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Folketingsvalg den 5. juni 2019 

 
 

Forberedelser gennem det seneste år: 
• Undersøgelser og dokumentation 
• Møder med politikere og andre interessenter 
• Gøre opmærksom på vores holdninger gennem presse og sociale medier 

 
Så vi er helt klar! 



1) STYRKET PLEJE OG OMSORG TIL SVÆKKEDE ÆLDRE 

• Vi ønsker et markant økonomisk løft til bedre ældrepleje 
• Kommunernes udgiftsramme skal følge med det 

voksende antal 80+-årige. 
• Hjemmehjælpen skal udvides til at omfatte social 

omsorg for socialt og psykisk sårbare ældre. 
• Samlet national strategi for rekruttering, kompetenceløft 

og status for ældreplejen – herunder at ledige seniorer 
tilbydes mulighed for omskoling til ældreplejeområdet. 

• Der er brug for en ”New Deal” på ældreområdet, hvor vi 
nytænker måden at organisere hele området. De 
seneste mange års konstante forringelser skal stoppes. 
 

Folketingsvalg 2019:  
Tre forslag fra Ældre Sagen 



2) ET VÆRDIGT OG PATIENTSIKKERT MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET 

• Vi ønsker ny national handlingsplan for ældre medicinske og 
multisyge patienter  
- med bl.a. én forløbskoordinator med ansvar for at føre 
patienten trygt gennem forløbet. 

• Ret til individuel forløbsplan inden for 24 timer efter akut 
indlæggelse 

• Ret til geriatrisk/medicinsk opfølgning første døgn efter 
udskrivning ved akutindlæggelse. 

• Nultolerance over for overbelægning – overbelægning skal 
afskaffes i løbet af fem år. 

• Yderligere sikring mod øget brugerbetaling i nære 
sundhedsvæsen, akutpladser mv. 

• Vi ønsker øget økonomisk vækst på ca. 2% i 
sundhedsvæsenet, bl.a. pga. øget antal ældre 
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Tre forslag fra Ældre Sagen 



3) VÆRDIG TILBAGETRÆKNING 

• Nedslidte seniorer skal have en reel og værdig 
mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet 
før folkepensionsalderen.  

o Forslag til reform af seniorførtidspension fra Ældre Sagen og Dansk 
Magisterforening (februar 2019). Politisk aftale om seniorpension i starten 
af maj – liger vores forslag 

o Vi vil have fokus på, at tilkendelsen skal foretages af en uvildig instans 

• Nedslidning skal forebygges: 
o Der skal investeres massivt i bedre arbejdsmiljø for at undgå psykisk og 

fysisk nedslidning. 

o Der skal være langt bedre mulighed for at uddanne sig i løbet af 
arbejdslivet og skifte spor undervejs. 

• Der skal være bedre mulighed for at indrette arbejdslivet 
fleksibelt og for fleksible overgange til folkepension. 
 

Folketingsvalg 2019:  
Tre forslag fra Ældre Sagen 



EN AFTALE MED MANGE ELEMENTER 

• Forhandlinger om seniorførtidspension siden februar => aftale på plads 2. maj. 
• Ny seniorpension skal erstatte nuværende seniorførtidspensionsordning. 
• Lettere adgang til fastholdelsesfleksjob for seniorer.  
• Arbejdsgruppe skal se på muligheder for at styrke sporskifte. 
• Udvidelse af initiativer fra Finanslov 2019: 

o Højere seniorpræmie (fra 30.000 til 42.000 kr.) + Seniorpræmie på 25.000 kr. det andet år efter 
folkepensionsalderen 

o Bundfradrag for personligt arbejde ved siden af folkepension hæves til 122.004 kr.  

o Aftrapning for ikke-pensioneret samlevers indkomst lempes. 

• Pulje til at forebygge nedslidning på 100 mio. kr. årligt. 

 
 

Aftale om ret til seniorpension for nedslidte 



Seniorpensionen 

Seniorpension (erstatter seniorførtidspension) 
Betingelser: 
• Man har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen 
• Man har arbejdet i 20-25 år 
• Man har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre om ugen 
 
Arbejdsevnen skal vurderes pba. helbredsmæssige oplysninger og ift.  
seneste job. Vurdering skal være uafhængig af økonomiske hensyn. 
 
Endnu ikke fastlagt, hvem der skal stå for administration og tilkende senior-
pensionerne. 
 
Der skal ikke iværksættes indsatser for at udvikle arbejdsevnen. 
 
Ydelse på niveau med førtidspension (18.875 kr. hhv. 16.044 kr. pr. måned) 
 
Seniorpension kan søges 6 måneder før, man er i målgruppe for ordning. 

Forbedret seniorførtidspension 
Betingelser: 
• Man har 5-10 år eller mindre til folkepensionsalderen 
• Man har en arbejdsevne på 18½ time eller mindre om  ugen 
• Ret til seniorpension skal være uafhængig af ens  

aktuelle og tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet 
 
Vurdering skal baseres på lægefaglige vurderinger fx  fra  
arbejdsmedicinske klinikker. 
 
Ydelse på niveau med førtidspension. 
 
Maksimal sagsbehandlingstid på 3 måneder. 
 
Seniorer i målgruppen bør kunne vælge mellem seniorførtids- 
pension og seniorfleksjob. 
 
 



FAKTA 

 
 
 
 
 

 
• Hvert eneste år dør flere plejehjemsbeboere som følge af en brand 
• En undersøgelse gennemført af Transport- bygnings- og boligministeriet har vist, at brandsikkerheden er 

mangelfuld på plejehjem over hele DK 
• Tæt på 2 ud af 3 institutioner efterlever ikke bygningsreglementets krav om sprinkling (og kun en meget 

lille andel har dispensation!). Derudover er der mangler ift. flugtveje, brandadskillelser og branddøre 
• Et tragisk eksempel på dette sås senest i påsken 2019, hvor en kvindelig plejehjemsbeboer døde under en 

brand på sit plejehjem, hvor der ikke var installeret sprinkleranlæg 

Brandsikkerhed på plejehjem 



ÆLDRE SAGENS INDSATS  

 
• Ældre Sagen har med et åbent brev markeret sin holdning overfor den ansvarlige minister  
• Ældre Sagen har desuden udtalt sig til en lang række medier og understreget behovet for en bedre 

brandsikkerhed på plejehjem, hvor vi har lagt vægt på følgende: 
 Beboere på plejehjem er oftest svækkede både fysisk og kognitivt, hvorfor der er behov for 

automatiske processer som fx alarmanlæg og sprinkleranlæg 
 Beboerne er afhængige af, at plejepersonalet har gennemgået brandøvelser, samt at 

personalenormeringen er forsvarlig 
 Kommunerne bør få bragt ulovlige løsninger i orden - med det samme! 
 Der bør nationalt sættes fokus på, at også ældre plejehjem skal have nutidssvarende brandsikring 

Brandsikkerhed på plejehjem 



Magtanvendelse – ny regler – vigtige pointer 
• Lovforslag vedtaget april 2019 - Ny ændringer træder i kraft d. 1. januar 2020 
• Behov for at udvide mulighederne for at anvende adgangen til at anvende 

magt med blik for at sikre den enkeltes retssikkerhed 
• Ældre Sagens høringssvar: generelt positiv over for nye ændringer - blev 

imødekommet på størstedelen af vores bemærkninger og forslag 
• Forudsætning for god implementering, at personalet har de nødvendige 

faglige kompetencer for at kunne håndtere personer med betydelig og varigt 
nedsat psykisk funktionsevne.  

• Personalet og kommunale sagsbehandlere skal undervises i de nye regler, 
herunder vedvarende  fokus på at forebygge situationer, hvor det er 
nødvendigt at anvende magt.   
 



Magtanvendelse - de nye regler 
• Lovfæstelse af adgangen til at fastsætte en husorden (ny) 
• Anvendelse af fysisk guidning  
• Anvendelse af afværgehjælp  
• Fastholdelse m.v. 
• Låsning og sikring af yderdøre  
• Fastholdelse v. konfliktskabende eller grænseoverskridende adfærd  
• Kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer 
• Anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi  
Nedsættelse af Rådet for tryghedsskabende velfærdsteknologi pr. 1. juli 2019. Repræsentanter 
fra Socialstyrelsen (formand), Sundhedsstyrelsen, Ankestyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, 
Teknologisk institut samt Institut for Menneskerettigheder. Har til formål at udarbejde liste, som 
udtømmende beskriver, hvilke teknologier, der kan anvendes.   

 



Ældre Sagen har bistået lokafdelingen i Hirtshals med juridisk rådgivning og sparring i 
sag om lukning af plejehjemmet Havbakken.  
Hjørring Kommune vil nedlægge plejehjemmet, og kommunen har tænkt mange 
”kreative” løsninger ifht. at slippe af med de resterende 22 beboere, der ikke ønsker at 
flytte frivilligt.  
Senest har kommunen sendt brev til de eksisterende beboere, hvor af det fremgår, at 
lukningen skal ske pr. 1. november 2019, og at der fra denne dato ikke længere er fast 
personale på Havbakken, kun støtte fra hjemme- og sygeplejen.  
Det er fremstår uklart for Ældre Sagen, hvordan Hjørring Kommune forholder sig til de 
eksisterende lejekontrakter. 
Derfor har Ældre Sagen anmodet direktør for Sundheds, Ældre- og 
Handicapforvaltningen om en udtalelse om sagen. Vi afventer fortsat svar.  

 

Lukning af plejehjemmet Havbakken 



• For kommuner beslutter selv, om de har 
akutpladser i deres akutfunktion i 
hjemmesygeplejen (seneste tal fra KL viser, at 
kun op til 60 kommuner havde akutpladser).  

• Desuden er befordring, medicin, mv. ikke 
dækket ind med ny bekendtgørelse. 

• Sundhedsministeren har sagt, at borgerne har 
mulighed for at henvende sig til kommunen 
med henblik på at få tilbagebetaling for det, de 
har betalt for ophold på akutplads. Ældre 
Sagen har opfordret til, at kommunerne skal 
stå for tilbagebetaling. 

• Enighed i finanslovaftale for 2019: Stop øget 
brugerbetaling 

• Som konsekvens: Ny bekendtgørelse og 
vejledning. Den præciserer, at kost, vasketøj, 
mv. på akutpladser er del af vederlagsfri 
hjemmesygepleje, dvs. kommune kan ikke 
opkræve betaling 

• Ældre Sagen har kritiseret: De nye regler er 
utilstrækkelige og uklare! 

 

 

 

Akutpladser: Stop for brugerbetaling 



• Der kommer ny ejendomsvurdering i 2020, der danner grundlag for skatten i 2021. 
• Ejendomsværdiskatten er ikke længere fastfrosset, og der er ikke loft over stigningen i 

grundskylden. 
• Alle får mulighed for at indefryse stigninger i ejendomsskatterne – både ejendomsværdiskat 

og grundskyld. Pensionister kan fortsat indefryse hele grundskylden. 
• En overgangsordning giver skatterabat til nuværende ejer, men ikke til en ny køber i 2021 og 

frem. Det kan påvirke handelspriser. 
• I gennemsnit forventes skatten ikke at stige i forhold til hidtidige regler, men der er forskel 

mellem landsdele og mellem enfamiliehuse og ejerlejligheder. 
• De, der har betalt grundskyld af for høje værdier siden 2011, får penge tilbage. Det sker 

automatisk på grundlag af en beregning, som Danmarks Statistik foretager. 
• Der er tale om komplicerede ændringer. Ældre Sagen er i dialog med mange for at få 

indflydelse på det nye system 
• NB også stor betydning for personer i lejeboliger 
 

Nyt ejendomsskattesystem fra 2021 



• Engageret indsats fra 20.000 frivillige over hele landet 
• Kæmpe palet af medlemstilbud og medlemsaktiviteter 
• Nu 862.000 medlemmer 
• Den forening i Danmark, der har de mest loyale 

medlemmer – vi har en genindløsning på 97,5% !! 
• Sætter store fingeraftryk på finanslovsforlig mv.  
• En holdbar og bæredygtig økonomi 

Velkommen til Ældre Sagen  


	Dias nummer 1
	Aktuel ældrepolitik
	Folketingsvalg den 5. juni 2019
	Folketingsvalg 2019: �Tre forslag fra Ældre Sagen
	Folketingsvalg 2019: �Tre forslag fra Ældre Sagen
	Folketingsvalg 2019: �Tre forslag fra Ældre Sagen
	Aftale om ret til seniorpension for nedslidte
	Seniorpensionen
	Brandsikkerhed på plejehjem
	Brandsikkerhed på plejehjem
	Magtanvendelse – ny regler – vigtige pointer
	Magtanvendelse - de nye regler
	Lukning af plejehjemmet Havbakken
	Akutpladser: Stop for brugerbetaling
	Nyt ejendomsskattesystem fra 2021
	Velkommen til Ældre Sagen 

