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I sidste nummer af Gerontologi og samfund 
beskrev kronikøren sine visioner om at bygge 
bro mellem generationerne. Dette arbejder 
han blandt andet for at gøre i kraft af sin 
deltagelse i Århus Ældreråd. I denne kronik 
beskriver kronikøren mere generelt, hvad 
hans arbejde i Århus Ældreråd går ud på. 
Det fremgår, at Århus har et meget aktivt 
ældreråd med mange gøremål, som ganske 
givet kan inspirere andre.
 Knud-Erik Sabroe er cand.psych., afde-
lingsleder emeritus og han er desuden, ud-
over at være ældrerådsmedlem i Århus, også 
formand for Frivillighedsrådet i Århus Kom-
mune.
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LOV OM ÆLDRERÅD
Siden 1997 har der være lov om, at der skal 
være et Ældreråd i alle danske kommuner. 
Det er Ældrerådets opgave at rådgive kom-
munalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål 
samt at formidle synspunkter mellem bor-
gerne og kommunalbestyrelsen. Et Ældre-
råd skal have mindst fem medlemmer, som 
vælges for fire år ad gangen, og valgbarheds-
alderen er 60+ år. En kommune kan dog ud-
vide vælgergruppen med førtidspensionister. 
Ældrerådet er upolitisk, og dets medlemmer 
vælges blandt individuelt opstillede personer. 
Der må ikke opstilles partilister eller ældre-
organisationslister. 
 På landsplan er der store forskelle på den 
konkrete udformning af Ældrerådsarbejdet. 
I det følgende vil jeg beskrive, hvordan Æl-
drerådsarbejdet foregår i Århus Kommune. 

ÅRHUS ÆLDRERÅD
Århus Ældreråd har et budget på knapt 
200.000 kr. til drift, betaling af husleje 
for kontor og mødelokaler og til dækning 
af medlemmernes transportudgifter mv. 
Magistratens 3. afdeling stiller sekretær til 

MIT ARBEJDE I ÆLDRERÅDET
Knud-Erik Sabroe

rådighed i forbindelse med rådets formelle 
aktiviteter, mens sekretæropgaver i forbin-
delse med rådets udvalg mv. udføres af rå-
dets medlemmer. Rådet afholder møde hver 
fjortende dag, og rådets forretningsudvalg 
har forberedende møder en uge før hvert 
rådsmøde. Ved alle rådets møder deltager 
sekretariatschefen for Mag. 3. afd., som 
orienterer om relevante sager og fremlæg-
ger byrådsindstillinger. Ved et ganske stort 
antal møder deltager de ansvarlige ledere el-
ler sagsbehandlere fra Mag. 3. afd., ligesom 
der er halvårlige møder med rådmanden og 
kvartalsmøder mellem rådmand og Ældre-
rådets formandskab.
 Det siddende Ældreråd har opbygget 
en effektiv udvalgsstruktur, som sikrer, at 
alle aspekter af ældreliv bliver grundigt gen-
nemgået. Det er ikke nogen ringe, frivillig 
arbejdsindsats, som lægges her. Det enkelte 
medlems tidsforbrug vil selvfølgelig afhænge 
af, hvilke poster hun/han varetager, men for 
forretningsudvalgsmedlemmer (som også 
ofte er udvalgsformænd) er det ikke under 
to arbejdsdage om ugen.

ÆLDRERÅDETS ARBEJDE
Loven fordrer, at Ældreråd skal høres i alle 
kommunalpolitiske sager, der vedrører æl-
dre. Århus Ældreråd kommenterer bl.a. 
budgetforhold og har i det seneste år in-
tensivt arbejdet med kommentering af den 
administrative opbygning af Magistraten og 
med forslag til ændring af organiseringen af 
ældrepleje og omsorg og lokalcenterarbejdet. 
Der er desuden stor aktivitet i de forskellige 
udvalg under Ældrerådet. Udvalgsarbejdet 
er samlet i fire hovedområder: 

1. Sundhed og Omsorg 
2. Bygninger, Boliger og Lokalcentre
3. Fritid og Kultur
4. Tilsyn med plejeboliger

Herudover er medlemmer placeret i eksterne 
råd/udvalg. Ældrerådet skal stille repræsen-
tanter til bla. Klagerådet (hvor rådets repræ-
sentant har formandsposten), Amtsældrerå-
det, de sociale udvalg i Mag 1. og Mag. 3 
afd., Frivillighedsrådet (hvor rådets repræ-
sentant har formandsposten), Kostudvalget 
samt flere andre udvalg. 

RÅDETS RESULTATER
Århus Ældreråd har ry for at være »de æl-
dres vagthund« over for rådmand, byråd og 
administration. Ældrerådet oplever i alt væ-
sentligt en imødekommende og serviceorien-
teret administration, og arbejdet foregår i en 
kritisk, men konstruktiv ånd.
 Bygnings-, Bolig- og Lokalcenterudvalget 
har i samarbejde med lederen af byggekon-
toret gennemgået og forholdt sig til samtlige 
byggeprojekter inden for ældresektoren, har 
diskuteret trafikforhold samt ført en række 
konkrete sager for borgere. Udvalget har 
afholdt en heldagskonference for lokalcen-
trenes byggeudvalg og et seminar om frem-
tidens ældrebolig.
 Sundheds- og Omsorgsudvalget har frem-
ført og i administrationen fået accepteret en 
række forslag til ændring og forbedring af 
omsorg og pleje for ældre, har kritisk kom-
menteret kvalitetsstandarder og har etable-
ret en heldagskonference i Rådhushallen om 
»Sundhed, Omsorg og Pleje«.
 Fritids- og Kulturudvalget har udarbej-
det en analyse af grundlaget for fordeling og 
anvendelse af Århus Kommunes »Omsorgs-
konto« og arrangeret en heldags konference i 
Rådhushallen om »Ældres Fritid og Kultur«. 
Udvalget er placeret i styregruppen for den 
årlige Rådhusudstilling for ældreområdet, 
indgår i et samarbejde med Århus Festuge 
om ældrefladen i festugeprogrammet og 
arbejder for tiden med et større projekt om 
»generationsbrobygning« i samarbejde med 
Børne og Unge Rådet, Århus Ungdoms 
Fællesråd, Familiecentret Århus kommune, 
Kaospiloterne og Frivillighusene.
 Tilsynsudvalget gennemgår og vurderer 
samtlige tilsynsrapporter fra plejehjem, rea-
gerer på disse og opstiller et erfaringsgrund-
lag i forbindelse med klagesager.

Den ændrede holdning og de øgede ressour-
cer i ældregruppen gør ikke Ældrerådenes 
betydning mindre i årene fremover. De skal 
være der både for at skabe gode rammer for 
de mere aktive ældre, men også for at bidrage 
til at skabe de bedst mulige betingelser for 
svage ældre, som ikke har ressourcer til at 
være selvskabende. ■
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