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Landsbestyrelsen Informerer   
Landsbestyrelsesmødet den 25. og 26. maj 2021  
 
Meddelelser 

Der er meddelt dispensation fra bopælskrav 

og uddelt et enkelt æresbevis. Der har været 

en henvendelse vedrørende overtagelse af 

Min Livshistorie, som der var sendt et afslag 

på. Det er besluttet at yde tilskud til et 

projekt om ”Besser i bevægelse” som i første 

omgang gennemføres i Herning Kommune 

og derefter spredes ud over landet. 

 
Landsbestyrelsen fik en orientering om 
afholdte møder med politikere og 
organisationer, perioderesultater, 
regnskabsopfølgning, strategisk opfølgning, 
markedsføringsaktiviteter og 
medlemsudvikling. 
 
Der blev givet en status for puljebevillinger 
til Ældre Sagen, status for telefoniske 
rådgivninger samt at byggetilladelsen til 
ombygningen af stueetagen er modtaget 
uden bemærkninger.  
 
Landsbestyrelsen fik indblik i det 
udarbejdede inspirationsoplæg vedrørende 
national ensomhedsstrategi samt udrulning 
af det nye nationale demenssymbol – ”en 
håndsrækning”  
 
Medlemmer 
Antal medlemmer 905.186, nye medlemmer 
19.336 og en gentegning på 97 %. 
Forventningen er fortsat at nå målet på 
930.000 medlemmer ved årets udgang. 
 
På baggrund af bemærkning om Ældre 
Sagens manglende synlighed i pressen 
drøftede landsbestyrelsen forskellige indtryk 
og opfattelser vedrørende synligheden. Det 
blev foreslået at få lokalafdelingerne mere på 
banen samt at klæde nye lokalformænd på til 
opgaven.  
 

 
Ældre Sagen set fra sekretariatets side, er 
meget tydelig og synlig, og der er planer om 
en massiv kampagne til efteråret, der 
kommunikationsmæssigt og politisk bliver 
meget tydelig.  
 
Der er nu lagt forskellige tilbud om 
medietrænings-kurser på Frivilligportalen.  
 
Der udsendes pressemeddelelser mv., og der 
kigges også på at forøge antallet af super-
presse frivillige. Der sættes gerne ind for at 
løfte yderligere på dette område.  
 
 
Den UDSATTE delegeretforsamling 
2020 afholdes 17. august 2021 på 
Hotel Nyborg Strand                        
 
Materialet til brug for delegeretmødet ligger 
klar. Det udsatte møde i august skal holdes 
skarpt afskilt fra det ordinære delegeret-
møde i november. Der forberedes i relation 
til håndtering af indkomne forslag, 
opstillede kandidater mv.  Invitation udgår 
til alle formænd i slutningen af juni.  
 
New Deal                                                                                                                                             
Landsbestyrelsen fik en orienteringen om 
status for New Deal og tog denne til 
efterretning. Det fremlagte ekstra budget for 
finansiering af kampagnen blev godkendt.  
 
Brandsikring på plejehjem                                                                                                            
Brandsikring på plejehjem blev drøftet, og 
landsbestyrelsen tog direktionens 
orientering herom til efterretning.  
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Der blev givet udtryk for, at det er en rigtig 
god sag til profilering af Ældre Sagen, og 
arbejdet hermed er stærkt og godt. Der skal  
sættes ind overfor de kommuner, der endnu 
ikke har fået det på plads.  
 
Drømmekommune                                                                                                                      
Landsbestyrelsen fik en kort status på 
Drømmekommuneprojektet.  
 
Det blev forslået, at Hjørring Kommune 
kontaktes med henblik på et muligt 
samarbejde efter kommunalvalget.  
 
Privatlivspolitik                                                                                                                          
Privatlivspolitikken (tidligere benævnt: 
Persondatapolitik) for Ældre Sagen er blevet 
opdateret. Politikken er blevet opsat på en 
ny og mere transparent måde, således at 
brugerne lettere kan se, hvordan vi 
behandler deres data ud fra hvilken rolle 
eller handling, brugeren foretager.  
 
Sekretariatet har omdøbt politikken til at 
hedde Privatlivspolitik, idet dette er den 
betegnelse, der har vundet indpas og som 
samtidig signalerer, at vi beskytter 
privatlivet. 
 
Landsbestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning.  
 
TEMA: Frivillige – Muligheder og 
begrænsninger                                                                     
Landsbestyrelsen afholdt en tema-drøftelse 
om emnet: muligheder og begrænsninger for 
frivillige. I den forbindelse fik lands-
bestyrelsen præsenteret en prototype til et 
spil vedrørende rammerne for de frivillige.  
 
Spillet hedder: ”Rammen”, og er en 
opdatering af nuværende ældre materiale. 
”Rammen” udsendes, når materialet er klar.  
 
Landsbestyrelsen drøftede rammerne for 
frivillige i Ældre Sagen og diskuterede 
forskellige dilemmaer, som frivillige kan stå 
i.  
 
Sekretariatet vil arbejde videre med et 
forslag til rammer, der tager højde for 
landsbestyrelsens input.  
 

Frit sygehusvalg – 
befordringsgodtgørelse                                                                                
Landsbestyrelsen tog oplæg samt notat 
vedrørende det frie sygehusvalg til 
efterretning.  
Der skal arbejdes videre med udfordringerne 
vedrørende dækning af omkostningerne til 
transport.  
 
Eventuelt  
Spørgsmål om Flekstrafik blev bragt op. Der 
opleves uheldige tilfælde i Nordjylland, 
muligvis på grund af manglende uddannelse 
hos chauffører, sprogbarriere, dårlig service 
mv. Der blev opfordret til, at Ældre Sagen 
fokuserer på alle udfordringerne vedrørende 
Flekstrafik.  
 
Ældre Sagen sendte 12. oktober 2020 
sammen med Lægeforeningen, Danske 
Fysioterapeuter, Danske Patienter, FOA, 
Danske Handicaporganisationer og 
Reddernes Udviklingssekretariat brev til 
sundheds- og ældreministeren, Folketingets 
Sundheds- og Ældreudvalg samt de fem 
regionrådsformænd om udfordringer ved 
patientbefordringen, som medfører ulige 
adgang til sundhedsydelser.  
 
I den forbindelse foreslog Ældre Sagen en 
lang række minimumskrav. Der er aldrig 
modtaget svar på denne henvendelse, kun 
fra regionerne, der er enige. Sekretariatet vil 
nu tage sagen op igen og rejse den politisk.  
 
Næste møde: 28. og 29. juni 2021  


