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Meddelelser fra mødet 16. august 2021  

Landsbestyrelsen fik en grundig orientering 
om antal medlemmer og antal frivillige. Som 
forklaret på tidligere møder, forventes 
tallene at stige igen, når der kommen gang i 
hvervekampagner og aktiviteter mv. efter 
Covid-19. 
 
Besøg på Dragsbækcentret i Thisted  
Landsbestyrelsen blev orienteret om besøg 
på Dragsbækcentret ved Thisted, hvor 
ældreministeren også deltog. Vigtigst er en 
sammenhæng mellem et godt forhold til 
pårørende og et lavt sygefravær. I den 
forbindelse blev det drøftet, at det er vigtigt 
at fastholde grænserne for, hvad frivillige 
kan hjælpe med. De frivillige skal ikke 
udnyttes og erstatte professionel lønnet 
arbejdskraft.  
 
Møder 
Der har været holdt møder med 
Demensalliancen, møde med borgmesteren i 
Greve Kommune samt møde med IDA og 
besøg ved Frederiksberg lokalafdeling. 
 
Landsbestyrelsen gennemgik 
budgetopfølgningen for juli måned.  
 
Til sidst gennemgik landsbestyrelsen 
programmet for det kommende 
delegeretmøde. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelelser fra mødet 30. august 

2021  

Landsbestyrelsen fik en orientering om 
møder, perioderesultater, 
regnskabsopfølgning, strategisk opfølgning, 
markedsføringsaktiviteter og 
medlemsudvikling. 
 
Regeringskonference  
Bjarne Hastrup deltog i 
regeringskonferencen 24. august 2021 om 
fremtidens Danmark. Herfra fremhævedes 
forskellige nedslagspunkter vedrørende 
mangel på arbejdskraft, behov for national 
task-force, humanitær krise i ældreplejen 
mv.  
 
I den forbindelse drøftede landsbestyrelsen 
udfordringen med rekruttering og 
uddannelse.  
 
Det blev fremhævet i øvrigt, at stats-
ministeren havde nævnt, at rettighederne for 
ældre skal fjernes i forbindelse med en 
eventuel afbureaukratisering. Derfor har 
FOA og Ældre Sagen sendt et brev til Mette 
Frederiksen og anmodet om et møde.   
 
Der blev opfordret til, at der skal laves en 
liste over alle de rettigheder, der kan være 
tale om. Listen skal med til mødet. 
Rettighederne på sygehusområdet medtages.  
 
Regeringskonferencen giver i øvrigt 
anledning til opfølgende møder med en 
række af de øvrige ministre.  
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Medlemsudvikling 
Medlemsudviklingen og dagens tal pr. 
23.08.2021:  903.448 medlemmer, nye 
medlemmer 30.385 og en gentegning på 97 
%. Tallene har ikke ændret sig, idet der først 
nu sættes gang i kampagner mv.  
Forventningen er fortsat at nå målet, idet 
estimatet i dag er 927.000 medlemmer pr. 
01.01.2022. Der er en behersket optimisme 
med hensyn til gentegning.  
 
Rådgivningsfunktionen oplever fortsat stor 
søgning.  
 
Nye kampagner 
Den kommende store kampagne ”Værdig 
ældrepleje nu” blev præsenteret. Der 
udsendes materiale til alle lokalafdelinger 
om kampagnen.  
 
Dialogmøder  
Forud for præsentationen på dialogmøderne 
i begyndelsen af september 2021 fik 
landsbestyrelsen forelagt hovedtankerne om 
strategi for 2022.  
 
Udgangspunktet for strategien baseres på de 
samfundsøkonomiske indikatorer, dansk 
økonomi, politiske meldinger – og Fleks-
Strategien, der fortsætter i 2022. De 
strategiske elementer konkretiseres med 
initiativer indenfor områderne: Godt 
arbejdsliv og tryg økonomi, Sund og aktiv 
hele livet, Stærk pleje og omsorg, Samvær og 
nærvær og Det stærke maskinrum – en 
stærk organisation. Landsbestyrelsen 
gennemgik planen for strategiprocessen 
2023-2027.  
 
Opfølgning på delegeretmøde 2020 - 
afholdt 17. august 2021                                     
Landsbestyrelsen drøftede og evaluerede 
delegeretmødet.  
 
Der blev rejst spørgsmål om gennemførelsen 
af afstemningen om de opstillede 
kandidater, som sekretariatet er opmærksom 
på og vil drøfte med dirigenten.  
 
Mødet var meget specielt på grund af 
omstændighederne, og kan ikke 
sammenlignes med andre ordinære 
delegeretmøder.  

Gennemgang og underskrivelse af 
Etiske retningslinjer, 
Landsbestyrelsens Forretningsorden, 
Prokura og Vedtægt 2020.                                                                                            
På baggrund af delegeretmødet afholdt 17. 
august 2021 gennemgik og underskrev 
landsbestyrelsen opdaterede Etiske 
retningslinjer, Landsbestyrelsens 
Forretningsorden, Prokura og Vedtægt 
2020.                                                                                                      
 
Ad hoc-udvalg og eventuelle øvrige 
udvalg                                                                            
Landsbestyrelsen var enig om, at de nedsatte 
ad-hoc udvalg fortsætter frem til det 
ordinære delegeretmøde i november 2021, 
således at udvalgene har mulighed for at 
færdiggøre deres arbejde.  
 
Der tages stilling til nedsættelse af nye ad-
hoc udvalg efter det ordinære delegeretmøde 
i november. 
 
Fordeling af distrikter  
Landsbestyrelsen var enig om, at den 
nuværende fordeling af distrikter fortsætter 
frem til delegeretmødet i november 2021, 
hvorefter der tages stilling til en eventuel ny 
fordeling. Finn Lindekilde overtager indtil 
videre distrikt 5 efter Ebbe Johansen. Dorete 
Olsen følger indtil videre med et af de andre 
landsbestyrelsesmedlemmer til møder mv. i 
distrikterne.  
 
Delegeretforsamling 2021     
Landsbestyrelsen godkendte udkast til 
dagsorden for- og invitation til 
delegeretforsamlingen, der afholdes 23. og 
24. november 2021. 
 
Landsbestyrelsen godkender eventuelle nye 
kandidater til landsbestyrelsen på et senere 
møde.  
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Seminar for landsbestyrelsen om 
forholdet mellem landsbestyrelse og 
direktion samt om landsbestyrelsens 
rolle                                                                                                          
Landsbestyrelsen drøftede rammer og 
tidspunkt for et seminar om forholdet 
mellem direktion og landsbestyrelse og var 
enig om, at seminaret forøges placeret i 
januar måned over to dage – uafhængigt af 
landsbestyrelsesmødet sidst på måneden. 
Sekretariatet udarbejder forslag til datoer, 
som formanden udsender til 
landsbestyrelsen.  
 
Afrapportering fra ad-hoc udvalgene                                                                                                
Landsbestyrelsens repræsentanter i de 
nedsatte ad-hoc udvalg orienterede om 
status for arbejdet i udvalgene. 
 
Drømmekommune                                                                                                                      
Landsbestyrelsen fik status på 
Drømmekommuneprojektet. Projektet har 
taget lidt længere tid at få løbet i gang, og i 
løbet af 2022 ses der på eventuelt behov for 
justering af tidsplan i drøftelse med fonden.  
 
Årets imagemåling 
Resultatet af årets imagemåling foretaget af 
AIM Create blev præsenteret og gennemgået.  
 
Pris for og kvaliteten af måltiderne på 
plejecentre 
Landsbestyrelsen behandlede et konkret 
eksempel, og opfordrede til en drøftelse 
herom. Emnet tages med til mødet med 
statsministeren.  
 
Næste møde: 
27. og 28. september 2021. 


