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Landsbestyrelsen Informerer   
Landsbestyrelsesmødet den 26. februar 2019   
 
 
Meddelelser 
Landsformanden roste det politiske 
debatmøde, som var blevet afholdt den 6. 
februar 2019.  
 
Det var på alle måder en flot markering af 
Ældre Sagen. Landsbestyrelsen kunne 
tilslutte sig dette, men beklagede, at 
distriktsformændene ikke var blevet 
inviteret. Det ville have været relevant for 
deres funktion. Det overvejes ved fremtidige 
arrangementer.   
 
Invitationer til medlemmerne var udsendt 
via MRM Nyhedsbrevet.  Arrangementet var 
udsolgt efter 3 dage.  
 
Der har været afholdt møde med Dansk 
Sygepleje Råd og Danske Regioner, hvor 
bl.a. regeringens sundhedsreform blev 
drøftet. 
 
Landsformanden deltog i et veltilrettelagt 25 
års jubilæum i Nibe. 
 
Der er bevilget fem æresbeviser siden sidste 
møde. 
 
Landsformanden og sekretariatet har fået en 
henvendelse, fordi referatet fra 
delegeretforsamlingen igen i år fejlagtigt er 
udsendt på advokatkontorets brevpapir. Det 
vil ikke ske igen.  
 
Dansk Firmaidræt har henvendt sig om et 
samarbejde, men landsformanden har takket 
nej med henvisning til vores samarbejde 
med DGI/DIF Bevæg dig for Livet.  
 
 
 

Medlemstal 
Medlemstallet nu er 856.881.  
Antal nye medlemmer i 2019 er 16.502  
Gentegningen for 1. halvår 2019 er 93,4 %.  
 
Ældre Sagens Rådgivning 
Rådgivningen er under stærkt pres med 
mange og tidskrævende opkald. Samtalerne 
er blevet mere komplekse – og dermed mere 
tidskrævende. Generelt er efterspørgslen 
efter rådgivning stigende og afspejler det 
pres, der opleves med serviceniveauet i 
kommunerne.  
 
Mandag den 11. februar var der rekord med 
416 opkald, hvoraf 121 opkald blev betjent. 
Med den nuværende fulde bemanding kan 
der betjenes ca. 120-160 samtaler dagligt.  
 
Der opleves i stigende grad utilfredshed 
blandt brugerne med at vente i kø eller ikke 
at komme igennem. Inden for budgettet var 
der fundet midler til delvist at nedbringe 
ventetiden ved at tilføre flere ressourcer.  
 
Landsbestyrelsen udtrykte tilslutning hertil, 
men var bekymrede for, om det var 
tilstrækkelige midler til at sikre, at Ældre 
Sagen ikke lider imagetab, hvis Rådgiv-
ningen er for vanskelig at komme i gennem 
til.   
 
Indflydelse 
Oversigt over møder siden sidste 
landsbestyrelsesmøde blev præsenteret. 
Særligt blev nævnt møde med 
innovationsminister Sophie Løhde og 
sundhedsminister Ellen Thrane Nørby om 
regeringens sundhedsreform. På dette møde 
drøftedes ligeledes spørgsmålet om betaling 
for akutpladser, jf. landsbestyrelsesreferatet 
fra januar 2019. 
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God tone på nettet  
Landsbestyrelsen fik en orientering om, at 
Ældre Sagen nu iværksætter en kampagne 
om god tone på de sociale medier.  
 
Det bliver en enkel kampagne, hvor vi selv 
vil gå forrest og vi har i den forbindelse 
skærpet vores retningslinjer for 
kommentarer på Ældre Sagens Facebook.  
 
Rengøring hver 5. uge  
Assens Kommune har nu meddelt, at de vil 
omgøre beslutningen om kun at tilbyde 
rengøring hver 5. uge til hjemmehjælps-
modtagere. Beslutningen vil i hvert fald 
gælde for 2019. Det sker efter pres fra Ældre 
Sagen lokalt og centralt. Lokalt har der været 
afholdt møde med socialudvalget og centralt 
møde med ældreminister Thyra Frank. 
 
VIVE rapport  
VIVE har netop udgivet en rapport der bl.a. 
viser, at der indenfor de seneste 10 år er sket 
en kraftig stigning i antallet af svage ældre, 
der ikke får dækket deres behov for hjælp. 
Ca. 73.000 svage ældre får ikke hjælp til 
eksempelvis rengøring – selvom de ikke selv 
kan varetage opgaven. Det svarer til ca. 50 % 
af alle svage ældre, der har behov for hjælp. 
Det er en overordentlig vigtig og nyttig 
rapport.  
 
Med udgangspunkt i rapportens resultater 
har landsformand og direktør sendt åbne 
breve til Lars Løkke Rasmussen og til Mette 
Frederiksen. Sidstnævnte fik ligeledes 
overrakt brevet, på møde samme 
eftermiddag. 
 
Seniortænketank 
Landsbestyrelen fik en orientering om 
seneste møde i Seniortænketanken samt om 
det forslag, Ældre Sagen sammen med 
Dansk Magisterforening har til en bedre 
seniorførtidspension, der er målrettet 
nedslidte.  
 
Derudover foreslår Ældre Sagen, at der 
investeres i bedre arbejdsmiljø for at undgå 
psykisk og fysisk nedslidning, og at der skal 
være bedre muligheder for at uddanne sig i 
løbet af arbejdslivet og skifte retning 
undervejs i arbejdslivet. 

 
Endelig foreslås det, at der skal være bedre 
muligheder for at indrette arbejdslivet 
fleksibelt og for fleksible overgange til 
folkepension. 
 
 
Manglende køreplaner - MOVIA 
I december 2019 fjernede Movia 
informationen om køreplanerne ved 
busstoppestederne på hele Sjælland.  
 
Dette har givet anledning til stor kritik fra 
flere sider anført af Ældre Sagen og 
forbrugerrådet TÆNK. Kritikken har 
medført, at sagen er på Movia’s kommende 
bestyrelsesmøde og på Københavns 
Kommunes førstkommende Borger-
repræsentationsmøde.  
 
Endvidere har transportminister Ole Birk 
Olesen modtaget tre § 20-spørgsmål om 
hans holdning til Movia’s afskaffelse af 
trykte informationer ved stoppestederne. 
Den 27. februar traf Movia beslutning om at 
genindføre køreplaner på busstoppe-
stederne.  
 
Brandsikkerhed 
I august 2018 indebrændte tre beboere på et 
plejehjem i Norddjurs kommune. De 
tekniske undersøgelser viste, at 
brandsikkerhedskravene ikke var opfyldte.  
 
Ældre Sagen sendte allerede i september et 
åbent brev til bygnings-og boligminister Ole 
Birk Olesen, hvori vi udtrykte vores 
bekymring for brandsikkerheden på de 
danske plejehjem og fremsatte vores 
anbefalinger.  
 
Ole Birk Olesen har på denne baggrund fået 
gennemført en undersøgelse af 
brandsikkerheden i alle ældre- og 
plejeboliger.  
 
Primo februar forelå de foreløbige resultater 
af undersøgelsen og de er foruroligende. Den 
endelige rapport kommer ultimo februar, 
men der er allerede et flertal i Folketinget for 
at øge brandsikkerheden.  
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Ældre Sagen er positiv overfor det, der er 
vedtaget, men vi ser behov for en endnu 
mere omfattende indsats. Vi er derfor i 
dialog med Danske Beredskaber om et 
eventuelt fælles initiativ.  
           
Foreløbigt regnskab 2018 
Det foreløbige regnskab for 2018, der har 
været udsendt som bilag til landsbestyrelsen 
blev gennemgået, og blev taget til 
efterretning. Landsbestyrelsen godkendte 
forslag til hensættelser.  
 
Det endelige regnskab præsenteres og 

godkendes på landsbestyrelsesmødet i 

marts. 

 
Drømmebogen 
Landsbestyrelsen fik en gennemgang og 
orientering om udarbejdelse og 
implementeringen af Drømmebogen på et 
konkret plejehjem i Ballerup.  
 
Drømmebogen er en metode til at samle og 
virkeliggøre plejehjemsbeboeres drømme og 
ønsker. Drømmebogens metode vil i et 
samarbejde med Frivilligafdelingen blive 
bredt ud til resten af landet. På et 
kommende landsbestyrelsesmøde orienteres 
om, hvorledes den tænkes udbredt 
 
Værgemål 
Landsbestyrelsen fik en orientering om de 
forskellige typer af værgemål og de 
udfordringer, der er forbundet med 
værgemål, herunder særligt at der er lang 
ventetid på behandling af værgemåls-
ansøgninger.  
 
Dette skaber uværdige forhold for mange 
svage ældre. Ældre Sagen planlægger nu en 
mindre undersøgelse af den kommunale 
praksis i ventetiden, ligesom vi overvejer, om 
vi skal kræve lovgivning om maksimal 
grænse for sagsbehandlingstiden. 
 
Ad hoc udvalg 
Der blev givet en kort orientering om det 
første møde i ad hoc udvalg for 
koordinationsudvalg.  
 
 
 

Medlemshvervning – status på 2018 
og planer for 2019 
Landsbestyrelsen blev orienteret om 
udviklingen i medlemstallet frem til og med 
2018 og om forventningerne til 2019. 
 
Indsats i forbindelse med 
kommunalvalget 
Landsbestyrelsen fik en gennemgang af 
Ældre Sagens indsats i forbindelse med 
kommunalvalget 2017 og den deraf følgende 
indsats på det ældrepolitiske område. 
 
Status på digitale værktøjer 
It-revisionsrapporten for 2018 blev 
gennemgået. Rapporten viste en klar 
forbedring, idet it-revisionen konkluderede, 
at de generelle it-kontroller vedrørende 
regnskabsaflæggelsen hos Ældre Sagen nu er 
på et ”meget tilfredsstillende niveau”. Det 
har siden 2015 været på et ”acceptabelt 
niveau”. Der er således tale om et stort løft. 
 
Online valgprotokol, som nu testes af 11 
lokalafdelinger inden den rulles ud til alle 
lokalafdelinger ved næste års årsmøder, blev 
præsenteret.  
 
På forespørgsel blev der orienteret om, at 
Ældre Sagen overvåger sociale medier, og 
pressen på en række centrale ord, herunder 
Ældre Sagen netop for at forhindre misbrug.  
 
Derudover har vi en række øvrige værktøjer, 
der forhindrer dette. 
 
Næste møde: 25. og 26. marts 2019.  
 


