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Undersøgelse af ældrerådenes arbejdsbetingelser  

– samarbejde og relationer 

Landsorganisationen Danske Ældreråd gennemførte sommeren 2019 en undersøgelse blandt 

formændene for landets 98 ældreråd. I alt 95 ud af de 98 ældrerådsformænd har svaret på 

undersøgelsens spørgsmål, der blandt andet giver et indblik i, hvordan samarbejdet mellem ældrerådene 

og kommunerne fungerer.  

Nogle af undersøgelsens konklusioner er, at ældrerådene generelt oplever, at samarbejdet fungerer godt, 

og de langt hen af vejen har indflydelse. Nedenfor er svarene på de spørgsmål, som handler om 

ældrerådenes samarbejde med kommunerne og deres indflydelse på de politiske beslutninger på 

ældreområdet. 

 

Hvordan er ældrerådets samarbejde med kommunalbestyrelsen? 

Meget godt 39 

Godt 43 

Rimeligt 12 

Dårligt 1 

Meget dårligt 0 

I alt 95 

  

 

Hvordan er ældrerådets samarbejde med forvaltningen? 

Meget godt 56 

Godt 31 

Rimeligt 7 

Dårligt 0 

Meget dårligt 1 

I alt 95 
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Har ældrerådet indflydelse på politiske beslutninger på ældreområdet? 

I høj grad 17 

I nogen grad 71 

I ringe grad 5 

Slet ikke 2 

I alt 95 

 

Bliver ældrerådet hørt i relevante sager? 

 

 

Hvad kan kommunalbestyrelsen gøre, som den ikke gør i dag, for at udvikle samarbejdet med 

ældrerådet? (stillet som åbent spørgsmål) 

De tre hyppigste svar: 

1. Inddrage tidligere (65) 

2. Inddrage i flere sager (33) 

3. Den gør hvad den kan (33) 

 

 

I høj grad (53)

Slet ikke (1)

I nogen grad (41)
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Om Danmarks 98 ældreråd 

I hver kommune findes et ældreråd, der er valgt af borgere over 60 år. Ældrerådene rådgiver 

kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og 

kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.   

Ældrerådene rådgiver ikke kun om de initiativer, kommunerne tager. De fleste ældreråd arrangerer også 

borgermøder og kommer med forslag til nye initiativer på ældreområdet.  

Danske Ældreråd er landsorganisation for de lokale ældreråd.  Læs mere på https://danske-

aeldreraad.dk/om-danske-aeldrerad/ 

https://danske-aeldreraad.dk/om-danske-aeldrerad/
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