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Landsbestyrelsen Informerer   
Landsbestyrelsesmødet den 6. maj 2019 
 
 
Meddelelser 
 
Der er uddelt 1 æresbevis. 
  
Den  3. april blev der afholdt Idrættens 
Topmøde, hvor der havde været deltagelse af 
såvel statsministeren som tronfølgeren. 
 
Frivillig nr. 20.000 var på festlig vis blevet 
fejret i Aabenraa. 
 
Ved Danske Ældreråds repræsentant-
skabsmøde blev der afholdt valg og den 
konstituerede formand Mogens Rasmussen, 
blev valgt til ny formand. Der aftales ”hilse-
på-møde” med den nye formand. 
 
Årsrapportmødet den 30. april var forløbet 
overordentligt fint med flot fremmøde og en 
yderst positiv stemning.  
 
På Seniortænketankens seneste møde var 
mulighederne for at forblive i A-kasse efter 
den lovbestemte pensionsalder blevet 
drøftet. Formanden for tænketanken mente 
ikke, at dette emne burde indgå i 
Seniortænketankens drøftelser.  
 
Imidlertid var både Magisterforeningen, 
Arbejdsløshedskassernes Samvirke og 
Danske Seniorer sammen Ældre Sagen 
interesserede i at drøfte en løsning og der er 
aftalt møde herom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medlemstal 
Antal medlemmer: 859.602.  
Antal nye medlemmer i 2019 er 31.127 og 
gentegningen for 1. halvår 2019 er 97,37 %, 
hvilket må siges at være helt fantastisk flot. 
 
Personalenyt fra sekretariatet 
Foreningskonsulent Mogens Rieks går på 
pension den 1. oktober og Troels Lorentzen 
har fået job som skoleleder ved LOF Sydvest 
den 1. august. Ensomhedskonsulent Karen 
Skou ansættes i Mogens Rieks stilling, mens 
de øvrige stillinger slås op.  
 
Det Sker 
Med virkning fra 2020 foretages en om 
rokering af fordelingen af sidetal i Det Sker. 
Der tages sider fra de områder, der aldrig 
har brugt det antal sider, de har til rådighed, 
og siderne stilles til rådighed for de områder, 
der pladsmæssigt er mest pressede.  
 
Facebook 
Efter EU-Domstolens dom i juni sidste år er 
det nu lykkedes at få Facebook til at indgå en 
databehandleraftale med Ældre Sagen. Det 
betyder, at vi nu igen kan åbne for etablering 
af lokale facebooksider, der dog skal følge en 
særlig instruks, som vi blive udsendt snarest 
muligt. 
 
Persondata - Cookies 
Reglerne for persondata og 
”cookieforordningen” (retten til at blive 
glemt) har haft en negativ indflydelse på de 
besøgstal, vi trækker fra vores hjemmeside.  
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Mange har tilsyneladende fravalgt, at vi må 
registrere deres besøg på vores side. Det 
betyder et fald i de besøgstal, vi kan 
registrere. Det kan også have betydning for 
modtagelse af nyhedsbrevet, dette 
undersøges nærmere.  
 
Brandsikkerhed 
I påsken havde der været endnu en 
brandulykke med dødelig udgang på et 
plejehjem. Ligesom ved branden i august i 
Norddjurs, hvor tre personer omkom, var 
der ikke sprinkleranlæg på plejehjemmet.  
 
Boligministeriets rapport fra marts 2019 
viser, at der på landets plejehjem er store 
problemer ift. krav om sprinkling, flugtveje, 
brandadskillelser og branddøre. Derudover 
er der 21 kommuner – heraf flere store 
kommuner – der ikke har afgivet svar. 
Boligministeren inddrager nu Ankestyrelsen.   
 
Landsbestyrelsen udtrykte bekymring og 
ønsker at følge emnet tæt. Beboerne på 
landets plejehjem er så hjælpekrævende, at 
det i forvejen må være ganske svært at 
evakuere et plejehjem ved brand. Det er 
fuldstændig forkasteligt, hvis det er de 
ældres liv, der skal betale for manglende 
brandsikkerhed.  
 
Akutpladser 
Landsbestyrelsen fik en orientering om 
betalingen for akutpladser, som der fortsat 
hersker usikkerhed om. De ny regler er 
utilstrækkelige og uklare.   
 
Vi har været i dialog med sundheds-
ministeren og vi har aftalt møde med KL om 
bl.a. tilbagebetaling for allerede opkrævet 
betaling for ophold på akutplads. 
 
Den nye seniorpensionsordning  
Den nye seniorpensionsordning er netop 
forhandlet på plads og den betyder, at der 
kan søges om ordningen 6 år før den 
fastsatte pensionsalder, hvis man har en 
aktuel og 20-25 års tilknytning til 
arbejdsmarkedet.  
 
 

 
 
 
Med hensyn til arbejdsevnevurdering 
analyseres det lige pt. om dette skal 
foretages af kommunerne, de 
arbejdsmedicinske klinikker eller andre.  
Aftalen er meget lig den ordning, som 
Magisterforeningen og Ældre Sagen har 
foreslået. 
 
Vise medfølelse  
Landsbestyrelsen blev gjort opmærksom    
på en kronik i Kristelig Dagblad, hvor 
kronikøren roser Ældre Sagen som den 
eneste forening, hvor medarbejderen 
udtrykte medfølelse over kronikørens mors 
død.  
 
Regnskab pr. 30. april 2019 
Landsbestyrelsen fik en gennemgang af 
regnskab pr. 30. april. Resultatet ser fint ud 
og det forventes at budgettet overholdes. 
 
Risikoanalyse 2019 
Som bilag var udsendt risikoanalyse 2019 
samt forsikringsoversigt. Landsbestyrelsen 
blev orienteret om risikoanalysen, der i år 
ikke har faktorer, der kræver handling 
straks. I 2018 var der to forhold, men de er 
nu nedgraderet.  
 
Ad hoc udvalg 
Landsbestyrelsen fik en tilbagemelding fra  
møde i udvalget om en værdig afslutning på 
livet. Det havde været et meget fint møde 
med gode oplæg udefra og gode drøftelser i 
udvalget. 
 
Der var ligeledes en orientering om møde i 
udvalget om lokale publikationer og 
magasiner. Flere af udvalgets medlemmer 
havde negative oplevelser med forskellige af 
de aktører, der tilbyder lokale publikationer.  
 
Magtanvendelse 
Der blev givet en grundig orientering om de 
nye regler for magtanvendelse, der træder i 
kraft i 2020. Landsbestyrelsen ser gerne, at 
man lokalt involverer sig i, hvordan reglerne 
udbredes og efterleves i kommunerne. 
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Status på digitale værktøjer 
Landsbestyrelsen fik en kort orientering om 
status på årets tre digitale projekter: 
Opgradering af aeldresagen.dk, booking og 
billeddatabasen. Endvidere blev lands-
bestyrelsen orienteret om søgning på 
frivilligportalen og status på tilbuds-app’en.  
 
Ældre Sagens FV19-indsats: Politik og 
kommunikation 
Der blev givet en grundig orientering om 
Ældre Sagens indsats i forbindelse med 
valget. 
 
Etiske kriterier for annoncer i Ældre 
Sagens medlemsblad 
Efter ønske fik landsbestyrelen en 
orientering om de etiske kriterier for 
annoncer i Ældre Sagens medlemsblad.  
Grænsen for annoncer i medlemsbladet er 
35 % svarende til ca. 40 sider, hvilket er 
normalt for magasiner af denne type. Dog 
har Samvirke en lavere annonceprocent, 
men de har til gengæld ikke distributions-
omkostninger, da bladene omdeles i 
butikkerne.  
 
Der var enighed i landsbestyrelsen om, at 
tiden ikke er moden til en fuldstændig 
digitalisering for så vidt angår 
medlemsbladet, men bladpakken kan 
afbestilles, hvis man ikke ønsker at modtage 
den. 
 
Næste møde: 24. og 25. juni 2019  


