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Landsbestyrelsen Informerer   
Landsbestyrelsesmødet den 24. juni 2019 
 
 
Meddelelser 
 
Røgalarmer 
På Fyn har Ældre Sagen medvirket til at 
opsætte sponsorerede røgalarmer. Dette 
eksempel kunne udbredes til andre steder i 
landet. 
 
Pulje til koordinationsudvalg 
Mulighederne har været drøftet om, at der 
afsættes en pulje til koordinationsudvalg til 
brug for oplægsholdere, afholdelse af møder 
etc. Landsbestyrelsen drøftede forslaget, 
hvorunder det blev nævnt, at når 
koordinationsudvalg beslutter aktiviteter, 
besluttes det i fællesskab af de 
lokalafdelinger, der udgør koordinations-
udvalget – og finansieringen af disse 
aktiviteter deles mellem de lokalafdelinger, 
der udgør koordinationsudvalgt. Der var 
således ikke stemning for at afsætte en pulje. 
 
Ligeledes var der forslag om behovet for at 
tilpasse Ældre Sagens struktur på 
sundhedsområdet som følge af eventuelle 
ændringer i forbindelse med sundheds-
reformen.  Det vides på nuværende 
tidspunkt ikke, hvordan en sundhedsreform 
vil tage sig ud. Det afventes, og en ændring 
vil blive drøftet, såfremt der er behov herfor. 
 
Landsbestyrelsen har på et tidligere 
tidspunkt besluttet at drøfte emnet ”frivillige 
ledere”. Der var tilslutning til, at der 
afholdes en workshop over emnet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Medlemmer 
Antal medlemmer i 2019:  864.733 (juni) 

Antal nye i 2019: 40.048 

Gentegningen for 1. halvår 2019 er 97,5 %, 
hvilket er ny rekord. 
 

Sekretariatet 

Der vil blive gennemført en organisations-
ændring i sekretariatet, som følge af 
vicedirektør Dorthe Willes fratræden ved 
udgangen af 2019.  
 
Landsbestyrelsen kunne tilslutte sig, at 
Michael Teit Nielsen fra 1. januar 2020 vil 
være stedfortræder for Bjarne Hastrup. 
Direktionen består således pr. 1. januar 2020 
af Bjarne Hastrup og Michael Teit Nielsen. 
Maria Luisa Højbjerg udnævnes til 
underdirektør og overtager pr. 1.september  
tillige funktionerne IT og HR. Torben Schack 
udnævnes til underdirektør og overtager pr. 
1.september tillige Intern service. Lars 
Linderholm udnævnes ligeledes til 
underdirektør.  
 
Der ansættes en COO til at varetage den 
resterende del af Dorthe Willes opgaver. 
 

Snorresgade 

I denne måned gennemføres miljøtests i 
lejemålet hos Mercedes og i gården. Svar på 
prøverne forventes primo august, hvorefter 
vi har et overblik over eventuel miljø-
oprensning.  Arkitekt er i gang med at se på 
mulighederne for at skabe en indbydende 
reception evt. med plads til udstillinger i 
stueetagen og landskabsarkitekten ser på 
mulighederne for at etablere en grøn have 



Side 2 af 4 

 

eller gård. Tegninger forventes klar til 
bestyrelsesmødet i august. 
 

 

 

 

Klageskrift fra Jorton 

Jorton har indgivet klageskrift til 
Voldgiftsnævnet. Vi afleverer vores svarskrift 
den 4. juli med påstand om frifindelse – 
subsidiært betaling af et mindre beløb. 
 
En voldgiftssag kan forventes at strække sig 
over 1 års tid inden afgørelse. 
 
Pension 
Vi bliver fortsat præsenteret for 
medlemmernes utilfredshed med 
reguleringen af folkepensionen.  
 
Medlemmerne oplever ikke at have fået en 
tilfredsstillende forbedring af pensionen.  
Reelt er folkepensionen dog samlet set blevet 
forbedret med over 1½ mia. kr. i 2019, 
hvilket er et usædvanlig højt beløb i 
finanslovssammenhæng.  
 
Vi må imidlertid lytte til vores medlemmer 
og vil som en opklaring få beskrevet, hvem 
der får hvor store gevinster og 
hvorfor.  Dernæst vil vi se på, hvilke områder 
der trænger til forbedringer.   
 
Landsbestyrelsen ønsker, at Ældre Sagen 
tager teten på dette område, så teten ikke 
pludselig er taget af andre – med 
sammenligning til Danmarks 
Naturfredningsforening for nogle år siden.   
 
Der arrangeres en workshop om pension for 
landsbestyrelsen senere på året. 
 
Ny regering 
Der er sendt brev til Mette Frederiksen og til 
Morten Østergaard, Pia Olsen Dyhr og 
Pernille Skipper med Ældre Sagens ønsker 
til den kommende 
regering/regeringsgrundlag. 
 
Efter regeringsdannelsen vil vi holde 
politikerne op på valgkampens mange løfter, 
herunder 

 Velfærdslov med fuld 
demografisk kompensation 

 Flere hjemmehjælpstimer, 
flere plejeboliger 

 1 mia. kr. ekstra til 
ældreområdet 

 Flere rettigheder til 
hjemmehjælpsmodtagere 

 Det skal være lettere at 
komme på plejehjem 
(retskrav) 

 
 
Ejendomsvurdering 
Det nye ejendomsvurderingssystem skulle 
have været klart i oktober 2018, men nu 
kommer de nye vurderinger først i 2. halvdel 
af 2020, og ejendomsskatten beregnes ud fra 
den nye vurdering fra 2021.  Der skulle have 
været udsendt information om det nye 
system i foråret 2019, og ca. 80.000 
husstande skal modtage en ”prøvevurdering” 
i efteråret 2019.  
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke udsendt 
nogen information endnu. Det er vanskeligt 
at planlægge information til medlemmerne, 
før tidsplanen for de nye ejendomsvurde-
ringer er kendt. 
 
Delegeretforsamling 2019 
Der var tilslutning til at invitere Lars Løkke 
Rasmussen til at åbne delegeretforsamlingen 
2019. Lars Løkke er nu oppositionsleder og 
da Mette Frederiksen var oppositionsleder, 
var hun ligeledes inviteret til at åbne mødet. 
 
Der var tilslutning til fortsat at invitere 
gæster til at overvære den første del af 
delegeretmødet. Der inviteres efter den 
hidtidige gæsteliste – dog tilføjet nye partier. 
 
Valg til landsbestyrelsen 
Anne Grethe Krogager ønsker ikke genvalg. 
Finn Lindekilde og Kai Nørrung modtager 
genvalg. 
 
Dialogmøder – drøftelse af 
deltagerkredsen 
Der blev redegjort for, at der til 
dialogmøderne inviteres to deltagere fra hver 
lokalafdeling. Formanden er ”født deltager”.  
 
Derudover inviteres distriktsformænd og 
formænd for koordinationsudvalg, der ikke 
er lokalformænd ligeledes til dialogmøderne.  
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Der var tilslutning til at fortsætte dette  - dog 
med ønske om, at det fremgår af 
invitationen, hvem der inviteres. 
 
Valg af ny revisor for Ældre Sagen 
Udbudsrunden er nu afsluttet.  
Efter gennemgang og præsentation af 
buddene anbefaler direktionen, at Ernst & 
Young ved ledende revisionspartner Mikkel 
Sthyr udpeges til revisor for Ældre Sagen 
med virkning fra 1.december 2019. 
 
Landsbestyrelsen kunne tilslutte sig denne 
anbefaling.  
 
Folkemødet 2019 
Landsbestyrelsen fik en kort orientering om 
Folkemødet på Bornholm, der blev afholdt 
fra torsdag d. 13. juni til søndag d. 16. juni.  
 
Ældre Sagen deltog  i 40 events, hvoraf 7 var 
egne events i Ældre Sagens telt og 3 var egne 
events i lejet debattelt (demens, fake news, 
ensomhed). Herudover deltog vi i 30 events i 
andres debatter og arrangementer.  Vi fik 
stor synlighed og god opbakning til vores 
synspunkter.  
Også Ældre Sagens telt var en stor succes, 
hvor mange fik en kop kaffe og en snak.  
 
De frivillige synes, at det var en klar 
forbedring i forhold til 2018 og de frivillige 
fra lokalafdelingen på Bornholm, der deltog 
og sørgede for, at Ældre sagens telt 
fungerede, var tilfredse med forløbet.  
 
National strategi for rekruttering af 
personale til ældresektoren  
Landsbestyrelsen fik en orientering om 
Ældre Sagens fempunkts-oplæg om en 
national strategi for rekruttering af 
personale til ældresektoren.  
 
Landsbestyrelsen stillede spørgsmål og 
drøftede emnet.  
 
Tonen på Facebook 
Landsbestyrelsen fik en orientering om 
Facebook, der giver Ældre Sagen en god 
mulighed for at få vores synspunkter ud til 
en bred kreds. En stor del af debatten 
foregår i en pæn tone, men der er også en 
del, der er mindre pæn. Her giver Facebook 

os mulighed for at være i dialog med de, der 
er utilfredse. Når utilfredshed luftes på 
Facebook, har vi mulighed for at svare.  
 
 
Opsamling fra dialogmøderne 
Der var to hovedemner på dialogmøderne: 
Sundhedsreformen og Lokale aktiviteter for 
medlemmer, der er på arbejdsmarkedet.  
 
Landsbestyrelsens medlemmer var tilfredse 
med forløbet af forårets dialogmøder. Det er 
en god lejlighed til at netværke og det er godt 
for vores foreningsdemokrati, at vi har 
lejlighed til at gå i dybden med emner på 
denne måde to gange årligt.  Og på 
distriktsmøderne var der tilfredshed med 
møderne. 
 
For så vidt angår sundhedsreformen blev 
Landsbestyrelsen orienteret om, at  det på 
møderne blev udtrykt, at vi skal være særligt 
opmærksom på , at de nye løsninger ikke må 
være dårligere eller dyrere løsning for 
patienterne og der skal være kvalitet i 
behandlingen.  
 
Den indflydelse Ældre Sagen har opnået via 
sygehusudvalg og PIU må ikke forsvinde ved 
en eventuel ny struktur. I forbindelse med 
udskrivning skal trekanten mellem 
kommune, praktiserende læger og 
hospitalerne fungere. Og en ny reform må 
ikke være en spare øvelse. 
 
For så vidt angår aktiviteter for medlemmer, 
der er på arbejdsmarkedet var der 
overordnet enighed om, at hovedmål-
gruppen for lokale aktiviteter er de, der ikke 
er på arbejdsmarkedet/ de svage ældre. Men 
der er ikke uvilje mod at skabe aktiviteter for 
de, der er erhvervsaktive, hvis der er tid og 
frivillige til rådighed for opgaven.  
 
Vi har fået et stort katalog af ideer, der 
samler sig om nedenstående: 

 Underholdning / foredrag 

efter arbejdstids ophør  

 Aktiviteter i samarbejde med 

andre 

 Fyraftensarrangementer  

 Virksomhedsbesøg   
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 Spis (sammen) og 

madlavning  

Opsamlingerne indgå i sekretariatets arbejde 

med de to emner.  

 

Ad hoc udvalg 

Udvalg vedr. Koordinationsudvalg,  Motion 
for alle, Pårørende og Lokale publikationer 
blev gennemgået. Alle havde haft gode og 
konstruktive møder og der arbejdes nu på at 
færdiggøre den endelig rapport til 
landsbestyrelsen.  
 
Regnskab pr. 31. maj 2019 
Regnskab pr. 31. maj blev gennemgået. Der 
er en række periodeafgrænsningsafvigelser, 
men når der tages højde for dette, ser 
resultatet fint ud og det forventes, at 
budgettet holdes.  
 
Miniundersøgelse om modtagelse af 
post og e-mails 
Der blev orienteret om miniundersøgelse 
blandt formænd om arbejdsbelastning i 
forbindelse med post og mails fra 
sekretariatet.  
 
Landsbestyrelsen blev gjort opmærksom på, 
at undersøgelsen ikke var repræsentativ, idet 
den kun omfattede 13 lokalafdelinger.  
 
På baggrund af undersøgelsens resultater 
iværksættes følgende tiltag: 

 Sekretariatet udarbejder en to do-liste til 
nye formænd, så de får hjælp til at 
sortere – hvad er vigtigt og hvad er 
mindre vigtigt.  

 Der tilbydes et nyt kursus i 2020 om 
uddelegering af opgaver og struktur på 
den interne kommunikation i 
lokalafdelingen. Målgruppen er 
formænd, øvrige bestyrelsesmedlemmer 
og frivillige med ansvar for aktiviteter.  

 Frivilligafdelingen tilbyder hjælp til at 
organisere og strukturere 
kommunikationen i lokalafdelingen – 
enten som individuel hjælp eller som et 
lokalt kursus.  

 Emnet ”mailkultur” adresseres på 
relevante kurser fx Formandskurset. 

 Sekretariatet sørger for yderligere 
strømlining og samordning af 
kommunikation  

 
Eventuelt 
Det var blevet foreslået, at ændre 
betegnelsen ”sygehusudvalg” til 
”sundhedsudvalg”. Der indsendes formelt 
forslag herom til behandling på et 
kommende landsbestyrelsesmøde.  
 
I både distrikt 3 og 4 arbejdes med 
sundhedsområdet. I distrikt 3 afholdes 
distriktsdag i september om sundhed. I 
distrikt 4 afholdes temadag om sundhed 
med særligt fokus på teknologi.  
 
Næste møde: 26. og 27. august 2019, i 
Morsø.  


