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Landsbestyrelsen Informerer   
Landsbestyrelsesmødet den 24. september 2019  
 
Meddelelser 
Formanden har deltaget i ”Idrætsmødet” i 
Aalborg. Aalborg Kommune havde samlet en 
række væsentlige aktører på idrætsområdet 
til møde over flere dage.  
 
Der har været afholdt ekspertdag om den 
ældre medicinske patient. Ekspertdagen blev 
afholdt i samarbejde med LIF og blev holdt i 
Ældre Sagens campus.  
 
Efter en henvendelse fra Aarhus om 
seniorbofællesskaber – et emne, som også 
blev bragt op på et af dialogmøderne og som 
bliver drøftet rundt om i landet, blev det 
foreslået, at der nedsættes et ad hoc udvalg i 
2020, der kan behandle emnet. Der var 
tilslutning til dette.  
 
Der har været afholdt gode og positive 
møder med henholdsvis skatteminister 
Morten Bødskov og finansminister Nicolai 
Wammen. Nicolai Wammen havde kaldt 
Ældre Sagen den vigtigste interesse-
organisation, og en organisation han meget 
gerne ville samarbejde med.  
 
På mødet med skatteminister Morten 
Bødskov blev der gjort opmærksom på, at 
øgede grønne afgifter kan ramme 
pensionister forholdsmæssigt hårdt.  
Endvidere drøftedes den nye 
ejendomsvurdering og beskatning.  
 
På mødet med finansminister Nicolai 
Wammen drøftedes bl.a. New Deal, som 
ministeren udtrykte stor opbakning til. 
Finansministeren nævnte ligeledes, at et 
kommende sundhedsudspil måske vil 
rumme dele af det, vi måtte savne i 
Finanslovsforslaget for 2020. 
 

 

 

 

Havbakken 

Sekretariatet deltoget i møde med beboere 
og pårørende på det lukningstruede 
plejehjem Havbakken i Tornby ved 
Hirtshals. Senere havde der ligeledes været 
møde med borgmesteren fra Hjørring 
Kommune.   
 
Herudover  er der afholdt møde med KLs 
direktion om Havbakken – ligeledes  
orienteredes om netop afholdt møde mellem 
pårørende/ beboere og borgmester samt 
socialdirektør.  
 
Det forlyder fra dette møde, at Hjørring 
Kommune nu har beklaget forløbet og har 
tilbudt, at beboerne kan flytte samlet til et 
andet plejehjem i kommunen. Kommunen 
betaler alle flytteudgifter og holder 
beboernes husleje udgiftsneutral.  
 
Landsbestyrelsen udtrykte glæde over, at 
sagen var afsluttet på en fin måde. Der var 
ros til formanden for Hirtshals lokal-
afdelingen for hendes store indsats med 
sagen.  
 

Medlemmer 
872.173 medlemmer.  
Nye medlemmer i 2019 er 56.028, mens 
gentegningen for 1. halvår 2019 er 96,36 %. 
 

Seniorførtidspension 
Det er sandsynligt, at regeringen vil indgå 
forlig med den tidligere regering og de 
radikale om seniorførtidspension.  
 
Administrationen vil i den første tid blive 
placeret i kommunerne, da Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering ikke er klar 



Side 2 af 4 

 

til opgaven. Ældre Sagen har krævet, at der 
sættes en frist for overgangen til Styrelsen.  
 
Demensprisen 
Uddeling af Demensprisen er et af de 23 
punkter i Demenshandlingsplanen. Bjarne 
Hastrup sidder i juryen og deltog derfor i 
uddelingen. Prisen gik i år til en social- og 
sundhedsassistent fra Viborg. Prisen blev 
overrakt af sundheds- og ældreminister 
Magnus Heunicke. 
 
Snorresgade 
Mercedes er fraflyttet stueetagen.  
 
Der arbejdes videre med planerne for at 
indrette det tidligere værksted til reception i 
tilknytning til campus.  
 

Forblive på arbejdsmarkedet 

I tilslutning til høringssvar til Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering, blev der 
stillet spørgsmål til hvorledes det forholder 
sig med årgang 1953 i relation til at opnå en 
økonomisk gevinst for at forblive på 
arbejdsmarkedet.  
 
Det kan oplyses, at det beklagevis er korrekt, 
at danskere født i 1953 er havnet mellem to 
stole.  
 
Årgangen har ikke haft mulighed for at få 
skattenedslag for seniorer, hvis de fravalgte 
efterlønnen og blev på arbejdsmarkedet, 
eftersom ordningen kun gjaldt personer født 
i 1946-1952, og de kan heller ikke få 
seniorpræmie, da den kun gælder for 
personer født i 1954 eller senere.  
 
Et nyt lovforslag om at øge seniorpræmien 
og udvide den til at gælde to år efter 
folkepensionsalderen går også udenom 
årgang 1953.  Ældre Sagen har protesteret 
heroverfor.  
  
Der blev endvidere spurgt om de ændringer, 
der er undervejs med hensyn til forhøjelsen 
af det særlige fradrag for arbejdsindkomst 
ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for 
regulering af pensionstillæg og den 
personlige tillægsprocent. Det kan oplyses, 
at beløbet lige nu er 100.008 kr., men der er 
forslag om at forhøje dette til 122.004 kr. – 

og med tilbagevirkende kraft. Forslaget er 
altså endnu ikke vedtaget. 
 
Strategi 2017-2021 
Vedtagelse og indstilling af strategi 
2020 til delegeretforsamlingen. 
Endvidere godkendelse af it-strategi 
2020 
Landsbestyrelsen fik præsenterede udkast til 
it-strategi for 2020. Efter en drøftelse kunne 
landsbestyrelsen tilslutte sig denne strategi.  
 
Herefter blev forslag til strategi 2020 
gennemgået. For at gennemføre strategien 
foreslås det – efter seks år med uændret 
kontingentsats – at justere kontingentet.  
 
Priser og især lønninger er steget de seneste 
seks år, og Ældre Sagens arveindtægter er 
faldet til at være tæt på nul. Endvidere er der 
udsigt til lavere distributionstilskud til Det 
Sker.   
 
Samtidig forventes en markant opbremsning 
i medlemsvæksten. Den var tidligere på op 
til 6 % årligt. For 2020 er forventningen 
langt mere beskeden, nemlig 2 %.  Hvis 
kontingentsatserne justeres vil Ældre Sagens 
økonomi i 2020 være robust og ansvarlig, 
såfremt der foretages en skarp prioritering af 
de mange spændende tiltag, vi gerne vil 
sætte i værk.  
 
Herefter blev i detaljer gennemgået de 
aktiviteter, der er indeholdt i strategien for 
2020.  
 
På baggrund af denne gennemgang og det 
udsendte materiale drøftede lands-
bestyrelsen forslag til strategi 2020, hvor 
bl.a. følgende bemærkning fremkom: 
 

 Der var tilslutning til at nedsætte et 
ad hoc udvalg, der kan se på nye og 
andre muligheder med Det Sker 
Endvidere blev det foreslået at Det 
Sker kom på dagsordenen på mødet i 
oktober. 

Med denne bemærkninger godkendte 
landsbestyrelsen strategi 2020 og indstiller 
den til delegeretforsamlingens godkendelse. 
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På landsbestyrelsesmødet i oktober i 
forbindelse med budgetbehandlingen tages 
stilling til, hvorledes lokalafdelingerne 
tilgodeses i forbindelse med 
kontingentjusteringen. 
 
Delegeretforsamlingen 2019 
Der var indkommet én anmodning om 
godkendelse af valgbarhed, jf. vedtægtens § 
17.3. Kandidaten havde forinden udfyldt 
Tro-og-Love erklæring om opfyldelse af 
valgbarhedskriterierne i vedtægtens § 17.2. 
Landsbestyrelsen kunne derfor godkende 
kandidaturet. 
 
 
Møde med distriktsformændene den 
29. oktober 
Som bilag var udsendt udkast til dagsorden 
for mødet. Landsbestyrelsen godkendte det 
udsendte udkast. 
 
Forslag om at ændre sygehusudvalg til 
sundhedsudvalg 
Det blev foreslået, at sygehusudvalg ændres 
til ”det regionale sundhedsudvalg”. Det er 
mere dækkende, da det ikke alene relaterer 
til sygehusvæsenet, men også til kommuner. 
Landsbestyrelsen kunne tilslutte sig dette. 
 
Sekretariatet sørger for at informerer om 
denne ændring alle relevante steder og at 
foretage rettelser alle relevante steder. 
 
Opsamling fra dialogmøder 
Der har været en oplevelse af møderne , at 
der alle steder var en god og positiv dialog og 
opbakning til landsbestyrelsens arbejde.  
 
Sekretariatet er i færd med at sammenskrive 
materialet fra gruppedrøftelserne, og disse 
vil tilgå landsbestyrelsen på et senere 
tidspunkt.  Landsbestyrelsen kunne tilslutte 
sig dette.  
 
Ældre Sagens ønsker til Finanslov 
2020 
Ældre Sagens ønsker til finansloven 2020 
blev gennemgået. 
  
Imageundersøgelse 2019 
Imageundersøgelsen 2019 blev gennemgået. 
Generelt er klima- og miljørelaterede 
organisationer gået frem, men Ældre Sagen 

har beholdt sin pæne placering. Blandt 50+ 
ligger Ældre Sagen som nr. 3 efter Kræftens 
Bekæmpelse og Læger uden Grænser. Ældre 
Sagen scorer på alle parametre bedre end 
gennemsnittet af danske almennyttige 
foreninger.  
 
Især ses Ældre Sagen som aktiv, troværdig, 
med stor synlighed og stor indflydelse. På 
positivsiden er desuden, at vores frivillige 
indsats er blevet mere kendt og der er øget 
interesse for at blive frivillig i Ældre Sagen. 
På den mindre positive side er, at yngre har 
mindre lyst til fast medlemskab end ældre og 
det kan blive en udfordring for Ældre Sagen. 
 
Ad hoc udvalg 
Resultatet af arbejdet fra ad hoc udvalget om 
motion blev præsenteret. Ligeledes blev 
resultatet af arbejdet fra ad hoc udvalget om 
koordinationsudvalg gennemgået. 
Landsbestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning og så frem til præsentationen 
for delegeretforsamlingen. 
 
Medlemsundersøgelse 2019 
Medlemsundersøgelsen 2019 blev 
gennemgået. Undersøgelsen viser, at der er 
et højt kendskab til Ældre Sagen blandt 
medlemmer og et pænt kendskab blandt 
ikke-medlemmer. Rabatter og tilbud vejer 
nu mere i forhold til medlemskab end ”den 
gode sag” sammenlignet med 2016. Og flere 
kender og benytter sig af vores rabatter og 
medlemstilbud.  
 
Der er desværre et ringe kendskab til vores 
politiske indsats.  Undersøgelsen viser også 
et klart nej til at frivillige/pårørende skal 
udføre rengøring hos svækkede ældre. 
Undersøgelsen vil indgå i arbejdet med 
strategi 2022-2027. 
 
Regnskab og balance pr. 31. august 
2019 
Landsbestyrelsen fik en gennemgang af  
regnskab og balance pr. 31. august. 
Resultatet ser fint ud og det forventes, at 
budgettet holdes.  
 
Ældre Sagens lotteri 
Landsbestyrelsen fik en orientering om 
udviklingen i Ældre Sagens lotteri. 
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Eventuelt 
Der afholdes IFA konference i campus den 
24.-25. oktober om demens og kognitiv 
reserve. Det foregår på engelsk.  
 
Næste møde: 28. og 29. oktober 2019  
 

 

 


