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Kære Kaare Dybvad Bek 

Tillykke med udnævnelsen som indenrigsminister. I Ældre Sagen er vi meget enige med dig 

i, at udfordringen med at sikre større sammenhængskraft i Danmark er blandt tidens 

vigtigste dagsordener. Og vi er af den klare overbevisning, at både seniorer og ældre kan 

være medvirkende til at sikre samhørighed og fællesskab på tværs af landet. 

Det gælder både, hvad angår bosætning i landområder og generel deltagelse i 

civilsamfundet. Vi ved, at den ældre del af befolkningen, der bor i landdistrikter, oplever 

lige så høj eller endda højere livskvalitet, end dem, der bor i de større byer. Og med en 

seniortilværelse, der stadig bliver længere for de fleste, er netop denne gruppe med dens 

høje økonomiske aktivitetsniveau også attraktiv for mange landdistriktskommuner.    

Velfærdsloven skal sikre, at ældreplejen ikke udhules 

En af forudsætningerne for et velfærdssamfund i balance er, at man kan få den hjælp, man 

har brug for, uanset hvor i landet man bor. Derfor har vi i Ældre Sagen store forventninger 

til den kommende velfærdslov. Det er for os at se helt afgørende, at pengene til velfærd 

følger med befolkningsudviklingen i alle landets kommuner.  

Velfærdsloven skal skrues sammen, så vi er sikre på, at den rent faktisk får positiv 

betydning for velfærden ude i kommunerne. Der er brug for mekanismer, der sikrer, at de 

ekstra midler, som allokeres til velfærd i kommunerne pga. den demografiske udvikling, 

rent faktisk kommer til at gå til at opretholde velfærden på de pågældende områder. 

Desuden bør det holdes for øje, at modellen og de antagelser, der kommer til at ligge til 

grund for fremskrivningen af det demografiske træk, er retvisende og realistiske. Her kan 

især sund aldring blive et vigtigt element. Omfanget af sund aldring er særdeles usikkert og 

dårligt belyst – og udviklingen skal følges tæt. 

Ny model for fremskrivning af ældrebudgetter 

I tillæg til modellen bag velfærdsloven foreslår vi desuden, at der udarbejdes en konkret 

beregningsmodel for fremskrivning af de kommunale budgetter på ældreområdet.  

I dag er der stor forskel på, hvordan kommunerne fremskriver det demografisk betingende 

udgiftstræk. Dette bør være ensartet for at give mere gennemskuelighed og for at  

understøtte, at de midler, som bliver udmøntet via velfærdsloven, rent faktisk bliver brugt 

til at dække det demografiske træk i hver enkelt kommune.  
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Behov for fortsat fokus på tidssvarende pleje-, ældre- og seniorboliger  

I Ældre Sagen er vi også optaget af udviklingen på boligområdet. Behovet for flere 

plejeboliger er alarmerende og forventes allerede inden for en kortere årrække at udgøre et 

massivt pres på boligmassen. Vores analyser peger på et udækket behov på omkring 25.000 

plejeboliger allerede i 2040. Vi anser det ikke for realistisk, at dette kan dækkes ved 

nyopførelser alene. Derfor er der behov for også at tænke aldringsvenlig tilgængelighed ind 

i den eksisterende boligmasse. 

Og det leder videre til en anden åbenlys udfordring. Vi ser med bekymring på de mange 

ubeboede kommunale ældreboliger, der i stigende grad fravælges grundet tiltagende 

afmatning af landsbysamfund og utidssvarende stand. Her er brug for nytænkning - særligt 

når vi ser, at mange ældre stadig ønsker at blive boende i deres nærområder. 

   

Dette gælder også i den almene boligsektor, hvor mere end 200.000 +65-årige borgere har 

bopæl. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke for din invitation til at deltage i 

arbejdsgruppen om målrettet tilgængelighed i almene boliger. Vi ser frem til at bidrage til 

dette vigtige arbejde.  

Kommunalvalg 2021 

Afslutningsvis vil jeg også gerne slå et slag for det kommende kommunalvalg. For os at se 

bliver KV21 et af de vigtigste i mange år. Værdighed i ældreplejen må og skal tilbage på den 

kommunalpolitiske dagsorden, og der er brug for en koordineret indsats. 

Forholdene på nogle danske plejehjem blev dokumenteret på beskæmmende vis sidste 

sommer, og også i hjemmeplejen er der store udfordringer med kontinuitet og sikring af 

den enkelte ældres selvbestemmelse. Disse udfordringer vil sammen med sikring af bedre 

sektorovergange i sundhedsvæsenet være Ældre Sagens fokusområder i KV21-arbejdet, og 

vi håber, at I også fra regeringens side vil adressere disse udfordringer i kommende 

kommuneaftaler.    

Med dette endnu en gang tillykke med udnævnelsen. Vi ser frem til et godt og konstruktivt 

samarbejde og er naturligvis til fuld disposition for uddybninger af vores synspunkter. 

Venlig hilsen 
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