvilken betydning de kommuna-
le initiativer har for Þldre borgeres livsbetingel-
ser.ò 

Jette Skive, formand for KLôs Sundheds- og Îldre-

udvalg. Side 5 

 

Nye veje til bedre livskvalitet for Þldre 

FÞrre Þldre skal leve med depression. Det 
har vÞret m¬let for det to¬rige projekt Sikkert 
Seniorliv, der netop er afsluttet. Side 10. 
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Undersßgelse af Þldrer¬denes arbejdsbetingelser  

ï samarbejde, indflydelse og relationer 

 

Danske Îldrer¬d gennemfßrte sommeren 2019 en undersßgelse blandt for-

mÞndene for landets 98 Þldrer¬d. I alt 95 ud af 98 Þldrer¬dsformÞnd har 

svaret p¬ undersßgelsens spßrgsm¬l, der blandt andet giver et indblik i, hvor-

dan samarbejdet mellem Þldrer¬dene og kommunerne fungerer. Du kan p¬ de 

nÞste sider lÞse nogle af undersßgelsens hovedkonklusioner.  

 

 

 

88 ud af 95 Þldrer¬d  

vurderer, at de i hßj grad 

eller i nogen grad har indfly-

delse p¬ beslutninger i kom-

munen, der vedrßrer Þldre.   

65 ud af 95 Þldrer¬d  

ßnsker, at kommunalbesty-

relsen inddrager dem tidli-

gere i relevante sager. 

82 ud af 95 Þldrer¬d  

vurderer, at samarbejdet 

med kommunalbestyrelsen 

er meget godt eller godt 
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Kommunerne lytter til Þldrer¬dene 

Lokalpolitikere bliver ofte beskyldt for ikke at 

lytte nok til borgerne. Danmarks 98 Þldrer¬d 

oplever det modsatte, viser ny undersßgelse.  

 

En ny undersßgelse viser, at kommunerne b¬de 

lytter og tager hensyn til den r¬dgivning, de f¬r fra 

Þldrer¬dene.   

Ifßlge undersßgelsen, der er gennemfßrt af Dan-

ske Îldrer¬d, oplever 88 ud af de 95 Þldrer¬d, 

der har deltaget i undersßgelsen, at de i hßj grad 

(17) eller i nogen grad (71) har indflydelse p¬ be-

slutninger i kommunen, der 

vedrßrer Þldre.   

Det glÞder Mogens Rasmus-

sen, formand for Danske 

Îldrer¬d. 

-  Vi oplever, at kommunalpo-

litikerne og deres forvaltning 

bliver bedre og bedre til at 

inddrage og lytte til Þldrer¬-

dene. De lokale Þldrer¬d f¬r selvfßlgelig ikke alle 

deres ßnsker opfyldt. For eksempel har vi i de se-

neste ¬r oplevet besparelser p¬ Þldreomr¬det i 

mange kommuner, og her har opgaven for Þldre-

r¬dene ofte vÞret at begrÞnse skaden. Men set 

over en bred kam oplever vi, at kommunerne lytter 

til Þldrer¬dene - i hvert fald s¬ langt som pengene 

rÞkker, siger Mogens Rasmussen, formand, Dan-

ske Îldrer¬d.  

Ogs¬ i KL oplever man, at kommunerne sÞtter 

pris p¬ den r¬dgivning, de f¬r fra Þldrer¬dene.   

- Îldrer¬dene er generelt gode til at opfange, 

hvad der er vigtigt for de Þldre, og de har en stor 

viden om, hvilken betydning de kommunale initiati-

ver har for Þldre borgeres livsbetingelser. Derfor 

er jeg ogs¬ glad for, at de folkevalgte Þldrer¬d 

rundt omkring i landet bliver inddraget i kommunal-

bestyrelsernes beslutninger. Det styrker lokalde-

mokratiet og gßr, at flere borgere fßler sig hßrt og 

inddraget, siger Jette Skive, formand for KLô Sund-

heds- og Îldreudvalg.  

Inddragelsen af Þldrer¬dene gßr sig blandt andet 

gÞldende, n¬r lokale byrum er under forandring. 

Her har Þldrer¬dene afgßrende indflydelse p¬ 

kommunernes prioriteringer og planlÞgning i for-

hold til at sikre tilgÞngelighed og Þldreegnede 

adgangsforhold.  

I HolbÞk Kommune har det 

lokale Þldrer¬d fx haft stor 

indflydelse p¬, at et nyt ple-

jecenter i dag er placeret 

centralt i Tßllßse ï tÞt p¬ 

b¬de station, bibliotek og 

byens liv. LÞs mere om det 

p¬ nÞste side.     

Plads til uenighed  

Nogle gange g¬r bßlgerne 

dog hßjt. Det er ikke usÞdvanligt, at Þldrer¬dene 

g¬r i lokalmedierne og kritiserer deres kommune 

for at skÞre i Þldreplejen. Men det er, ifßlge for-

manden for Danske Îldrer¬d, en naturlig fßlge af 

rollefordelingen.  

- Der skal vÞre plads til uenighed i samarbejdet 

mellem kommune og Þldrer¬d, hvis Þldrer¬det 

skal opfylde sin rolle som b¬de r¬dgiver for kom-

munalbestyrelsen og som de Þldre borgeres tale-

rßr, siger Mogens Rasmussen.  

Noget tyder da ogs¬ p¬, at der er plads til denne 
uenighed. I Danske Îldrer¬ds undersßgelse for-
tÞller 82 ud af 95 Þldrer¬d, at samarbejdet med 
kommunalbestyrelsen er meget godt (39) eller 
godt (43).   

- Îldrer¬dene er generelt gode til 
at opfange, hvad der er vigtigt for 
de Þldre, og de har en stor viden 
om, hvilken betydning de 
kommunale initiativer har for 
Þldre borgeres livsbetingelser. 

Jette Skive, formand for KLô Sundheds- og 

Îldreudvalg 

 

// Ny undersßgelse 

Tekst Morten Larsen 
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Der kan nogle gange vÞre brug for et langt sejt 

trÞk for at gßre sin indflydelse gÞldende som 

Þldrer¬d. N¬r et nyt plejecenter i dag er place-

ret centralt i Tßllßse tÞt ved station, bibliotek 

og byens liv skyldes det i hßj grad Îldrer¬det i 

HolbÞks stÞdige inisisteren.  

 

Kommunen havde oprindeligt planlagt at placere 

plejecentret i udkanten af Tßllßse ï langt fra offent-

lig transport og byens liv. Men efter have lyttet til 

Þldrer¬dets argumenter blev plejecentret placeret 

tÞt ved lÞgehus, butikker og i en kort afstand fra 

stationen. Det var dog ikke nogen hurtig proces at 

f¬ Þndret placeringen.  

- Som Þldrer¬d m¬ man ofte have t¬lmodighed 

som en elefant. I dette tilfÞlde var placeringen af 

plejecentret allerede skrevet ind i lokalplanen, s¬ 

det var umiddelbart svÞrt at Þndre. Vi gjorde alli-

gevel forsßget, fortÞller Steen-Kristian Eriksen, 

der er formand for Îldrer¬det i HolbÞk Kommune. 

- Vi lavede hßrningssvar i forhold til lokalplanen, 

hvor vi med afsÞt i de saglige argumenter pegede 

p¬ en specifik grund, der efter vores opfattelse ville 

vÞre bedre for beboere, p¬rßrende og medarbej-

dere. Og n¬r vi mßdte lokalpolitikerne p¬ byens 

torv eller var til et arrangement med dem brugte vi 

det som en anledning til at fremfßre vores syns-

punkter, fortsÞtter han. 

Efter cirka to ¬rs arbejde havde Þldrer¬dets argu-

menter sl¬et igennem hos politikerne, og der blev 

taget en beslutning om at Þndre placeringen.  

Det er dog langtfra altid, at Þldrer¬dene m¬ arbej-

de i kulisserne med den samme sag i flere ¬r. 

- N¬r kommunen fx overvejer at lade Þldre betale 

for sygeplejeartikler i forbindelse med s¬rpleje, er 

processen en helt anden. Her har vi kort tid til at 

p¬virke politikerne og m¬ derfor reagere hurtigt ï 

b¬de i forhold til at afgive hßringssvar og i forhold 

til at give vores holdning til kende i medierne, p¬-

peger Steen-Kristian Eriksen. 

I lßbet af de sidste ¬r har Îldrer¬det i HolbÞk 

blandt andet medvirket til at sikre rengßring hver 

14. dag i stedet for hver 3. uge og bedre mulighed 

for hovedrengßring, men ogs¬ annullering af takst-

stigning for mad p¬ de kommunale plejecentre. 

T¬lmodighed gav pote 

Som Þldrer¬d m¬ man ofte have en t¬lmodighed som en 

elefant, fortÞller formand for Îldrer¬det i HolbÞk Steen-

Kristian Eriksen  

// Ny undersßgelse  

Det siger undersßgelsen om Þldrer¬denes indflydelse 

�x�� 88 ud af de 95 Þldrer¬d vurderer, at de i hßj grad eller i nogen grad har indflydelse p¬ beslutninger i 

kommunen, der vedrßrer Þldre.   

�x�� 82 ud af 95 Þldrer¬d vurderer, at samarbejdet med kommunalbestyrelsen er meget godt eller godt.  

�x�� 87 ud af 95 Þldrer¬d vurderer, at samarbejdet med forvaltningen er meget godt eller godt.  

�x�� 65 ud af 95 Þldrer¬d ßnsker, at kommunalbestyrelsen inddrager dem tidligere, s¬ samarbejdet kan 

bliver yderligere udviklet.  

Jf. Danske Îldrer¬ds medlemsundersßgelse juni 2019. 

Tekst: Morten Larsen 


