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Ny analyse: God samfundsøkonomi i at investere i mental sundhed 

I april offentliggjordes analysen ’Lange og lykkelige liv – hvordan fremtidssikrer vi det 

gode liv i et aldrende samfund?’ – udarbejdet for Ældre Sagen af Institut for 

Lykkeforskning. Analysen konkluderer, at ensomhed og depression er de 

livsomstændigheder, der skaber absolut størst mistrivsel hos danskere over 50 år. 

Langt mere end andre sygdomme som fx diabetes eller højt blodtryk.  

 

Derudover viser analysen, at der er en nøje sammenhæng mellem vores trivsel og vores 

behov for sundhedsydelser. Sammenlignet med andre går de, som har forringet 

livskvalitet, fx oftere til lægen (+34 pct.), er oftere indlagt (+23 pct.) og har oftere behov 

for offentlig hjælp og assistance (+72 pct.).  

 

Ældre Sagen har i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten udtalt, at mental 

sundhed skal højere op på den politiske dagsorden, og at alle lovforslag og politiske 

beslutninger fremover bør tage højde for deres indvirkning på og konsekvenser for 

ældres trivsel og mentale sundhed. Nyheden udkom i Ældre Sagens nyhedsbrev 

Indsigt.  

 

Velfærdsaftaler på ældreområdet - høringssvar til ændring af bekendtgørelse om 

retssikkerhed og administration på det sociale område 

Ældre Sagen har afgivet høringssvar til en ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed 

og administration på det sociale område. Vi har udtalt, at vi umiddelbart finder det 

positivt, at loven skal finde anvendelse, når forsøgskommunerne Langeland, Middelfart 

og Viborg træffer afgørelser efter lokale regler udstedt efter lov om velfærdsaftaler, da 

det sikrer borgernes rettigheder og forpligter kommunerne til at leve op visse krav til 

sagsbehandlingen.  

 

Vi afgav tidligere på året et meget kritisk høringssvar til selve lovforslaget om lov om 

velfærdsaftaler på ældreområdet. I høringssvaret har vi udtalt os kritisk om 

retssikkerheden i de berørte forsøgskommuner (Langeland, Middelfart og Viborg), og 

vi har blandt andet opfordret til klare krav til prøvelsen af klager over afgørelser efter 

lokale regler. Samtidig har vi påpeget, at mange ældre ikke er digitale og dermed ikke 
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kan orientere sig på hjemmesider. Derfor bør der stilles krav om, at de tre kommuner 

skal offentliggøre lokale regler i lokale dagblade eller lignende.  

 

Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet er nu vedtaget i Folketinget. Ved 

behandlingen af lovforslaget er klagebestemmelsen i lov om velfærdsaftaler blevet 

ændret, så det nu fremgår, at retssikkerhedsloven finder anvendelse, når Langeland, 

Middelfart og Viborg kommuner træffer afgørelser efter lokale regler, som udstedes 

efter lov om velfærdsaftaler på ældreområdet. Borgerne i de tre berørte kommuner 

omfattes dermed af de samme retssikkerhedsmæssige garantier i retssikkerhedsloven 

som borgere i andre kommuner. Samtidig er lovbemærkningerne ændret, så det nu 

fremgår, at de tre kommuner skal offentliggøre de lokale regler i både digital og ikke-

digital form. 

 

I det aktuelle høringssvar til ændringen af bekendtgørelsen har Ældre Sagen benyttet 

lejligheden til igen at udtale os kritisk om retssikkerheden generelt i relation til lov om 

velfærdsaftaler på ældreområdet. På trods af at retssikkerhedsloven skal finde 

anvendelse ved de tre berørte kommuners afgørelser, mener vi fortsat, at loven 

indebærer en grov tilsidesættelse af retssikkerheden for de ældre borgere i Langeland, 

Middelfart og Viborg kommuner. Det er fortsat uklart for Ældre Sagen, hvordan en 

tilsidesættelse af retssikkerheden og de rettigheder, der følger af servicelovens regler, 

kan sikre en højere grad af kvalitet og nærvær i velfærden i disse tre kommuner. 

 

Ældre Sagen tager del i boligministerens arbejdsgruppe for tilgængeligheds-

renoveringer i den almene boligsektor 

Boligaftalen 2020 gav sidste år grønt lys for igangsættelse af renoveringer i den almene 

boligsektor for mere end 31 mia. kr. i årene 2021-2026. Af disse er 4,8 mia. kr. 

målrettet renoveringer, der skal fremme tilgængeligheden i almene boliger. Det kan 

være renoveringer, der sikrer bedre adgangsforhold til boligkomplekser, elevatorer, 

niveauudligninger samt større manøvrerum i køkkener og på badeværelser.  

 

Boligministeren har som led i at sikre, at midlerne fører til flest muligt tilgængelige 

boliger, nedsat en arbejdsgruppe, der skal bidrage med relevant viden til den videre 

proces. Ældre Sagen er inviteret til at deltage sammen med repræsentanter fra 

handicaporganisationer, arkitekter, boligorganisationer samt Plan- og Byggestyrelsen. 

Arbejdsgruppen afholder en række møder frem til og med september 2021, hvorefter 

der udarbejdes en rapport med gruppens anbefalinger og betragtninger.     
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Negativ rente på indeståender i bankerne 

De fleste banker har nu annonceret, at de vil kræve negativ rente af indeståender over 

100.000 kr. Det har udløst en heftig debat, efter at erhvervsministeren på Facebook 

udtalte: ”Grænsen er nået. Det bliver simpelthen for grådigt, når bankerne leverer store 

overskud, men alligevel fortsætter med at pålægge negative renter på flere og flere 

danskere”.  

 

Ældre Sagen har blandet sig i debatten med et forslag om, at alle privatpersoner skal 

kunne indsætte op til 500.000 kr. på en konto med 0-rente i Nationalbanken. Det har 

givet mange positive reaktioner – dog ikke fra bankerne, Nationalbanken eller 

erhvervsministeren. 

 

Ældre Sagens ærinde har været at gøre opmærksom på, at den negative rente rammer 

helt almindelige bankkunder, herunder mange ældre, og at der må tænkes innovativt 

for at finde en løsning. 

 

Velfærdsloven udskydes endnu en gang 

Regeringens længe bebudede velfærdslov er blevet udskudt endnu en gang. 

Velfærdsloven skal sikre, at de kommunale og regionale budgetter automatisk følger 

med udviklingen i antallet af børn og ældre. Ifølge Regeringen skyldes udskydelsen, at 

håndteringen af Coronakrisen har forsinket arbejdet med velfærdsloven. Regeringen 

oplyser, at de forventer at kunne fremsætte forslaget til velfærdsloven i næste 

folketingsår. 

 

Ældre Sagen venter spændt på Velfærdsloven, og Bjarne Hastrup har påpeget, at det 

det er helt nødvendigt, at man i mellemtiden finder en anden måde at sikre, at der tages 

højde for demografien, når de kommunale budgetter fastlægges. 

 

Ældre Sagen opfordrer igen til at nedjustere timekrav for ret til seniorpræmie og 

sikre kompensation til freelancere med både A- og B-indkomst  

Ældre Sagen har sendt to nye breve til hhv. beskæftigelsesministeren og 

erhvervsministeren som en opfølgning på deres fælles svar af 8. marts 2021 på Ældre 

Sagens tidligere henvendelse. 
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Ældre Sagen opfordrer igen beskæftigelsesministeren til at finde en løsning for de 

personer, der på grund af Coronanedlukningen i praksis har mistet deres mulighed for 

at optjene ret til seniorpræmie. Gennem regneeksempler viser Ældre Sagen, at 

nedlukningen fra december 2020 og frem betyder, at nogle kan være nødt til at arbejde 

40-60 timer om ugen efter nedlukningen for at optjene ret til seniorpræmien. Ældre 

Sagen mener ikke, at det er realistisk eller hensigtsmæssigt.  

 

Ældre Sagen gør erhvervsministeren opmærksom på, at personer med udbetalt 

folkepension ikke kan omfattes af kompensationsordningen for freelancere med både 

A- og B-indkomst, som mister indkomst i forbindelse med Coronanedlukningen. Ældre 

Sagen efterlyser en forklaring på det. Det skal ses i lyset af, at det er muligt at få 

kompensation, hvis man er folkepensionist og freelancer kun med B-indkomst eller 

folkepensionist og selvstændig med CVR-nummer.  

 

 

 

 


