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Landsbestyrelsen Informerer   
Landsbestyrelsesmødet den 25. og 26. marts 2019    
 
 
Meddelelser 
Der er siden sidste møde bevilget syv 
æresbeviser. 
  
Der er bevilget fravigelse af bopælskravet til 
2 lokalafdelinger.  
 
Der blev gjort opmærksom på, at man skal 
søge om fravigelse af bopælskravet inden 
valget foretages. 
 
Medlemstal 
Medlemstallet nu er 857.913 
Antal nye medlemmer i 2019 er 21.775 
Gentegningen for 1. halvår 2019 er 96,36% 
 
Møder  
Der var endvidere afholdt en række gode og 
interessante møder med ministre og 
politiske partier.  
 
Der har været afholdt møde med 
beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, 
som udtrykte støtte til det forslag om en 
forbedring af seniorførtidspensionen, som 
Ældre Sagen og Dansk Magisterforening har 
fremsat.  
 
Endvidere drøftedes den ret til fem årlige 
pårørendedage, som skal indføres i Danmark 
i 2022 som følge af et EU direktiv. 
 
Der har været afholdt møde med Minister 
for Ligestilling Eva Kjer Hansen, hvor 
hovedemnet var pårørendedage.  
 
 
 
 
 
 

Ministeren foreslog et pilotprojekt, hvor 
pårørendedage afprøves i nogle kommuner 
og i virksomheder, og  udtalte støtte til 
medlemskab af A-kasse også efter den 
officielle pensionsalder.  
 
Ministeren, der ligeledes er minister for 
fiskeri foreslog, at Ældre Sagen forsøgte 
projekt med køkkenhaver i 
vandet/vandhaver eller ”marine 
køkkenhaver”, hvor muslinger og tang 
medvirker til at rense vandet.  
 
Der har været afholdt møde med Mette 
Frederiksen og Astrid Krag, Social- 
demokratiet, der var villige til at se med 
friske øjne på hjemmehjælpsområdet, og 
som udtrykte en positiv holdning til, at 
kommunernes økonomi skal kunne følge den 
demografiske udvikling med flere ældre over 
80 år. 
 
Der har ligeledes været afholdt møde med 
Kristian Thulesen Dahl og Liselott Blixt, 
Dansk Folkeparti. DF har mødt kritik fra 
mange, som ikke synes, at forbedringerne i 
folkepensionen, som lå i finanslovforliget, er 
værd at tale om.  
 
Ældre Sagen har forsvaret resultatet ved at 
lægge vægt på den principielle sejr i 
indførelse af fuld lønregulering, og har rost 
forliget i medlemsbladet.  
 
Landsbestyrelsen foreslog, at der i 
medlemsbladet bringes beskrivelser af fx 3 
forskellige typer pensionister for at vise, 
hvilken betydning det har haft for deres 
økonomi.  
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På mødet med DF drøftedes også 
muligheden for at indføre mere objektive 
kriterier for tildeling af hjemmehjælp, så 
kommunens økonomi ikke alene styrer 
tildelingen.  
 
Der har været afholdt konference i Oslo om 
Nordic Safe Cities, hvor Ældre Sagen 
fremlagde vores tiltag på området fake news 
og ældre. Endvidere var der flere nye ideer 
til vores arbejde på området. 
 
Hørsholm Kommune har afholdt 
borgermøde om forestående ændringer i 
ældrepolitikken. Interessant arrangement 
som kan være til inspiration for 
lokalafdelingerne og udbredes til andre 
kommuner. 
 
VIVE rapport 
I forbindelse med udgivelsen af rapporten 
”Hjælp til svage ældre” udført af VIVE for 
Ældre Sagen har to medier begæret 
aktindsigt hos VIVE, der er omfattet af lov 
om aktindsigt. Fokus har givet vis været på 
om Ældre Sagen har påvirket analyse og 
rapport.  
 
Der har ikke været ”noget at komme efter”. 
Et samarbejde med VIVE eller andre fordrer, 
at vi som bestiller af en analyse ikke kan 
stille krav til hverken konklusioner eller 
afrapportering. Vi kunne aldrig finde på at 
udfordre vores troværdighed på denne 
måde.  
 
Folketingsvalg 2019  
De politiske temaer, vi i Ældre Sagen har 
udvalgt som vores hovedtemaer i forbindelse 
med et kommende folketingsvalg er: 
 
• Styrket pleje og omsorg til svækkede 

ældre  

• Et værdigt og patientsikkert møde med 

sundhedsvæsenet  

• (Stop udhulingen af folkepensionen) 

o Ældre Sagens politiske krav blev 

opfyldt på FL2019 i december – 

udgik derfor som FV19-tema og 

er blevet erstattet af nyt tema: 

• Værdig tilbagetrækning for nedslidte 

seniorer 

 
Som forberedelse til valget holdes løbende 
møder med relevante aktører, ligesom der er 
gennemført en række undersøgelser, der kan 
underbygge vores budskaber.   
 
Regnskab 2018 med tilhørende 
revisionsprotokol 
Regnskab 2018 blev gennemgået afdeling for 
afdeling og det blev konkluderet, at 2018 har 
været økonomisk godt for Ældre Sagen. Til 
trods for dobbelt husleje i en del af året og 
indflytning i Snorresgade, har vi fået et solidt 
regnskab.  
 
Revisor gennemgik revisionsprotokollat 
vedr. årsregnskabet, og gjorde opmærksom 
på, at revisionen også omfatter 
forvaltningsrevision, da Ældre Sagen 
modtager offentlige midler/tilskud. 
Revisionen skal påse, at der ikke afholdes 
unødige udgifter, og administrationen skal 
ske så effektivt som muligt.  Den samlede 
revision har ikke givet anledning til 
påtegninger. Der blev givet en blank 
påtegning . 
 
Landsbestyrelsen godkendte herefter ved 
deres underskrifter såvel regnskab 2018 som 
revisionsprotokollat. 
 
Præsentation af lokale regnskabstal 
for 2018 
De lokale regnskabstal blev gennemgået.  
Landsbestyrelsen bad om, at der udarbejdes 
notat om betingelserne for § 18 midler 
indeholdende en oversigt over 
kommunernes uddeling af midlerne. 
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Oplysningskampagne om Ældre Sagen 
rettet mod byrådsmedlemmer og 
ledende embedsmænd i den 
kommunale forvaltning 
Landsbestyrelsen drøftede behovet og der 
var enighed om, at det netop i disse år er 
uhyre vigtigt, at koordinationsudvalg og 
solitære lokalafdelinger har en tæt kontakt 
til kommunens embedsmænd og 
byrådsmedlemmer.   
 
Der var også enighed om, at det er vigtigt, at 
landsbestyrelsen ikke vedtager pålæg til 
lokalafdelingerne, som de ikke har kræfterne 
til at løfte. 
 
Landsbestyrelsen besluttede at lade emnet 
indgå i det arbejde, der pågår i ad hoc 
udvalget for koordinationsudvalg. Det kan 
eventuelt blive nødvendigt med et ekstra 
møde i udvalget.  
 
Kommunernes pligt til at stille lokaler 
til rådighed for lokalafdelinger 
Ældre Sagen er én juridisk enhed og 
lokalafdelingerne er ikke selvstændige 
juridiske enheder i hver deres kommune. 
Bl.a. derfor er Ældre Sagen ikke omfattet af 
Folkeoplysningsloven ligesom heller ikke 
alle aktiviteter er folkeoplysende.  
 
Der blev gjort opmærksom på, at ændringer 
af netop denne lov var yderst kompliceret, 
fordi der indgik mange forskellige interesser. 
Så en lovændring ville ikke være en farbar 
vej. KL vil næppe kunne bringes til at 
påvirke kommunerne.   
 
Der blev opfordret til at bruge de gode 
eksempler, hvor kommuner sidestiller Ældre 
Sagen med et folkeoplysningsforbund til at 
ændre holdning i de kommuner, der ikke gør 
det.  
 
Landsbestyrelsen kunne tilslutte sig dette og 
besluttede at lade emnet indgå i det arbejde, 
der pågår i ad hoc udvalget for 
koordinationsudvalg.  
 
Landsbestyrelsen bad udvalget være 
opmærksom på, at der lokalt er en række 
forskellige løsningsmodeller på lokale-
udfordringen.  
 

Der er ligeledes mange foreninger – udover 
Ældre Sagen – der har behov for lokaler og 
det er vigtigt ikke at få tildelt lokaler på 
bekostning af disse. En god dialog med 
kommunen og med andre foreninger er 
vigtig.  
 
Aktiviteter for erhvervsaktive 
medlemmer  
Der blev opfordret til, at emnet indgår i de 
kommende dialogmøder. 
  
Seniortænketanken vil have færdiggjort sit 
arbejde i september/oktober. Resultaterne 
herfra vil ligeledes kunne give inspiration. 
Resultaterne drøftes i landsbestyrelsen.  
 
Ad hoc udvalg 
Der blev givet en orientering om møde i ad 
hoc udvalg om motion. Udvalget har på 
seneste møde drøftet forskelle i strukturer og 
kulturer mellem Ældre Sagen og de 
forskellige samarbejdspartnere på området.  
 
Men der er ligeledes store forskelle på, hvad 
man i Ældre Sagen lokalt har mulighed for at 
tilbyde i form af faciliteter, kørsel mv. 
Endvidere drøftedes undersøgelse fra 
Sundhedsstyrelsen, der viser tal på 
”motionsparate”, som netop er vores 
målgruppe. 
 
Forventninger og tanker til 2020 
Landsbestyrelsen fik en præsentation af de 
tanker og overvejelser der arbejdes med 
omkring 2020, herunder hvordan FNs 
verdensmål kan indgå i Ældre Sagens 
arbejde. 
 
Strategimåling 2018 
Landsbestyrelsen fik en gennemgang af 
resultatet af strategimålingen for 2018.  
 
Konkurrentanalyse 2018 
Landsbestyrelsen fik en gennemgang af 
konkurrentanalyse 2018. 
 
Næste møde: 6. og 7. maj 2019  


