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Kommissorium 

Ad hoc udvalg 2019  

Pårørende Kennedy projekt 
 
 

Indledning 

Fra 2017 til 2021 har Ældre Sagen en samlet strategisk pårørendeindsats, der går på tværs af 
politik, rådgivning, kommunikation og frivillighed. Hensigten er at udvikle og styrke Ældre 
Sagens indsats for at støtte og styrke pårørende. Der har i forbindelse med pårørendeindsatsen 
været nedsat ad hoc udvalg i 2016 og 2017 og 2018.  

I 2016 udviklede og kvalificerede ad hoc udvalget om pårørende et temahæfte om pårørende. 
Temahæftet var målrettet Ældre Sagens frivillige og beskriver Ældre Sagens holdninger og 
mærkesager i forhold til pårørende. Derudover indeholder hæftet idéer til, hvordan man lokalt 
kan arbejde for at sikre gode vilkår for pårørende i kommunerne.  

I 2017 arbejdede ad hoc udvalget med den lokale politiske pårørendeindsats op til 
kommunalvalget i november 2017. Der blev udarbejdet et materialesæt, som Ældre Sagens lokale 
afdelinger kunne anvende, såfremt de ønskede dialog med kommunen om pårørendepolitiske 
problemstillinger i forbindelse med valgkampen op til kommunalvalget i november 2017.  

I 2018 udviklede udvalget et arbejdshæfte, der beskriver, hvilke elementer en god 
pårørendepolitik bør indeholde og præsenterer en model for at involvere relevante aktører i 
arbejdet med at udvikle en pårørendepolitik i kommunerne. Derudover udviklede udvalget et 
hæfte til de ældrepolitiske frivillige med anvisninger og tips om politisk opfølgning på 
kommunale initiativer.  

 
I 2019 

I 2019 vil Ældre Sagens sekretariat fortsætte det politiske arbejde for at Danmark kan få en 
samlet national strategi for pårørende. En national strategi, der via et samarbejde med andre 
organisationer skal samle forskellige initiativer og forslag, der er nødvendige for at skabe 
ordentlige rammer for at pårørende kan leve gode og værdige liv samtidig med, at de løfter store 
opgaver som pårørende. Det kan fx handle om at arbejde for lovændringer, der grundlæggende 
sikrer pårørendes ret til støtte. Justeringer af serviceloven og tilhørende vejledninger, der kan 
sikre at pårørende har kendskab til tilbud om afløsning og aflastning. Bedre vilkår for 
erhvervsaktive pårørende, og fx særlige hensyn til enkelte grupper af pårørende, fx svækkede 
ægtefæller, børn eller andre sårbare pårørende.  
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Ad hoc udvalgets opgave i 2019  

I ad hoc udvalget i 2019 planlægges og afholdes, der en workshop for medlemmerne af udvalget i 
anden halvdel af 2019. På workshoppen præsenteres Ældre Sagens input til en national strategi 
for pårørende, samt for baggrunden her for. På workshoppen vil der med udgangspunkt i 
konkrete lokale forhold blive arbejdet med at tydeliggøre, hvordan de nationale tiltag kan have 
stor betydning for lokale forhold og vice versa. På workshoppen skal deltagerne ud fra deres 
erfaringer være med til at kvalificere og give input til Ældre Sagens bud på en national strategi for 
pårørende. Endvidere skal workshoppen være med til at sikre at initiativet afspejler de konkrete 
udfordringer pårørende står over for, i en kommunal sammenhæng.  

 
Møder 

Ad hoc udvalget holder et møde før sommeren 2019. På mødet planlægges indhold og form for 
workshoppen, som afholdes i anden halvdel af 2019. På workshoppen deltager ad hoc udvalget og 
en kreds af Ældre Sagens frivillige.  
 
 
Sammensætning 

Medlemmer af udvalget:  
• 2 fra landsbestyrelsen (hvoraf en er formand) 
• 5-7 frivillige, der har erfaring med interesse og eventuelt erfaring for området 
• 3 fra Sekretariatet: funktionsleder Charlotte Færch Lotz, chefkonsulent Marie Lilja 

Jensen, Samfundsanalyse og ældrepolitisk konsulent Rikke Sølvsten, Frivilligafdelingen 
 
 
Funktionsperiode 

Anden halvdel af 2019 
 
 
Placering 

Samfundsanalyse sørger for at udarbejde og udsende invitation og program for workshop, samt 
for facilitering af workshoppen og for udsendelse af op følgende materialer.  


