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 Folketinget har bestemt, at alle 98 

kommuner skal have et folkevalgt 

Ældreråd/Seniorråd (Lov fra 1995) 

  

 Vælges mindst hvert 4. år (tæt på 

kommunevalget) 

   

 Nuværende (2018-2021) Seniorråd har 9 

medlemmer og et antal suppleanter 



 arbejder for alle ældre i kommunen 

  

 er valgt af og blandt kommunens ældre (60+) 

 

 medvirker aktivt til at udforme kommunens 

ældrepolitik 

  

 er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle 

organisationer 

  

 er et selvstændigt forvaltningsorgan 



Ældrerådet/Seniorrådet er ikke 

 

• en medlemsorganisation 

 

• sagsbehandler for  enkeltpersoner 

 

• en del af kommunens administration 

 

• en del af Ældre Sagen  



 Seniorrådet skal høres 

 

 

 Kan udtale sig om alle spørgsmål af relevans 

for ældrebefolkningen 

 

 

 Seniorrådet kan bede om indsigt i fortroligt 

materiale og skal respektere fortroligheden 



Hvordan arbejder vi ? 

Seniorrådet 
Høring 

Kommentar 
Foretræde 

Offentlig udtalelse 
Personlig kontakt 

 

Kommunalbestyrelsen 

Økonomiudvalg 

Social- og Seniorudvalg 

Plan- Miljø- Teknik udvalg 

Fritids- og Idrætsudvalgt + 
Sundhed 

Social- og sundhedspolitisk 
gruppe 

Teknikgruppe 

Kulturgruppe 

Mad og måltidsgruppe 

Kulturudvalg 

Flere andre udvalg 
IT- og Kommunikationsgruppe 

Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen 

 Boliggruppe 

Infrastruktur  udvalg 



Forebyggelsesrådet 

Regionsældrerådet 

Nordgruppen 

 

Danske Ældreråd 
Formål: 

- Serviceorganisation for lokale ældreråd 
- At arbejde for en ældrepolitik, der bidrager 

til, at alle ældre kan få et godt liv 

 
Repræsentantskabsmøde 

Landsbestyrelsen 
Temamøder 

Vingstedkonferencen 
 
 

Ældresagen 
-3 fælles i 

bestyrelsen 

Seniorrådet 



Nogle temaer i Seniorrådets arbejde 

   – eksempler på forslag og resultater 
 

 Ældrepolitik, - tilblivelse, resultater 

 

 Kommunens budget og økonomiske incitamenter. Ny demografi-model 

 

 Kvalitetsstandarder i social- og sundhedspolitikken 

 

 Sundhedspolitik og sundhedsaftaler i regionen 

 

 Boligpolitik – ældrevenlige boliger, Senior-bofællesskaber 

 

 Transport - flextur 

 

 Kultur – generelt, på plejeinstitutioner 

 

 Frivilligt arbejde 

 

 Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen 

 

 Regionsældrerådet, Danske ældreråd, Nordgruppen 



 

OBS 
 

Mange billeder/figurer beregnet til 
efterfølgende overvejelser hjemme 

 
 
 



Udviklingen af ældrepolitik 





Regeringskrav om 

værdighedspolitik 

 

Værdighedsdiskussion 





Ældrepolitikkens 5 prioriterede områder 

 

1. Aktive borgere 

2. Forebyggelse og sundhedsfremme 

3. Frivillighed 

4. Demente og svækkede borgere 

5. Innovation af velfærden 

 

 

 

Grundlæggende værdier for samspil 

kommune – ældre borgere 

 

1. Livskvalitet og selvbestemmelse 

2. Kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng i plejen 

3. Mad og ernæring 

4. En værdig død 



Er pengene der til en god ældrepolitik ? 
- Budget og økonomiske incitamenter 

Hvad med Fredensborg? 

Budgetlov   -   Udligningsordning 



Udvikling af demografireguleret budget model 

 

Trin 1: Kommunalreform 2007 og fremskrivning 

 

Trin 2: Bogmesterudvalg ca. 2010 

 

Trin 3: Ny ældre-demografimodel for budget 2019 





Sag forelagt Social- og 

Seniorudvalget forår 2018 

Seniorråds kommentar 





Budget 2018-2021 kommentar 

 
Fastholde princippet om demografi-reguleret 

budget 

 

Bede om to alternative budgetter for kommunal 

medfinansiering af sygehusvæsenet til brug for 

efteråret budgetseminar og budgetbeslutninger 

fremover 

 

Fortsat prioritering af forebyggelsesindsatsen 

for ældrebefolkningen 



















+ 47 mio. kr. 

for budget 

2020 – 2023 

bevilget 





Kommenterer 
 
 Tilgængelighed 

 
 Boligudvikling for ældre 

 
 Transport, flextur, bus 

 
 

Temaerne også kommenteret 

mange gange senere overfor 

udvalg resp. ved budgetproces 







 

    2 udfordringer i  

    sundhedspolitikken 
 

 Hold raske ældre raske     (hver fjerde) 

 
 Et godt ældreliv trods sygdom   (tre fjerdedele) 



Funktioner i sundhedsvæsenet 
 

 Forebyggelse 
 

Diagnostik 
 

Behandling 
 

Pleje 
 

Genoptræning og rehabilitering 
 

Palliation 
 

Kommunikation 

Med rød: 
Tyngde i kommunen 



Sejle eller drukne i Bermuda-trekanten? 

Sundhedsaftalen for  

Region H  2019 - 2023 



Forløbsprogrammer for Region Hovedstaden 





Verdenssundhedsorganisationen, 

WHOs mål for det 21. århundrede 
 
 

 Et længere liv           mindsket dødelighed 

 

 Et sundere liv           mindsket sygelighed 

 

 Et rigere liv             øget livskvalitet/funktionsevne 

 

 Lighed i sundhed     mindsket ulighed 

Hvor er vi i dag? 

…tage udgangspunkt i sundhedsprofilen 





Obs: Denne database kan give en anelse anderledes tal end Region Hovedstadens publikationer for Sundhedsprofil 2017 



Et længere liv 

83 
 
 
79 

Restlevetid for 65-årige. 

 

%-del af tid med gode 

leveår: 

 

78% af tiden for mænd 

73 % af tiden for kvinder 



Et sundere liv - 
mindre sygelighed 

Kronisk sygdom 

 – en stor udfordring  

 

75 % af ældre har kronisk 

sygdom 

 

Hver 4. ældre har 3 eller flere 

kroniske sygdomme 







Eksempel på konsekvens af kronisk sygdom 



Akut sygdom - ulykker 

- eksempel 



Årligt cirka 80 
hoftebrud 



 

(Selvvurderet helbred) 

----------- 

 

 Livskvalitet 

 

 Funktionsevne 

 

 

Et rigere liv – bedre livskvalitet 


