
Velkommen - Program  

Kl. 11.00 Velkommen 
    Kaffe, the og brød 
Kl. 12.00 Guidede ture rundt i huset – se din gruppe på dit     
    navneskilt  
 
Kl. 13.00 Frokost 
    Buffet i cafe området  
 
Husk din tur-pose til hjemturen ! 



CAMPUS – 8. JUNI 2018  

Velkommen til indvielse af Snorresgade  



Målet med huskøbet 
1. Først salg af Nørregade inden nyt køb 
2. Køb i stedet for at leje 

• Fast husleje 

• Lavere udgift (end at leje) 

• Fri indretning 

• Økonomi – sparsommelighed 

3. Exit, skal let kunne sælges 
4. Ikke fashionabelt sted 
5. Kontor og Campus i et  
6. Let adgang – tilgængelighed, parkering, produktiv og effektiv udnyttelse af m2  



Fortiden 

Vesterbrogade  (leje) 1986-1998 (12 år) 
Nyropsgade  (leje) 1998 – 2004 (6 år) 
Nørregade   (eje) 2003 – 2018 (15 år) 
Snorresgade  (eje) 2017 -> 
 
Nørregade:   Køb 55 mio. kr. – Salg 100 mio. kr.  
Snorresgade:  Køb 245 mio. kr. – i 2028 værdi 325 mio. kr.  
             i 2043 værdi 500 mio. kr.  



Fortiden  

• I Vesterbrogade steg medlemsantallet til  375.000 
• I Nyropsgade steg medlemstallet til   475.000 
• I Nørregade steg medlemstallet til   825.000 
• I Snorresgade stiger medlemstallet til   ??? 
• Og vi har 19.210 frivillige !! 

 
 
 



Ældre Sagen – udpluk af vores hovedresultater 
2006 
• Gratis influenzavaccine for 65 + årige gjort permanent 
• Ældrecheckens maksimale beløb forhøjet til 7.600 kr.  
2007  
• Principiel afgørelse i Arbejdsmarkedets ankenævn: Efterlønsmodtagere sikres ret til 

optjente feriepenge uden modregning i efterløn – et tab der ellers ville have været i 
størrelsesordenen 600 mio. kr. 

• Indført bundfradrag på 30.000 kr. for indkomst, før der modregnes i folkepension.  
2008 
• Nyt patientklagesystem med én fælles indgang for klager på sundhedsområdet med 

en Patientombudsmandsinstitution 
• Prisloft for mad på plejehjem og i plejeboliger på 3.000 kr. om måneden 

 



Ældre Sagen – udpluk af vores hovedresultater 

2009  
• Prisloft for udbragt mad til svækkede, hjemmeboende ældre på 45 kr. pr. måltid 
• Forhøjelse af pensionstillægget i folkepensionen på 2.000 kr. pr. måned. 
• Hævelse af aldersgrænsen for sidste udbetaling af kapitalpension fra 70 til 75 år 
• Ældrecheckens maksimale beløb hævet til 10.300 kr. 
2010 
• Afværget en 2-årig fastfrysning af folkepension og efterløn 
• Formuegrænsen for modtagelse af ældrecheck forhøjet med 10.000 kr. Det maksimale beløb 

i ældrechecken hæves til 10.700 kr. pr. år. 
2011  
• National handlingsplan for ældre medicinske patienter. Der afsættes 200 mio. kr.  
• Nedsættelse af Ældrekommission om plejehjem, Ældre Sagens direktør overtog 

formandspost 



Ældre Sagen – udpluk af vores hovedresultater 

2012  
• Afværget skattereform med aldersdiskrimination: topskat skulle sænkes for ikke-

pensionister, men ikke for pensionister 
• Ældrecheckens maksimale beløb hævet til 15.900 kr.  
• Nedsættelse af Hjemmehjælpskommission, hvor Ældre Sagens direktør deltog 
• Lovforslaget om obligatorisk Digital Post ændres, så der ”skal” og ikke blot ”kan” 

fastsættes regler for, at man kan fritages for pligten til at modtage digital post fra det 
offentlige 

2013  
• Bevilling af en ekstra, årlig milliard til kommunernes ældrepleje – ”Ældremilliarden” 

øremærket i 2014-2015, siden del af bloktilskud 



Ældre Sagen – udpluk af vores hovedresultater 

2014  
• Forhøjelse af folkepensionisters bundfradrag (før pensionstillæg reduceres)for 

arbejdsindkomst fra 30.000 til 60.000 kr. årligt 
• Efter forsøgsordning indføres fast tilknyttede læger til plejehjem.  
• Afsat 725 mio. kr. i årene 2015-18 til en styrket indsats for ældre medicinske 

patienter, herunder indsats mod overbelægning på landets sygehuse 
• Demensalliancen medstiftes af Ældre Sagen 
• Ældre Sagen tager initiativ til grundlæggelse af Folkebevægelsen mod Ensomhed 

 



Ældre Sagen – udpluk af vores hovedresultater 
2015  
• Genåbning af forhandling om finanslov for 2016, hvorved forringelse af boligydelsen til 

pensionister med lav indkomst og høj husleje, fx på plejehjem, blev afværget 
• Danmark får for første gang en (sundheds-) og ældreminister 
• Aldersgrænsen for krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekort hævet fra 70 til 75 

år 
• 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fremover til klippekortsordning for svageste hjemmehjælps 

modtagere 
2016 
• Ny national handlingsplan for ældre, medicinske patienter med fokus på sammenhæng, patient- 

og pårørendeinddragelse, værdighed og patientsikkerhed,  
• Årlig værdighedsmilliard til og med 2019 til at sikre mere værdig ældrepleje. Herefter udbetales 

midlerne sammen med bloktilskuddet 
• Kommuner forpligtet ved lov til at udarbejde en værdighedspolitik 
• Ny national demenshandlingsplan fremlagt.  
• Forslag om besparelse på boligydelse i 2017 og de følgende år fjernes fra finansloven 

 



Ældre Sagen – udpluk af vores hovedresultater 

2017 
• De midlertidige fritagelser for Digital Post afskaffes og gøres tidsubegrænsede 
• Regeringen opgiver at forhøje pensionsalderen i 2025. Forhøjelsen af pensionsalderen følger dermed 

velfærdsaftalen fra 2006 
• Folketinget indfører ens gyldighed på kørekort uanset alder og afskaffer kravet om, at personer over 75 år 

skal have lægeattest ved fornyelse af kørekort 
• Ankestyrelsen slår fast, at der skal være lige ret til hjemmehjælp, uanset hvor en kommune bor (Fejø-sagen) 
• Kommunens støtte til pårørende: 60 mio. kr. årligt 
• Videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje: 60,2 mio. kr. (2018-2021) 
• Styrket tilsyn på ældreområdet: 60 mio. kr. (2018-2021) 
2018  
• Folketinget har vedtaget at sikre patienters ret til genoptræning hos en privat leverandør senest syv dage 

efter, at man er blevet udskrevet fra et sygehus med en genoptræningsplan, hvis kommunen ikke kan tilbyde 
genoptræning inden for syv dage. 

• Finansiering af ghettoplanen er ændret, så det i mindre grad sker på bekostning af nødvendige renoveringer i 
almene boliger, herunder forbedring af adgangsforhold for ældre og handicappede. 

• Og vi er ikke færdige endnu….   



Vores drømme 2018 - og de næste 32 år  
• Over 1 mio. medlemmer 
• Ældre Sagen: mere end 50.000 frivillige 
• Pensionsalderen 72 år 
• ¼ million flere ældre vil være på arbejdsmarkedet end i dag 
• Det grå arbejdsmarked 
• Godt at regeringen i 2018 stiftede en seniortænketank.  
• Superhospitaler bliver geriatriske afdelinger 
• Velfærds robotter, med det medmenneskelige ansigt 
• Alle sparer op i en arbejdsmarkedspension (stærke kræfter for mere opsparing) 
• Regioner og kommuner slået sammen med praktiserende læger 
• Hjemmehjælpen er konsulent/rådgiver for svage ældre og deres pårørende 
• 6G net – Teknologisk gennembrud i transport, kommunikation og sundhed 



Ældre Sagens Campus 
Der holdes møder og konferencer om: 
• Teknologi, økonomi, sundhed, pleje, transport 
Der holdes træf  
• Mellem generationer, familien – mellem frivillige, og eksperter og mellem 

medarbejdere og politikerne 
Snorresgademødet: 
• Politikere, fremtidsforskere og Ældre Sagen. 
• Aldersdiskrimination 
• Arbejdsmarkedet 
• Boliger og bofællesskab 
• Livskvalitet  


	Velkommen - Program 
	Velkommen til indvielse af Snorresgade 
	Målet med huskøbet
	Fortiden
	Fortiden 
	Ældre Sagen – udpluk af vores hovedresultater
	Ældre Sagen – udpluk af vores hovedresultater
	Ældre Sagen – udpluk af vores hovedresultater
	Ældre Sagen – udpluk af vores hovedresultater
	Ældre Sagen – udpluk af vores hovedresultater
	Ældre Sagen – udpluk af vores hovedresultater
	Vores drømme 2018 - og de næste 32 år 
	Ældre Sagens Campus

