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Kære Pernille Rosenkrantz-Theil 
 
Først skal lyde et tillykke med din udnævnelse til social- og boligminister. Jeg ser frem til et 
godt og konstruktivt samarbejde. I det nye regeringsgrundlag kan vi se mange gode takter 
og glæder os både over jeres ønske om at skabe tryghed for mennesker med handicap og 
over udsigten til et samlet boligpolitisk udspil. Helt generelt giver sammenlægningen af 
social- og boligområdet god mening, og jeg vil i det følgende kort berøre de områder, vi i 
Ældre Sagen finder særligt vigtige.  
 
Bredt samarbejde mod ensomhed 
Den tiltagende ensomhed er blandt de største socialpolitiske udfordringer, vi står over for. 
Derfor  arbejder Ældre Sagen sammen med Røde Kors på at færdiggøre udkastet til 
Danmarks første nationale strategi mod ensomhed med tilhørende handlingsplan. Arbejdet 
med ensomhedsstrategien er en udmøntning af SSA-reserveaftalen fra november 2021, og 
ikke mindre end 132 organisationer har bidraget til arbejdet. Vi håber meget, at du som 
minister for området vil tage godt imod udkastet og hjælpe med at sikre, at alle relevante 
ressortområder inddrager forebyggelse og afhjælpning af ensomhed i deres  arbejde. Det er 
også vigtigt at tilvejebringe ressourcer til at gennemføre strategien i praksis, dvs. realisere 
handlingsplanen, og her er de 25 mio. kr., der er afsat i SSA-reserven i 2021, ikke 
tilstrækkeligt. Som vi ser det, er det særligt vigtigt at få etableret et nationalt forsknings- og 
videncenter for ensomhed snarest muligt.  
 
Fællesskaber kræver mødesteder 
De sociale indsatser for at bekæmpe ensomhed trækker også tråde til boligområdet. I Ældre 
Sagen lægger vi stor  vægt på, at der forsat bygges og ombygges, så der skabes fysiske 
rammer til fællesskaber – også i en tid, hvor byggeprojekter er hårdt ramt på deres 
økonomi. Dét, at beboerne har et fysisk neutralt sted som et fællesrum eller et fælleshus til 
møder og aktiviteter, er en forudsætning for, at det sociale fællesskab kan folde sig ud og 
være en del af indsatsen mod ensomhed og mistrivsel. Det vi bygger nu, skal stå i mange år. 
Samtidig ser vi i det hele taget gerne, at udviklingen af nye boformer med fokus på 
fællesskab, f.eks. seniorbofællesskaber, fortsættes.  
 
Behov for at styrke udsatte ældres rettigheder   
Også når det kommer til den del af dit ressort, der vedrører rettigheder, er der vigtige 
opgaver forude. Og her glæder jeg mig i øvrigt over, at du deler matrikel med den nye 
ældreminister. Der bliver helt åbenlyst behov for et tæt samarbejde jer imellem, for i Ældre 
Sagen oplever vi alt for ofte, at svækkede ældres rettigheder er særdeles udfordrede. 
 
Det kommer f.eks. til udtryk i de urimeligt lange sagsbehandlingstider for ældre og 
mennesker med handicap, der har behov for hjælpemidler, og at afslag ofte gives uden 
skriftlig begrundelse og klagemulighed – hvilket er i strid med lovgivningen. Derfor ser vi 
behov for både nationalt fastsatte frister for sagsbehandlingstider og en styrkelse af 
sagsbehandlingen ved at indføre nationale krav til sagsbehandleres og visitatorers 
uddannelse og kvalifikationer. Sådanne opstramninger vil styrke hele socialområdet.  
 
I Ældre Sagen ser vi desværre også mange eksempler på, at kommuner uretmæssigt tager 
den bevilgede hjælp fra svækkede ældre, og at kommunen derved opnår store besparelser. 
Det er naturligvis helt uacceptabelt, og der bør for os at se skabes mulighed for 
kompensation i form af godtgørelse til borgeren, når kommuner uretmæssigt giver afslag, 
frakender eller nedsætter hjælp. 



 

Side 2 af 2 

 

 
I det hele taget er vi i Ældre Sagen bekymret for det politiske narrativ, vi fornemmer i disse 
år, nemlig at problemerne i ældreplejen skyldes, at ældre mennesker har for mange 
rettigheder, og at løsningen ligger i at fjerne disse rettigheder. Vores opfattelse er, at ældre 
mennesker ofte står i en svagere position ift. offentlige myndigheder, end yngre gør. Vi 
håber her, at du vil stå på de mest svækkede borgeres side. For når lovfastsatte rettigheder i 
serviceloven først er blevet fjernet, er det svært - hvis ikke umuligt - at få dem genindført. 
Jeg håber, at vi er enige om, at man som borger i Danmark - uanset alder – skal have ret til 
den hjælp, støtte og omsorg, man har behov for, så længe man opfylder betingelserne efter 
en konkret individuel vurdering.  
 
Stærkt foreningsliv 
Afslutningsvis vil jeg gøre dig opmærksom på Ældre Sagens meget omfattende social-
humanitære virke i form af vores mange frivillige aktiviteter fra 215 lokalafdelinger spredt 
over hele landet. Vi har 20.000 frivillige. Mange af dem hjælper og støtter både ældre og 
deres pårørende i daglige gøremål og hverdagsliv. Vores frivillige er blandt meget andet 
både spisevenner, besøgsvenner, tryghedsopkaldere, bisiddere, vågekoner og vejledere i 
sorggrupper, og de bidrager på hver sin vis til at løfte vigtige social-humanitære opgaver.  
 
Jeg håber, at vi inden for den nærmeste fremtid kan mødes for at drøfte de mange vigtige 
udfordringer på social- og boligområdet.  Her uddyber jeg gerne vores bekymringer og 
konkrete forslag til at styrke udsatte ældres retssikkerhed og livskvalitet.  
 
Venlig hilsen 
Bjarne Hastrup 
Adm. direktør 
 


