


DIALOGMØDE FORÅR 2018  

Helt aktuelt !  V/ Bjarne Hastrup  



Vores nye hus 



Snorresgade 

Vi er flyttet ind! Hurra! Dog stadig en vis mangelafhjælpning på etagerne 

• OG der er stadig ting, der ikke er færdige 

• Campus 

• Den hængende have ud for kantinen  

• Kontorhuset mod gården – reparation af murværk og beton 

• T o trapper  

• T o elevatorer 



Snorresgade 

• Vi opkræver dagbøder – har pt. tilbageholdt ca. 2 mio. kr.  Dagbøder stopper når alle 

væsentlige mangler er afhjulpet. 

 

• Dagbøder vedr. campus startede den 3. april med 100.000 kr. pr dag – til campus afleveres 

uden væsentlige mangler 

 



 

• Vi købte Snorresgade i foråret 2016  - pris 100 mio kr.  

• Ombygningen af  Snorresgade beløber sig 140 mio. kr. - +/- 5 mio. kr. 

• Herefter har Ældre Sagen investeret 240 mio. kr. i ejendommen.  

• Flytningen til Snorregade betyder, at huslejen vil stige svagt i 2018, med 700 t. kr., 

men vil falde stærkt i 2019, med 2 mio. kr.  

• De lån vi har optaget til finansiering af Snorresgade er optaget til en lav rente og på 

gunstige vilkår 

 

Snorresgade 



Snorresgade 

Hvorfor købe – hvorfor ikke leje? 

• Fortjeneste ved salget af ejendommen i Nørregade i 2015 var på 22,2 mio. kr.  

• Denne fortjeneste er kommet Ældre Sagen til gode og ikke landet i lommerne hos 

en udlejer/investor.  

• Efter 10 år forventes Snorresgade at være 322,5 mio. kr. værd. 

• Også denne fortjeneste vil komme foreningen til gode 

• Billigere at eje end at leje 

 



Snorresgade 

Kantinen Landsbestyrelsens mødelokale 



MATERIALEPAKKE 

Vi vil gerne hjælpe flere, derfor er der hele tiden behov for flere frivillige 

 

Sekretariatet har udarbejdet  en samlet materialepakke til at skabe en god rekrutteringsproces: 

• Rekrutteringsguide, der viser hvilke overvejelser, man kan gøre sig, når man skal rekruttere 

frivillige, samt konkrete rekrutteringsværktøjer  

• Inspirationsmateriale  og rekrutteringsguide ligger på Frivilligportalen fra midten af april 

• Guide til det lokale arbejde med ad hoc frivillige  (er på vej) 

 

 

Rekruttering af frivillige  

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde


 

• Indhold – rekrutteringsguiden er bygget op om 4 
temaer:  

1. Klar: hvordan forbereder vi os godt på 
rekrutteringsprocessen? 

2. Metoder: Hvordan vil vi rekruttere – forskellige  former 
og metoder til rekruttering  

3. Modtagelse: Tag godt i mod de nye frivillige – det 
giver bonus 

4. Opfølgning: handler om at samle op på 
rekrutteringsprocessen -  hvordan er det gået?  

• Anvendelse:  

• som inspiration, som opslag så man bruger siderne 
enkeltvis, eller samlet værktøj, hvor man tager afsæt i hele 
processen fra planlægning til man runder af med opfølgning 
og evaluering 

 

ET DIALOGVÆRKTØJ 

Rekrutteringsguide 



Præsentation af materialet  

• Dialogmøder - Præsentation af rekrutteringsguiden 

• Det samlede materiale kan hentes på Frivilligportalen fra midten af april 
(www.frivilligportalen.dk/rekruttering)  

• Alle lokalafdelinger får tilsendt 5 eksemplarer i slutningen af april sammen med en invitation 
til inspirationsmøder 5 steder i landet, hvor materialet bliver præsenteret.  

• Afholdelse af de 5 inspirationsmøder:  

 
 
 
 
 

   

• Kurser om rekruttering med afsæt i det nye materiale. To kurser i efteråret 2018 og et kursus 
i starten af 2019. Annonceres i kursuskataloget, som kommer til august.   

Dato Sted 

24. maj  DGI-byen 

28. maj  Middelfart 

7. juni  Rebild Bakker 

12. juni  Ringsted  

13. juni  Silkeborg  



Borgerforslag 

• Folketinget har vedtaget, at borgere med valgret til Folketinget kan stille et såkaldt 
borgerforslag. 

• Opnår et borgerforslag 50.000 støtter, skal det behandles som beslutningsforslag i 
Folketinget - hvilket naturligvis ikke er nogen garanti for, at forslaget vedtages og 
gennemføres. 

• Ældre Sagen har besluttet ikke at bruge denne kanal og kan heller ikke tilbyde at 
udbrede kendskabet til forslag stillet af borgere. Vi mener, at det vil underminere 
formålet med ordningen, hvis store organisationer og foreninger bruger denne 
indflydelseskanal. 

• Ældre Sagen har i forvejen god og tæt kontakt med alle partier, og har over 800.000 
medlemmer. Vi vurderer, at vi har langt større indflydelse gennem direkte dialog med 
partierne, end vi vil kunne få via borgerforslag 

• Som privat person er alle naturligvis frie til at stille eller støtte et borgerforslag – og til at 
trække på viden og fakta fra Ældre Sagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktuel sundhedspolitisk indsats 

 

• Nedsat sundhedspolitisk taskforce   

• Har drøftet samarbejde om en styrket regional indflydelse i sundhedsvæsenet og et øget 

samarbejde og videndeling med sundhedspolitisk frivillige 

• Frit valg til genoptræning – afgivet høringssvar. Pr. 1. juli træder ny lov i kraft om at man 

har ret til frit valg, hvis kommunen ikke tilbyder genoptræning efter 7 dages ventetid. 

• Styrelsen for Patientsikkerhed skal fremover udføre tilsyn med pleje og omsorg (på 

plejehjem, på midlertidige pladser og i hjemmeplejen) – afgivet høringssvar relateret til 

Ældre Sagens forslag om behov for uvildigt tilsyn med plejen i kommuner. 

• Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem – afgivet høringssvar med fokus på 

behov for bedre bemanding, kompetencer og rekruttering. 



Aktuel sundhedspolitisk indsats 

- budskaber i medier 

• Udtrykt kritik af fald i antal tilsyn i forbindelse med dødsfald på plejehjem pga. fejlmedicinering. 

• Beboere på plejehjem med alkoholmisbrug bør hjælpes – Ældre Sagen positive overfor nyt projekt om 

kompetenceudvikling af medarbejdere til at håndtere situationer med beboere. 

• Patienter, der bruger mere end fem lægemidler bør mødes med dialog om medicin og tilbud om 

medicingennemgang. 

• Ældre Sagens budskaber om demensvenligt Danmark sendt direkte på tv2øst – vi er alle en del af løsningen 

– og der skal være nok personale. 

• Der skal være tryghed for, at myndigheder leverer den rette influenzavaccine – i forbindelse med fokus på, at 

den nuværende vaccine ikke dækker ny variant af virus. 



Status på Ældre Sagen i patientinddragelsesudvalg,  

april 2018 

• Ældre Sagens repræsentanter er meldt til alle fem regioner (5 medlemmer og 5 

stedfortrædere) 

• Ældre Sagen har formandsposten i udvalgene i region Hovedstaden, i region Midtjylland 

og i region Syddanmark. 3 ud 5! 

• I region Syddanmark er patientinddragelsesudvalget integreret i et bredere sammensat 

sundhedsbrugerråd. 

• Workshop i Ældre Sagen for PIU repræsentanter planlagt i april. 



Aftale om pension og skat  

glemmer og svigter pensionister 

• Den nu aftalte ”løsning” af samspilsproblemet består i øget fradrag for 

pensionsindbetalinger 

• Samt de tidligere aftalte ændringer, der øger muligheden for at indbetale til 

aldersopsparing de sidste 5 år før folkepensionsalderen 

• Det er således kun for fremtidige indbetalinger, man letter samspilsproblemet – de 

nuværende pensionister får intet ud af det 



Pensionister, ramt af samspil i dag,  

overses fuldstændig 

• 1/3 af 1 mio. folkepensionister har en sammensat marginalskat, der er højere end 

for en topskatteyder, selv om deres indkomst kun er det halve eller mindre.  

• Årsag: Deres pensionsudbetaling modregnes i ældrechecken eller pensionstillægget 

(og evt. andre ydelser) 

• De har fulgt politikernes opfordring til selv at spare op til deres pension og må leve 

videre med denne urimeligt høje aftrapning. Det er en uretfærdig løsning. 

• Skatteaftalen tager ikke fat ved ”ondets rod” om samspilsproblemet: De skyhøje 

aftrapningsprocenter, når den opsparede pension udbetales. 

• Skatteaftalen er en lappeløsning, hvor man opfinder nye skattefradrag, som 

yderligere komplicerer det i forvejen stærkt komplicerede pensions- og 

skattesystem.  



Ældre Sagen kæmper fortsat  

for bedre løsning 
• Ældre Sagen har foreslået, at problemet i stedet løses ved at halvere aftrapningen af 

pensionstillægget. 

• Det er en langt enklere løsning – skatte- og pensionssystemet kompliceres ikke yderligere – 
tværtimod. 

• Den tager fat om ondets rod – den høje aftrapning. Den kommer såvel nuværende som 
fremtidige pensionister til gode. 

• Derudover foreslår vi løsning af restgruppeproblemet – pensionsopsparing til alle, så grupper 
med laveste indkomster ”løftes” ud af samspilsproblemet 

• Ældre Sagen har foreslået denne løsning hele vejen igennem, siden sommeren 2016. 

• Vi har igen og igen argumenteret for den, holdt møder med politikerne om den osv. – men 
har ikke vundet gehør. 

• Der har været stærke ”modstandere” – regeringen, pensionsselskaberne, arbejdsmarkedets 
parter m.fl. – de har større interesse i en ”skatteløsning” 

• Vi arbejder selvfølgelig videre på, at også nuværende pensionister får lettet samspillet 

 



Finanslov og satspulje 2018 

• Ældre Sagen havde 4 hovedforslag til finansloven for 2018 

o Flere medarbejdere i ældreplejen 

o Styrket og uvildigt tilsyn med ældreplejen 

o Bedre mad og måltider 

o Bedre vilkår for pårørende 

• Alle 4 områder er med i finanslovsforliget med større eller mindre beløb og initiativer, 
der ligger i tråd med Ældre Sagens ønsker 

• Derudover også initiativer på en række andre områder, Ældre Sagen har arbejdet 
for, bl.a. en værdig død, styrkelse af værdig ældrepleje, befordring af mennesker 
med demens, bekæmpelse af ensomhed, mindre ventetid på genoptræning 

• Godt! – men skal også ses i lyset af massive nedskæringer i hjemmehjælp, meget 
lave normeringer på plejehjem mv. 



Kommunalvalg 2017 - opfølgning 

• Tak til alle jer, der var med til at sætte Ældre Sagen på dagsordenen 

• Stort antal ældrepolitiske borger-/valgmøder 

• Stor presseomtale – både lokalt, regionalt og landsdækkende (Ældre Sagen omtalt i 

over 3.000 artikler om kommunalvalget) 

• Politikerne var glade og gav mange løfter  - nu skal der følges op på, at de føres 

ud i virkeligheden 



Lave normeringer på plejehjem 

• Undersøgelse foretaget af VIVE for Ældre Sagen og FOA 

• Meget store variationer mellem kommunernes normeringer 

• Især markant lave normeringer om natten 

• Bedste bemandede plejehjem: Én nattevagt til 6 beboere 

• Ringest bemandede plejehjem: Én nattevagt til 42 beboere 

• Gennemsnit: Én nattevagt til 20 beboere 

• Bemanding slet ikke fulgt med beboersammensætning: De fleste har demens, ofte 

kombineret med flere andre sygdomme, højt medicinforbrug mv. 

• Undersøgelse brugt ved KV 2017 og bruges fremover i arbejdet for bedre 

normeringer 



Fejø-sagen 

• Ældre Sagen har bistået borgere på Fejø i sager om lige ret til hjemmehjælp, uanset 

hvor man bor i kommunen 

• Lolland Kommune tilbød kun borgere på Fejø hjemmehjælp mellem kl. 9-13 

• Ankestyrelsen har givet borgere medhold i, at dette ikke er i overensstemmelse med 

serviceloven 

• Lolland Kommune vil nu ændre praksis – så der tilbydes pleje hele døgnet på Fejø 

og andre øer. Vi venter dog på den endelige afgørelse fra Byrådet 

• Vi følger fortsat sagen – herunder om der vil ske stramninger i visitationen af  

ø-boere.  

• Sagen er principiel og kan få betydning mange steder i landet. 



Takstreform Vest 

• Pr. 18. marts 2018 er der sket ændringer af takststrukturen i Vestdanmark, og priser 

over Storebælt påvirkes også 

• Gode intentioner bag reformen, men virkeligheden er en anden – det har Ældre 

Sagen påvist i breve til transportministeren og transportordførere 

• Det bliver ofte dyrere at rejse som pensionist – særligt hvis man ikke får et rejsekort, 

og især med rejser over Storebælt. 

• Fortsat svært at overskue billetpriser, rabatter, ”off-peak tidspunkter” mv. 

• Ældre Sagen arbejder videre og går bl.a. i dialog med transportordførere om 

prisstigninger for pensionister 



Storkonflikt på arbejdsmarkedet? 

• Ældre Sagen forholder sig neutral i forhold til de igangværende ok-forhandlinger 

• Der er varslet strejke (men ikke lock-out) på dele af ældreplejen og strejke/lock-out 

på meget store dele af sundhedsområdet 

• Det er afgørende, at der etableres et tilstrækkeligt nødberedskab, så svækkede 

ældre fortsat får den nødvendige pleje og behandling – det vil Ældre Sagen holde 

skarpt øje med. Lokalafdelingerne har vigtig rolle! 

• Sekretariatet opfordret lokalafdelingerne til at bede kommunen om orientering om: 

• Tilrettelæggelsen og omfanget af nødberedskabet 

• Informationen til berørte borgere og pårørende 

• Hvor kan man henvende sig, hvis man oplever ældre borgere, som ikke får den 

livsnødvendige og uopsættelige hjælp, som de skal – også under konflikten 



Seniorer leverer arbejdskraft til Danmark 

• Lønmodtagerbeskæftigelse i DK slår nu historisk rekord med 2.728.800 personer 

• Fra 2010 til 2016 er arbejdsstyrken steget med over 66.000 personer – dækker over 
ca. 6.000 færre under 55 år og ca. 72.000 flere over 55 år (heraf 33.000 over 65 år) 

• Fra 2010 til 2016 voksede den samlede arbejdsstyrke med 2,3 pct.  Antal 65+ i 
arbejdsstyrken steg med 35,1 pct. 

• De næste 20 år forventes den samlede arbejdsstyrke at vokse med knap 250.000 
personer. Heraf vil ¾ - eller godt 185.000 personer – være 65+ 

• Den ældste gruppe leverer således langt hovedparten af væksten i arbejdsstyrken 

• ”Spejlbilledet” af denne udvikling er fald i antal efterlønsmodtagere - fra ca. 121.000 
ultimo 2010 til 57.000 ultimo 2017. Da der var flest efterlønnere i starten af 0’erne 
var der over 180.000 

• Arbejdsmarkedet skal indrettes til denne udvikling, hvis den skal fortsætte mange år 
endnu! 

 



  

Der er råd til værdig ældrepleje 

• Danmarks økonomi er stærk og holdbar. Den offentlige sektors fremtidige indtægter kan 
dække de fremtidige udgifter. 

• Af det såkaldte råderum  er der frem til 2025 ca. 33½ mia. kr., der kan prioriteres til øget 
velfærd, skattelettelser eller en kombination heraf. 

• Danmark har i 25 år haft overskud på betalingsbalancen. Vi har omkring 1.200 mia. kr. til 
gode i udlandet. Det svarer til, at hver eneste dansker har over 200.000 kr. til gode i 
udlandet. 

• Dansk økonomi vurderes af udlandet som særdeles stærk, holdbar og stabil. Derfor er 
Danmark medlem af den lille, eksklusive AAA-klub på kun ca. 10 lande i verden. 

• Der er allerede vedtaget reformer, som tilpasser pensionsalderen til levealderen, og 
Danmark vil få Europas højeste pensionsalder. Flere seniorer bliver allerede længere på 
arbejdsmarkedet end til folkepensionsalderen. Og endnu flere vil gøre det fremover. 

• Antallet af danskere over 65 år stiger. Men andelen af pensionister vil være ret konstant, for 
vi arbejder længere, flere er sundere højt op i alderen, og flere har sparet op til deres egen 
pension.  

 



• Ældre Sagen har over 825.000 medlemmer  

• 36 % af 50+ er medlem 

• 58 % af 65+ er medlem 

• På syv år er antal frivillige steget fra 12.000 til over 19.250 

• Vi ligger i Top Fire (sammen med Kræftens Bekæmpelse, Læger Uden Grænser og 

Hjerteforeningen) blandt knap 30 danske almennyttige foreninger, vurderet af danskere 

som er 50+ 

• Medlemsblad NU er i Top Tre af danske magasiner 

• Vi har stor politisk indflydelse (bl.a. finansloven) 

• Vi har ny, flot Strategi 2017-2021 med Kennedy-ambitioner 

Ældre Sagen i tal 


