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Kongres 22. – 23. oktober 2019 
 

Forslag til organisatorisk kongresudtalelse 
 
Faglige Seniorer er et fællesskab for mere end 230.000 danskere over 60 år, som er 1 
medlemmer af fagforbund tilknyttet Fagbevægelsens Hovedorganisation.  2 

Det er Faglige Seniorers opgave at skabe livsvilkår og fællesskaber, hvor alle ældre 3 
kan bidrage og gøre brug af deres muligheder igennem hele livet. Vores mål er at 4 
skabe et stærkt velfærdssamfund, der kan sikre, at ældre medborgere får en tryg og 5 
værdig alderdom. 6 

I den kommende kongresperiode vil vi prioritere en række organisatoriske 7 
indsatsområder. 8 

Flere seniororganisationer under fagforbundene i FH skal knyttes tættere til Faglige 9 
Seniorer og gerne som nye medlemmer. Vi vil etablere samarbejdsaftaler med det 10 
udgangspunkt, at vi samlet bliver en stærkere organisation, som alle medlemmer 11 
kan føle sig knyttet til. Det vil styrke organisationens position som Danmarks  12 
2. største interessefællesskab for ældre og seniorer. 13 

Vi ønsker at styrke samarbejdet mellem forbundenes seniorklubber og de lokale 14 
sektioner. Det vil øge Faglige Seniorers synlighed og kontakt til medlemmerne og 15 
målet er, at alle seniorklubber er repræsenteret ved sektionernes orienterings-16 
møder. 17 

Mange seniorer efterspørger information og rådgivning i forbindelse med både 18 
overgangen fra arbejde til pension og livet i den 3. alder. Vi vil fortsætte 19 
informationsstrategien med udsendelse af ugentlige nyhedsbreve og 20 
Seniorhåndbogen som et centralt værktøj. Målet for den kommende 21 
kongresperiode er 150.000 modtagere af nyhedsbrevet. 22 

Vi vil målrettet styrke de rådgivningsfunktioner og rabataftaler, som medlemmerne 23 
efterspørger. Det kræver en udvidelse af samarbejdet med andre aktører, der 24 
beskæftiger sig med vores interesseområder. 25 

Faglige Seniorer kan styrke interessevaretagelsen for seniorer ved at kombinere det 26 
lokale arbejde i kommuner og regioner med det centrale politiske arbejde overfor 27 
regering og folketing. Derfor skal vi fortsat styrke kommunegrupperne og indsatsen 28 
lokalt. Faglige Seniorer vil arbejde for at ældrerådene får en stærkere placering i det 29 
kommunale arbejde bl.a. gennem direkte valg samtidig med de øvrige kommunale 30 
valg. 31 

Faglige Seniorer er i en løbende forandringsproces. Vi skal målrette og effektivisere 32 
vores organisation, så den hele tiden kan skærpe medlemmernes interesse for 33 
organisationen. Derfor vil hovedbestyrelsen senest i midten af den kommende 34 
kongresperiode afholde et strategiseminar med fokus på styrker og svagheder i den 35 
organisatoriske opbygning. Såfremt der viser sig behov for ændringer, skal der 36 
igangsættes et udvalgsarbejde, der skal fremlægge forslag til en styrket 37 
organisation. 38 


