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En tid med store forandringer 
Hver eneste dag gør Faglige Seniorer en indsats for, at flere seniorer kan leve et godt og 
trygt liv, og at vi alle sammen kan blive ældre på den gode måde. Middellevetiden i 
Danmark er stigende, og generelt får vi flere ”gode år”, men det er også vigtigt, at 
samfundet på alle områder er klar til, at vi lever længere og indfrier forventningen om, 
at vi ønsker nye muligheder igennem hele livet. 
 
Faglige Seniorer har igennem de seneste år gennemgået store forandringer. 
Etableringen af tværfaglige kommunegrupper har sikret en langt stærkere lokal 
interessevaretagelse end tidligere og har sikret Faglige Seniorer betydelig synlighed. 
Kommunikationen internt og eksternt er grundlæggende forandret og Faglige Seniorer 
har med succes mangedoblet sin kontakt til medlemmerne. Endelig har en prioritering 
af de politiske mærkesager og en oprustning af den politiske interessevaretagelse i 
sekretariatet skabt betydelige resultater til glæde for medlemmerne. 
 
På mange måder er det derfor en anderledes og på mange områder ny organisation, der 
gør status ved kongressen i 2019. I denne skriftlige kongresberetning vil vi give et 
indblik i, hvad vi har arbejdet med siden kongressen i 2016, hvor vi står i dag, samt i 
hvilken retning vi vil bevæge os i de kommende år. 
 
Sådan organiserer vi arbejdet 
Efter kongressen nedsatte vi tre projektgrupper, som i princippet var åbne for alle, så 
ikke kun medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage. Dog skal formanden være 
medlem af hovedbestyrelsen. 
 

• Kommunalpolitisk projektgruppe 
• Landspolitisk projektgruppe 
• Projektgruppen for medier og medlemssynlighed 

 
Princippet om at møderne er åbne for alle medlemmer har vist sig ikke at være 
hensigtsmæssigt, både fordi mødedeltagelsen ofte var afhængig af mødets geografiske 
placering, og fordi det har vist sig vanskeligt at sikre en løbende behandling af temaer 
og mærkesager, hvis udskiftningen af deltagerne fra møde til møde var for stor. Den 
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værdifulde fælles viden og erfaringsopsamling forsvandt, hvis diskussionerne ved hvert 
møde skulle starte forfra. 
 
Derimod er det lykkes at udvide projektgrupperne, sådan at de i dag rækker langt ud 
over Faglige Seniorers hovedbestyrelse, og det giver både et bredere fundament for 
beslutningerne, men sikrer også, at medlemmer med særlige interesser og kompetencer 
kan deltage der, hvor de føler, at de gør allermest gavn. Projektgrupperne er i dag 
selvsupplerende under formandens ledelse og refererer fast til hovedbestyrelsen. 
 
Kommunalpolitisk projektgruppe har således deltagelse af aktive medlemmer i 
ældrerådene, men også aktive i kommunegrupperne. Ønsket er at få forankret 
indsatsen i kommunegrupperne i projektgruppens arbejde, og sikre en overordnet 
koordinering af opgaverne og fremdrift i arbejdet. 
 
Det arbejder vi med 
I efteråret 2017 besluttede hovedbestyrelsen en skarp prioritering af de arbejdsopgaver, 
som Faglige Seniorer skulle arbejde henimod i det politiske arbejde. I erkendelse af, at 
vi ikke kan beskæftige os med alt, udvalgte hovedbestyrelsen 4 overordnede 
mærkesager under overskrifterne: 

• Et værdigt ældreliv 
• Seniorarbejdsmarkedet 
• Flere ældreboliger 
• Fair pension til alle 

 
Et værdigt ældreliv kredser om den tryghed og omsorg, vi alle forventer af 
velfærdssamfundet efter et langt liv. Mange seniorer vil i de kommende år bevare deres 
tilknytning til arbejdsmarkedet, og derfor er et velfungerende og rummeligt 
seniorarbejdsmarked nødvendigt. Fair pension handler om at imødegå en udhuling af 
folkepensionen og om at sikre en pensionsopsparing til de mange mennesker, der i 
kortere eller længere tid, står udenfor arbejdsmarkedet. Men fair pension handler også 
om den alt for høje modregning i folkepension for de mange seniorer, der vælger at 
arbejde efter pensionsalderen 
 
Politiske resultater 
Mærkesagerne har i høj grad været med til at skabe resultater for Faglige Seniorer og 
har styrket det politiske fokus og påvirkningsarbejde - kronet med en række konkrete 
forbedringer i finansloven for 2019. 
 
 Faglige Seniorer havde på forhånd valgt at arbejde med 5 forslag: 

1. Afskaffelse af satspuljen og genindførelse af den fulde regulering af 
folkepensionen 

2. En højere modregningsgrænse for pensionister, der fortsat er i arbejde 
3. Mindre modregning i arbejdsmarkedspensionerne 
4. En forhøjelse af ældrechecken til glæde for de fattigste pensionister 
5. Fair pension til alle – en pensionsordning til dem, der står udenfor 

arbejdsmarkedet 
 
I dag kan vi med glæde konstatere, at satspuljen er afskaffet og den fulde regulering af 
folkepensionen er genindført. Det særlige pensionistfradrag for pensionister i arbejde 
er hævet fra 60.000 kroner til fremover 122.004 kroner og fuldtidsarbejdende 
pensionister får en særlig skattefri seniorpræmie. Modregningen i arbejdsmarkeds-
pensionerne er blevet mindre, men indtil videre kun som en 15-årig overgangsordning. 
Beregningsgrundlaget for ældrechecken er blevet justeret, så flere folkepensionister kan 
få del i ordningen. Og endelig er der indført en obligatorisk pensionsopsparing for 
grupper udenfor arbejdsmarkedet. 
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Hovedbestyrelsen 
Faglige Seniorers hovedbestyrelse har i kongresperioden været samlet til 12 møder. 
Hovedbestyrelsen drøfter løbende Faglige Seniorers drift og udvikling og har i flere 
gange i perioden justeret kursen på en række afgørende områder. 
 
I juni 2017 vedtog hovedbestyrelsen en ny kommunikationsstrategi, der betød et farvel 
til det trykte magasin ”LIV & lidt mere” men til gengæld goddag til et digitalt ugentligt 
nyhedsbrev. Strategien indebar også et styrket samarbejde med medlemsforbundene 
gennem en opdatering af samarbejdsaftalerne - som samtidig tog højde for den nye 
persondatalov. Siden er der indgået opdaterede samarbejdsaftaler med en række 
forbund, mens forhandlinger med enkelte endnu er i gang. 
 
Den nye kommunikationsstrategi indebar også betydelige investeringer blandt andet i 
nye hjemmesider m.v. Investeringer som helt efter planen i 2017 og 2018 har påvirket 
regnskabet negativt. 
 
Prioritering af mærkesager 
I november 2017 besluttede hovedbestyrelsen en ny politisk strategi med en skarpere 
prioritering af Faglige Seniorers målsætninger og mærkesager. Hovedbestyrelsen 
nedsatte i forbindelse med udarbejdelse af de nye strategier en bredt sammensat ad 
hoc-gruppe, der drøftede og forberedte indholdet inden hovedbestyrelsens behandling. 
 
Hovedbestyrelsen har i perioden gennemført en lang række temadebatter med besøg af 
eksterne oplægsholdere og har løbende drøftet den aktuelle politiske situation, ligesom 
der har været et øje på organisationens indre liv, udviklingen af kommunegrupper, 
samt løbende har orienteret sig om udviklingen af kommunikationsstrategien. 
 
Organisationsseminar 
Hovedbestyrelsen og Forbundsudvalget gennemførte i maj 2018 et organisations-
seminar, der satte fokus på de områder, hvor vi bør forbedre os. Seminaret blev 
gennemført som 4 workshops, som deltagerne kunne skifte imellem med det formål at 
få så mange input som muligt. 
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Følgende temaer blev drøftet: 
 

1. Forholdet til forbundene – hvordan styrker man relationen?  
2. Sektionernes rolle i fremtiden.  
3. Sektionernes forhold til de lokale fagforeninger og LO sektioner.  
4. Samarbejdet mellem sektioner og kommunegrupper. 

 
På alle områder udarbejdede deltagerne konkrete handlingsplaner, som umiddelbart 
kunne gennemføres. 
 
Demensvenligt Danmark 
Faglige Seniorer blev i 2017 medlem af Folkebevægelsen for et demensvenligt 
Danmark, som er en sammenslutning af organisationer, der ønsker at sætte fokus på 
demens, heriblandt Alzheimerforeningen, FOA og Ældre Sagen. 
 
Folkebevægelsen har gennemført en række aktiviteter og kampagner og har netop 
modtaget et større millionbeløb fra satspuljen med det formål at udvikle et koncept til 
et demens-badge, der skal bidrage til at afmystificere demens og hjælpe mennesker 
med demens i supermarkedet, trafikken eller hvor end de færdes i dagligdagen. 
 
Det nordiske samarbejde 
Det Nordiske Samarbejde, NSK (Nordisk Samarbejdskomité), har i perioden fungeret 
fint. Den indbyrdes ide- og erfaringsudveksling er til stor hjælp i vores arbejde med 
varetagelse af ældre borgeres interesser og rettigheder. 
 
Problemstillingerne for seniorerne i de nordiske lande ligner hinanden, og arbejdet i 
NSK sætter samtidig fokus på en række emner, der er relevante for vores 
medlemsgrupper.  
 
Hvert år er der et styrelsesmøde og et fælles seminar i NSK-fællesskabet. Møderne og 
seminaret holdes på skift i de enkelte medlemslande. I 2018 blev seminaret afholdt på 
Bornholm og drejede sig blandt andet om seniorernes digitale udfordringer.  
 
NSK arbejder også målrettet i EU med emner, der er relevante for ældre borgere.  Vi er 
samlet med i paraplyorganisationen AGE, der er lobbyorganisation i EU.  
 
Faglige Seniorer er ved kongresperiodens afslutning repræsenteret i NSKs Styrelse ved 
næstformand Villy Nielsen og direktør Palle Smed. 
 
Forhandlinger med tidligere FTF-seniorer 
Efter sammenlægningen mellem LO og FTF til Fagbevægelsens Hovedorganisation, 
FH, har en udvidelse af Faglige Seniorers medlemskreds ligeledes været på 
dagsordenen.  
 
Dansk Sygeplejeråds seniorer har siden 2017 været observatører i hovedbestyrelsen og 
forventes at afgøre spørgsmålet om en egentlig optagelse i Faglige Seniorer i løbet af 
vinteren 2019-2020. 
 
Sideløbende drøfter Faglige Seniorer optagelse med en række tidligere FTF forbunds 
seniorsektioner. Det gælder foruden seniorerne i Dansk Sygeplejeråd, BUPL, Danmarks 
Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening, Prosa men også Dansk Jernbane-
forbund. 
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Medlemmer af hovedbestyrelsen 
Der har i kongresperioden været mange udskiftninger i Faglige Seniorers 
hovedbestyrelse. I september 2019 havde hovedbestyrelsen denne sammensætning: 
 
Formandskab 
Ole Ibsen Landsformand 
Villy Nielsen Næstformand 
 
Sektionsformænd  
Cai Møller Nordjylland 
Pia Grabe Skogberg Aalborg 
Henning Bøjer Thy-Himmerland-Mors 
Leif Herman Carøe Vestjylland 
Inge-Lise Christensen Midtjylland 
Bjarne Nielsen Midt-Øst  
Orla Stagil Fyn 
Harry Bentsen Sydvestjylland 
Horst Hansen Sønderjylland 
Arne Skovshoved Vestsjælland 
Per Christensen Midtsjælland 
Knud Erik Rasmussen Storstrøm 
Gunnar Jønson Bornholm  
Peter Kay Mortensen Nordsjælland 
Per Nilsson Storkøbenhavn 
  
Kollektive medlemsforbund 
Kjeld Richter-Mikkelsen 3F 
Vakant Blik og Rørarbejderforbundet 
Thorkild Jacobsen Dansk El-forbund 
Ejvind Heinecke Dansk Metal 
Thorkild E. Jensen Dansk Metal 
Lisbet Nielsen FOA – Fag og Arbejde 
Tage Arentoft Fødevareforbundet NNF 
Ole Rønnelund HK/Danmark 
Aase Christensen HK/Danmark 
Benny Christensen Malerforbundet i Danmark 
Jytte Petersen Serviceforbundet 
Vakant Serviceforbundet 
Agnethe Bøtter-Jensen Socialpædagogernes Landsforbund 
Leif Nielsen Teknisk Landsforbund  
  
Observatør  
Mette Bille Dansk Sygeplejeråd seniorsammenslutningen 
  
Bilagskontrollanter  
Lise Storm 3F 
Jørgen Møller Dansk Metal 
  
Forbundsudvalget  
Svend Blankholm Forbundsudvalget (Fødevareforbundet NNF) 
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Kommunalpolitisk Projektgruppe 
Den kommunalpolitiske gruppe har beskæftiget sig med en række emner, såsom 
boligsituationen for ældre, plejesektoren, sundhedsområdet, offentlig trafik og 
ældreråd og seniorråd. Arbejdet har bestået i diskussioner og erfaringsudveksling samt 
koordinering.  
 
Der er målrettet arbejdet meget med at definere opgavefordelingen mellem 
kommunegrupper og sektioner med det formål at forebygge konflikter i organisationen. 
Hvad skal sektionerne varetage af opgaver, og hvad skal kommunegrupperne stå for? 
  
Den kommunalpolitiske projektgruppe vil fremover fungere som rum for vidensdeling 
og erfaringsudveksling mellem kommunegrupperne, og fokusere på at klæde 
kommunegrupperne bedre på til opgaverne. 
 
Kommunegrupper 
Kommunegrupperne udmærker sig ved ikke at arbejde med vedtægter og paragraffer, 
valg og faste dagsordener. I rekrutteringen af aktive lægges der stor vægt på disse 
elementer. Det viser sig samtidig, at mødekadencen er rimelig og aktiviteterne er til at 
overse hen over et kalenderår.  
 
Mødernes form og indhold betyder også, at kommunegrupperne rigtigt mange steder 
har stor deltagelse af seniorer, der aldrig tidligere i deres liv har være foreningsaktive 
eller deltaget i den offentlige debat. Det er ganske enkelt første gang, de deltager i det 
lokalpolitiske arbejde. 
 
I kommunegrupperne er der plads til, at medlemmer på deres egne betingelser kommer 
til orde med deres oplevelser, erfaringer, udfordringer, usikkerhed og utryghed. Et 
medlems erfaring bliver gruppens erfaring; et medlems sag bliver gruppens sag. 
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Kommunegrupperne har i kongresperioden medvirket til at styrke det lokale, 
tværfaglige samarbejde. Kommunegrupperne har sat vigtige ældrepolitiske temaer på 
dagsordenen, og landet over har Faglige Seniorers kommunegrupper præget 
udviklingen af den lokale ældrepolitik. 
 
I dag er der kommunegrupper i omkring halvdelen af landets kommuner, og noget af 
det vigtigste ved kommunegrupperne er, at alle er opbygget og fungerer forskelligt. De 
fungerer på deres egne vilkår og tager de dagsordener op, som er allermest presserende 
i netop deres kommune.  
 
Der afholdes medlemsmøder, borgermøder, valgmøder, borgmestermøder og 
konferencer. Der deltages i seniorfestivaler og meget mere. Det er blevet til mange 
hundrede møder årligt med flere tusinde deltagere og antallet af deltagere er fortsat 
stigende. Dertil kommer, at der er udarbejdet skriftlige materialer i form af foldere, 
artikler og læserbreve til de lokale borgere og medier. 
 
Sekretariatet understøtter møderne, i det omfang de enkelte grupper ønsker det, med 
mødeindkaldelse, referat og andet praktisk. Grupperne beskæftiger sig med alle 
ældrepolitiske spørgsmål og dermed levevilkårene for ældre i den pågældende 
kommune: hvordan forvalter min kommune lovgivningen på ældreområdet, hvilke 
ældrepolitiske visioner har politikerne, og hvordan kan vi påvirke udviklingen? 
 
Alle kommunegrupper har på forskellig vis engageret sig i valget til Ældrerådene, 
hvoraf langt de fleste blev afholdt i forbindelse med kommunalvalget i 2017. 
Medlemmer i kommunegrupperne, som stillede op til ældrerådet, blev bakket op af den 
pågældende kommunegruppe i form af aktiviteter, temamøder og borgermøder. 
Kommunegruppernes aktiviteter styrkede ældrerådenes synlighed lokalt. 
 
Efterfølgende er samarbejdet mellem ældrerådsmedlemmer og kommunegrupperne 
mange steder blevet yderligere styrket, og Faglige Seniorer er landet over, blevet kendt 
som en vigtig og stærk medspiller og inspirator på det ældrepolitiske område. 
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Såvel op til Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2017 og op til Folketingsvalget i 2019 
var kommunegrupperne uhyre aktive i forhold til at få sat ældrepolitikken på 
kandidaternes dagsorden.  
 
Den enkelte kommunegruppe bestemmer selv, hvilke temaer de vil arbejde med. 
Centralt i kongresperioden har for eksempel været 

• værdighedspolitik 
• vilkår for pårørende til stærkt plejekrævende 
• den seniorboligpolitiske udvikling 
• velfærdsteknologi 
• frivilligt arbejde 
• kollektiv trafik og transportordninger 
• det nære sundhedsvæsen 
• sundhedsaftalerne 
• de kommunale kvalitetsstandarder og visitation 
• besparelser i kommunerne 
• hjælpemidler og tilgængelighed 

 
Flere kommunegrupper arbejder tæt sammen med andre lokale ældreorganisationer, 
og flere steder afholder Faglige Seniorer og ældrerådene fælles arrangementer. 
 
Ældrerådsvalg 
Der er ældreråd eller seniorråd i samtlige 98 kommuner i Danmark. Det er lovgivnings-
mæssigt fastsat. Der er stor forskel på hvordan de fungerer og hvor mange borgere over 
60 år, der deltager i valgene der afholdes hvert 4. år.  
 
Dog afholdes valgene ikke samtidig, da det er den enkelte kommune, der selv fastsætter 
valgdatoen samt valgformen. Otte ud af ti kommuner afholder valget i forbindelse med 
kommune- og regionsrådsvalget. Resten på andre tidspunkter. En del benytter sig af 
fremmødevalg og en del af brevstemmevalg, elektronisk valg over nettet eller en 
kombination af flere valgformer.  
 
Der er markant større valgdeltagelse, når der er fremmødevalg. Og der er endnu større 
valgdeltagelse, når valget følger kommunalvalget. Faglige Seniorer har derfor politisk 
arbejdet for, at der for samtlige ældreråd og seniorråd skal være fremmødevalg, og at 
valget afholdes samtidig med kommunalvalget.  
 
Det har været fremført for skiftende ministre de sidste 12 år. Alle har udvist forståelse 
for vores synspunkter, men det kommunale selvstyre overskygger. Vi har derfor 
opfordret de enkelte kommuner og ældreråd til at omlægge til fremmødevalg samtidig 
med kommunalvalget. 
 
Faglige Seniorer har understøttet, at der i ældrerådene og seniorråd indvælges 
personer, der har en faglig baggrund og er understøttet af vores kommunegrupper. 
 
I de kommuner - hvor vi har understøttet med valgmøder, oplæg og udarbejdelse af 
valgmateriale - er det lykkes at få indvalgt personer med faglig baggrund. En målrettet 
og fokuseret indsats vil sikre, at vi også fremadrettet får endnu flere med faglig 
baggrund valgt ind i ældrerådene. 
 
Kommunalpolitisk projektgruppe bestod i september 2019 af 28 medlemmer, som i 
større eller mindre grad har deltaget i møderne. Formand er: 
 
• Peter Kay Mortensen, hovedbestyrelsen, sektionsformand Nordsjælland.  
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Landspolitisk projektgruppe 
I foråret 2018 blev det besluttet at reorganisere arbejdet omkring den landspolitiske 
interessevaretagelse. Formålet var at styrke det politiske arbejde og dermed også 
grundlaget for Faglige Seniorers kommunikation og politiske profil.  
 
Der blev nedsat en projektgruppe, som skulle udarbejde forslag og ideer med 
udgangspunkt i organisationens politiske program vedtaget på organisationens 
kongres. Formanden for projektgruppen blev Thorkild E. Jensen, som dermed også 
skulle sikre dialog med hovedbestyrelse og daglig ledelse. 
 
Pensionisters rådighedsbeløb 
Projektgruppen har især fokuseret på følgende emner: 
 
Det første vedrører pensionisternes økonomiske forhold. Det var og er fortsat 
nødvendigt at styrke pensionisternes økonomiske rådighedsbeløb ved at sikre fuld 
regulering i forhold til udvikling i lønninger og priser. Samtidig skal der fokuseres på de 
pensionister, som har de dårligste økonomiske kår.  
 
Med finansloven for 2019 er det lykkedes at få sikret fuld regulering af folkepensionen. 
Derudover er der nu taget initiativ til at indføre en særlig opsparing til alderspension, 
som ikke indgår ved beregning af pensionstillæg og supplerende pensionsydelse 
(ældrecheck) m.v. Den har imidlertid ikke virkning for de nuværende pensionisters 
økonomiske forhold, men vil på sigt imødegå samspilsproblemerne. 
 
Modregning 
Et andet vigtigt emne har været modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen. Et 
kraftigt stigende antal pensionister arbejder sideløbende med folkepensionen, og de 
bliver udover den almindelige indkomst også berørt af modregning i folkepensionen. 
Det betyder, at flere har meget høje sammensatte marginalskatteprocenter. Mange har 
kun 20 kroner tilbage, hver gang de tjener 100 kroner. 
 
Også aftalen om finansloven for 2019 medførte større ændringer. Det særlige 
”pensionistfradrag” steg til 100.008 kr. årligt. Det er det beløb, en folkepensionist må 
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tjene uden at indtægten medtages i beregningsgrundlaget. Fradraget forventes at stige 
til over 122.004 kr. med de seneste politiske aftaler og lovgivningsinitiativer. 
 
Flere seniorer arbejder 
De større fradrag forventes at stimulere en udvikling, hvor flere og flere pensionister 
arbejder sideløbende med folkepensionen. Seniorernes vilkår for beskæftigelse har 
været et tredje centralt emne i projektgruppen.  
 
I øjeblikket ligger erhvervsfrekvensen for de nye pensionist-årgange på over 20 pro-
cent, så der er tale om en meget stor forandring indenfor de seneste 10 år. I takt med 
den stigende levetidsalder, så bidrager pensionisterne faktisk selv i stor udstrækning til 
at sikre det økonomiske grundlag. Det er gavnligt for pensionisterne og det er gavnligt 
for de offentlige finanser.  
 
Regeringens seniortænketank 
Projektgruppen følger ligeledes arbejdet i den særlige tænketank for et længere og godt 
arbejdsliv, som har den tidligere LO-formand Harald Børsting som formand. 
Tænketanken forventes at afslutte sit arbejde i november 2019 efter forsinkelse på 
grund af folketingsvalget i foråret 2019. 
 
Bedre vilkår på arbejdsmarkedet handler om de økonomiske vilkår, men lige så vigtigt 
er de almindelige arbejdsforhold som arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og 
samarbejde på arbejdspladsen. De ældre skal være en fuldt integreret arbejdskraft på 
alle arbejdspladser.  
 
Faglige Seniorer har udarbejdet 11 forslag til at styrke seniorarbejdsmarkedet, som er 
fremsendt og behandlet af tænketanken. Det overordnede formål er at få udarbejdet en 
ny sammenhængende strategi for at få flere seniorer til at blive længere på arbejds-
markedet. 
 
Hjemmepleje og ældreomsorg 
Et fjerde emne har været den kommunale hjemmepleje og ældreomsorg. De løbende 
besparelser - senest gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag - har ført til 
omfattende besparelser på den kommunale hjemmepleje. Det har sænket standarden 
og langt færre får i dag den hjælp og pleje, som de har behov for.  
 
Mange kommunegrupper har arbejdet med de lokale vilkår, men emnet har også 
landspolitisk karakter. Nu er der med den socialdemokratiske regering lagt en ny linje. 
Nu skal det sikres, at udgifterne følger med i takt med at vi blive flere ældre. Og der er 
også lagt op til kvalitetsforbedringer. Det bliver spændende at følge, når kommunerne i 
løbet af november skal forhandle de nye budgetter for 2020.  
 
Projektgruppen følger også de landsdækkende analyser af hjemmeplejen og mange af 
de projekter, som er blevet igangsat i medfør af satspuljen. En landsdækkende 
handlingsplan på dette område er under udarbejdelse. 
 
Ældres sundhed 
Ældreomsorg handler også om ældres sundhed. Og udfordringerne omkring 
sundhedsvæsenet vedrører i høj grad behandling og rehabilitering for de mange 
ældremedicinske patienter. I 2020 lægges der an til en ny politisk aftale om 
sundhedspolitikken i Folketinget. Det arbejde følger den landspolitiske projektgruppe 
også. 
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Flere ældreboliger 
Projektgruppen har også taget initiativ til at sikre flere ældreboliger – herunder også 
boliger for plejekrævende ældre. Der er brug for langt flere boliger i takt med, at vi 
bliver flere ældre og ikke mindst flere enlige ældre.  
 
Der skal ikke alene bygges flere boliger, men vi skal også i gang med store forandringer 
i den eksisterende boligmasse. Faglige Seniorer er gået i gang med at afdække behovet 
for nye boliger og nye boformer som grundlag for en boligpolitisk strategi. 
 
Medlemmer af Landspolitisk projektgruppe i september 2019: 
 
• Thorkild E. Jensen (formand), hovedbestyrelsen, tidl. formand for Dansk Metal 
• Kirsten Nissen, form. for Ældrerådet i København, tidl. formand for SL 
• Carsten Hansen, tidl. folketingsmedlem og minister 
• Hans Jensen, tidl. formand for LO 
• Peter Kay Mortensen, hovedbestyrelsen, tidl. formand for LO Storkøbenhavn 
• Poul Erik Skov Christensen, kommunalbest. i Frederikssund og tidl. formand for 3F 
• Tage Arentoft, hovedbestyrelsen, tidl. næstformand i Fødevareforbundet NNF 
• Ole Ibsen, hovedbestyrelsen, tidl. næstformand i Dansk Metal 
• Arne Johansen, tidl. formand for TIB 
• Mette Kindberg, tidl. næstformand i HK/Danmark 
• Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer 
• Finn Larsen, politisk konsulent i Faglige Seniorer 
 
 
Projektgruppen for medier og medlemssynlighed 
Omlægningen af Faglige Seniorers egne medier har været det store tema i 
Projektgruppen for medier og medlemssynlighed i kongresperioden. I sommeren 2017 
opsagde vores samarbejdspartner kontrakten på produktion af magasinet ”LIV & lidt 
mere”. 
 
Medieudviklingen medførte sammen med et stadig vanskeligere marked for 
distribution, at Faglige Seniorer således måtte indstille udgivelsen af organisationens 
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blad. Magasinet udkom 4 gange årligt i 20.000 eksemplarer, der blev håndomdelt på 
møder i klubber og sektioner, og nåede således maksimalt ud til hvert tiende medlem af 
Faglige Seniorer. 
 
På den baggrund og med ønsket om at sikre større gennemslagskraft og en bedre 
kontakt til medlemmerne, fremlagde sekretariatet en ny strategi, der betød lukning af 
bladet mod at Faglige Seniorer til gengæld satte fuld fart på en digital strategi med 
ugentlige digitalt nyhedsbrev, nye hjemmesider og en daglig nyhedsstrøm i øjenhøjde 
med medlemmerne. 
 
Den nye mediestrategi har to hovedformål. 

1. At sikre Faglige Seniorer større synlighed blandt medlemmerne og med relevant 
indhold gøre læserne stærkere i deres seniorliv. 

2. At sikre Faglige Seniorer større synlighed i offentligheden. 
 
At begge mål er lykkedes vidner statistikken og modtagelsen af nyhedsbrevet om. 
 
To nye hjemmesider 
I januar 2018 fik Faglige Seniorer to nye hjemmesider. I forbindelse med udviklingen 
blev der lagt vægt på, at de skal være nemme at bruge på mobil og tablet, og at 
indholdet skulle skrives på en måde, så det både var nemt at forstå og finde for 
medlemmerne. 
 
Før lanceringen havde Faglige Seniorer én hjemmeside, som boede på adressen 
seniorhåndbogen.dk. Nu har organisationen både seniorhåndbogen.dk og 
fagligsenior.dk. 
 
Eksplosiv stigning i besøg 
Antallet af besøgene på de to hjemmesider er nærmest eksploderet siden relanceringen. 
I 2017 registrerede vi således godt 400.000 sidevisninger – hver gang der bliver vist en 
side på hjemmesiderne. I 2018 var tallet tidoblet til over 4 millioner sidevisninger, og i 
2019 forventer vi yderligere en fordobling til 8 millioner sidevisninger. 
 
En stor del af trafikken kommer fra nyhedsbrevet, men Google er også storleverandør 
af besøgende. Udviklingen mærkes overalt i Faglige Seniorers organisation, og 
sekretariatet modtager daglige langt flere serviceopkald end tidligere. 
 
Fagligsenior.dk 
Her finder man blandt andet nyheder, klubinformationer, aktiviteter, tilbud og 
rabatter. Når man klikker på en nyhed i nyhedsbrevet, lander man på fagligsenior.dk. 
 
Seniorhåndbogen.dk 
Hjemmesiden er et opslagsværk med svar på de mest almindelige spørgsmål om 
pension, efterløn, førtidspension m.m. De fleste besøgende kommer fra Google, og 
hjemmesiden er den bedste kilde til at få flere tilmeldt det ugentlige nyhedsbrev. 
 
Det ugentlige nyhedsbrev 
Nyhedsbrevet udkom for første gang i april 2018 og blev godt modtaget blandt 
medlemmerne, og allerede i 2018 havde Faglige Seniorers ugentlige nyhedsbrev et 
større antal læsere, end ”LIV & lidt mere” nogensinde har haft.  
 
Indholdet i nyhedsbrevet kan segmenteres, så medlemmerne får de nyheder, som er 
mest relevant for den enkelte. Det er blandt andet muligt at segmentere på forbund, 
alder, postnummer og kommune. Aktiviteterne fra aktivitetskalenderen vises i 
nyhedsbrevet segmenteret på forbund og postnummer. 



 

14 
 

 

 
 
 
Abonnenterne på nyhedsbrevet 
Nyhedsbrevet startede op i april 2018 med 1.000 abonnenter. 
Ved årsskiftet var der lidt mere end 43.000 abonnenter.  
I midten af september 2019 var der 73.000 abonnenter på nyhedsbrevet. 
 
De fleste abonnenter har selv tilmeldt sig nyhedsbrevet på hjemmesiden, men der også 
abonnenter, som får nyhedsbrevet på vegne af deres forbund. 
 
Aftaler om udsendelse af nyhedsbrev 
En række forbund har bedt Faglige Seniorer om at sende nyhedsbrev ud til deres 
seniormedlemmer.  
 
• Blik og Rørarbejderforbundet 
• Dansk El-forbund 
• Dansk Metal 
• Fødevareforbundet NNF 
• Malerforbundet 
• Serviceforbundet 
• SL – Socialpædagogernes Landsforbund 
• TL – Teknisk Landsforbund 
 
Nyheder fra Faglige Seniorers nyhedsbrev sendes ud en gang om måneden i 
seniornyhedsbrevet hos 3F, FOA og HK. Det betyder, at der samlet er godt 100.000 
seniorer, som får glæde af nyhederne i disse tre organisationer.  
 
Faglige Seniorers nyheder 
Faglige Seniorers nyhedsbrev udkommer hver uge og bringer artikler og guides med 
tips om økonomi og seniorliv, konkurrencer, tilbud, madopskrifter og aktiviteter fra 
lokale seniorklubber. 
 
Nyhedsbrevet er utroligt populært blandt seniorerne og har i forhold til andre 
nyhedsbreve en meget høj åbningsprocent. Mellem 60 og 70 % åbner nyhedsbrevet, når 
det udkommer. 
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I nyhedsbrevet henvender vi os til læseren i en meget personlig tone, ligesom artikler og 
guides er skrevet med læseren i centrum i et letforståeligt sprog og så kortfattet som 
muligt.  
 
Nyhedsbrevet sendes på mail til abonnenterne hver onsdag morgen alle årets 52 uger 
og indeholder op til 10 artikler. Siden første udgivelse i april 2018 har redaktionen 
produceret næsten 700 artikler og guides. 
 
Mest populært blandt læserne er artikler om privatøkonomi, pension, digitalt, rabatter, 
sundhed og sygdom samt konkurrencer. 
 
Flere af artiklerne er blevet vist over 100.000 gange. Det gælder for eksempel artikler 
som ”Pas på med formue, når du er pensionist” og ”Her kan du få rabat som pensionist” 
og ”5 økonomiske fejl mange pensionister begår”.  
 
Nyhedsbrevet er en god historie 
Nyhedsbrevet er også hurtigt blevet kendt i medieverdenen og hos andre 
organisationer. 
 
Ritzau har omtalt nyhedsbrevet i flere artikler og rost den meget personlige stil. 
Nyhedsbrevet bliver også brugt i undervisningen af mediefolk som eksempel på, 
hvordan det med indhold, guides og personlig henvendelse til modtageren er lykkedes 
at nå ud til mange læsere i løbet af meget kort tid. Desuden har flere faglige 
organisationer haft bud efter redaktionen til at holde oplæg. 
 
Også de aktiviteter sikrer Faglige Seniorer positiv omtale og større synlighed. 
 
Mange abonnenter gør os interessante 
Det store antal abonnenter betyder, at nyhedsbrevet også er interessant som 
samarbejdspartner. Det gælder medier som A4, Bolius og MediaPlanet samt en række 
kommercielle udbydere som FolkeFerie.dk, Politikens Forlag og andre forlag, 
filmselskaber, Aalborg Teater, Det Kongelige Teater, forhandlere af udstyr til ældre 
samt interessepartnere som Movia, BL – Danmarks almene boliger og Forbrugerrådet 
TÆNK. 
 
Mange flere citater 
Det er et selvstændigt mål at udnytte nyhedsbrevet til at præsentere problemstillinger 
og synspunkter, som Faglige Seniorer finder relevante. For at øge synligheden leverer 
nyhedsbrevet artikler til Ritzaus citat-tjeneste. Det betyder, at andre medier citerer 
nyhedsbrevet. Siden 2018 er vi i blevet citeret flere gange om måneden. 
 
Flere medier henvender sig også til Faglige Seniorer for at få udtalelser i aktuelle sager, 
for at få cases eller for samarbejde om historier. Vi leverer også artikler direkte til andre 
medier. 
 
Facebook 
Artikler fra nyhedsbrevet bliver delt på Faglige Seniorers Facebookside, hvor antallet af 
følgere siden april 2018 er mere end tidoblet fra 500 til 7.500. 
 
På Facebook-siden er især konkurrencer, artikler om uretfærdighed overfor seniorer 
samt politiske artikler meget populære. Mange artikler bliver delt videre ud på 
Facebook. Hver måned når vi på den måde ud til over 200.000 personer. 
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Nyt logo og visuelt design 
Som del af relanceringen af Faglige Seniorer som en moderne og relevant organisation, 
skiftede vi i 2018 logo og designlinje.  
 
Der var rigtigt mange symboler i det tidligere logo, men de mange elementer gjorde det 
svært at afkode logoet umiddelbart. Faglige Seniorers logo var derfor ikke kendt 
udenfor vores egne rækker. Logoet med træet savnede den klarhed, der bør være 
ethvert logos stærkeste træk. 
 
Det stod samtidig klart, at Faglige Seniorers logo skal kunne fungere på alle digitale 
platforme og matche designet på vores hjemmesider. Det skal være let at afkode, være 
moderne i sit udtryk og så skal det først og fremmest slå Faglige Seniorers navn fast. 
 
Bladene symboliserer livskraft og den mørkerøde farve symboliserer, at vi som seniorer 
befinder os i vores livs efterår. Foruden at det jo også er blodets og hjertets farve, og 
dermed kendetegner fællesskabet i Faglige Seniorer. 
 
I dag er den nye visuelle designlinje indarbejdet overalt i Faglige Seniorer. Der er en 
klar og genkendelig identitet i alle vores materialer, og der bliver længere imellem 
forklaringen om, hvem Faglige Seniorer er. Dermed understøtter design og logo vores 
ønske om større synlighed.  
 
Seniorfestival 
I juli 2019 blev der afholdt en Seniorfestival i Marielyst. Op imod 3.000 seniorer deltog 
i festivalen, hvilket var flot. Programmet bestod i en del underholdning og en del 
politiske indslag med ældrepolitik som omdrejningspunktet. Det foregik på en stor og 
en lille scene, og Faglige Seniorer deltog i flere debatter. Derudover var Faglige Seniorer 
Storstrøm repræsenteret med en del frivillige på sin egen stand. De præsenterede 
Faglige Seniorers tanker og omdelte materialer. 
 
Det var billigt at komme ind på festivalen, og der var arrangeret bustransport fra 
København. Det betød, at der var deltagelse fra en stor del af Sjælland og København og 
ikke kun fra lokalområdet.  
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Medlemmer af Projektgruppen for medier og medlemssynlighed i september 2019: 
 
• Knud-Erik Rasmussen (formand), hovedbestyrelsen, sektionsformand Storstrøm 
• Bjarne Nielsen, hovedbestyrelsen, sektionsformand Midt-Øst 
• Jytte Petersen, hovedbestyrelsen, Serviceforbundet 
• Kaj Thybo, Faglige Seniorer Nordsjælland 
• Erik Jensen, frivillig konsulent, Mariagerfjord. 
• Brian Pabst, redaktør, Faglige Seniorer 
• Palle Smed, direktør, Faglige Seniorer 
 
 
Seniorhåndbogen 
Den trykte Seniorhåndbog er fortsat meget populær og Faglige Seniorer har i løbet af de 
seneste år styrket markedsføringen af Seniorhåndbogen og gennemførte i 2019 en 
egentlig relancering med et helt nyt design og nye tekster, sådan at der i dag er 
overensstemmelse mellem den trykte udgave og på seniorhåndbogen.dk. 
 
Medlemmerne har taget godt imod den nye håndbog, som blev præsenteret på 19 
velbesøgte medlemsmøder i hele landet. Alle klubber, sektioner og fagforeninger får 
tilsendt seniorhåndbøger ved årets start, som de kan dele gratis ud til medlemmerne.  
 
13.000 købte Seniorhåndbogen på nettet 
Faglige Seniorers øgede synlighed på nettet betyder, at flere og flere seniorer bestiller 
bogen på hjemmesiden.  Det kan mærkes på budgettet, når flere bøger skal sendes ud. 
Derfor blev der opkrævet betaling for porto i 2019, alligevel blev bogen hurtigt udsolgt. 
 
Erfaring med betaling af porto viste, at seniorerne gerne vil betale for at få bogen. 
Næsten 13.000 seniorer bestilte og betalte bogen på hjemmesiden, hvor især betaling 
med MobilePay var populært.  
 
Tidligere lå en digital version af Seniorhåndbogen til fri download på hjemmesiden. 
Siden 2018 har man kun kunne downloade Seniorhåndbogen, hvis man samtidig siger 
ja til at abonnere på nyhedsbrevet. Den digitale version af Seniorhåndbogen er den 
primære årsag til, at nyhedsbrevet får ca. 100 nye abonnenter hver dag.  
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Populær pensionsberegner 
Seniorhåndbogen har i 2018 fået sin helt egen hjemmeside, hvor der er mulighed for 
flere tekster, beregnere og links til mere information. Hjemmesiden giver værdifuld 
viden om, hvilke spørgsmål seniorerne søger svar på.  
 
Ikke mindst pensionsberegnerne har været populære. De mange ændringer i 
pensionssatser og regler i forbindelse med Finansloven for 2019, skabte et stort behov 
for afklaring af ens egen økonomiske situation. Pensionsberegneren giver mulighed for 
at man selv kan indtaste sig egne økonomiske forhold, og sammenligne resultatet med 
det foregående år.  Pensionsberegnerne har siden lanceringen været i brug flere end 
200.000 gange. 
 
Udviklingen i oplag: 
• I 2017 var oplaget 25.000 
• I 2018 var oplaget 25.000 som var udsolgt i februar 
• I 2019 var oplaget 50.000, som var udsolgt i marts 
 
Den store interesse for Seniorhåndbogen betyder, at den i 2020 bliver sat til salg for 
nettet for 49 kroner inklusive forsendelse. Interessen er stor langt udenfor kredsen af 
faglige seniorer. Bogen vil dog stadig blive gratis omdelt til medlemmer i klubber, 
kommunegrupper og sektioner og ved særlige møder over hele landet. 
 
De 15 mest besøgte sider på seniorhåndbogen.dk 

1. Hvornår kan jeg gå på pension?  
2. Pensionstillæg 
3. Folkepension 
4. Hvor meget må man have i formue som pensionist? 
5. Hvornår kan jeg gå på efterløn? 
6. Ældrecheck 
7. Pensionssatser 
8. Boligstøtte 
9. Folkepensionens grundbeløb 
10. Nedsat licens til pensionister  
11. Personlig tillægsprocent 
12. Boligsikring til lejebolig 
13. Hvor meget må jeg tjene som pensionist 
14. Førtidspension 
15. Seniorførtidspension 
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Forbundsudvalget 
Forbundsudvalget har gjort status på forbundenes landsklubber/forbundsudvalg.  
 

• 3F, Dansk Metal, FOA., HK, NNF, Serviceforbundet og Teknisk Landsforbund 
har en landsklub/forbundsudvalg. 

 
• Blik og Rør, Dansk El-Forbund, Malerforbundet og Socialpædagogerne har 

ikke en landsklub/forbundsudvalg. 
 
Velkomst til seniormedlemmer 
Forbundsudvalget har undersøgt, hvilke forbund der via en pjece eller brev byder 
medlemmerne velkommen til seniormedlemsskabet af forbundet. En række forbund 
har og nogle har ikke, hvorfor forbundsudvalget opfordrer medlemmerne til at få deres 
forbund til at byde seniormedlemmerne velkommen som seniormedlem. 
 
Seniorkontingent 
Forbundsudvalget har analyseret seniorkontingentet i forbundet og hos afdelingerne. 
Kontingentet for seniorer er vidt forskelligt fra forbund til forbund.  I nogle forbund har 
man ikke mulighed for at melde sig ind som seniormedlem, hvis man først har meldt 
sig ud – og fortryder. 
 
Håndbog for tillidsvalgte 
I kongresperioden har sekretariatet udarbejdet en vejledende håndbog ”Håndbog for 
tillidsvalgte - Kollektive medlemsforbund og Forbundsudvalget”, der gerne skulle 
hjælpe udvalgets medlemmer til at forstå organisationen og sammenhængen mellem 
udvalg, hovedbestyrelsen og sekretariatet. 
 
Samarbejdsaftale 
I kongresperioden er der indgået en ny samarbejdsaftale med forbundene, der bl.a. 
betyder, at sekretariatet udsender ugentlige nyhedsmail til en række af forbundenes 
medlemmer. Herudover udsendes jævnlige nyhedsmail til seniormedlemmerne i 3F, 
FOA og HK. 
 
Seminar 
I slutningen af kongresperioden gennemførte forbundsudvalget et 2-dages seminar på 
Konventum i Helsingør. Med henblik på at skabe involvering og motivation af 
Forbundsudvalgets medlemmer gennemføres: 
 
• Med henblik på at styrke vidensdelingen herunder ideudvikling i Forbundsudvalget, 

sættes der et punkt på dagsordenen, hvor man tager en runde med henblik på 
orientering fra forbundene, samt hvilke konkrete aktiviteter der er eller planlægges 
gennemført.  

• At medlemmer af forbundsudvalget opfordres til at komme med forslag til emner 
der skal sættes på dagsordenen. 

• At der kan planlægges temadrøftelse i forbundsudvalget med henblik på at 
videreføre temaet i hovedbestyrelsen.  

• At der planlægges afholdelse af et todages møde, som efter konkret vurdering kan 
afholdes ude i landet. Ellers afholdes de to årlige møder i København.  

• At Forbundsudvalget skal følge udviklingen af organisationsstrukturen med henblik 
på at sætte den til diskussion, når det findes nødvendig. 
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Værdifuld rammeaftale med VELUX FONDEN 
Faglige Seniorer indgik i foråret 2019 en rammeaftale med VELUX FONDEN, som 
betyder at medlemmer af Faglige Seniorer, enten som enkeltperson eller som 
repræsentant for en af Faglige Seniorers sektioner, klubber og kommunegrupper kan 
søge støtte. Bevilling gives i anerkendelse af ”din særlige aktive indsats”. 
 
Aftalen for 2019 rummer midler for 775.000 kroner og åbner for helt nye muligheder 
for aktiviteter, der ikke tidligere har været råd til, men også til undervisning, indretning 
af lokaler, udstyr til datastuer, foredragsholdere og meget andet. 
 
Der kan søges støtte indenfor disse områder, som alle er detaljeret beskrevet på Faglige 
Seniorers hjemmeside, hvor der også ligger en digital formular, som skal benyttes til 
ansøgningen. 
 

1. Kulturelle aktiviteter. 
2. Arbejdende værksteder. 
3. Aktive seniorer i demokratiet. 
4. Indretning og forbedring af senioregnede aktivitetslokaler. 
5. Undervisning i kommunikation, it og sociale medier. 

 
Støtte til spændende aktiviteter og aktive seniorer 
Allerede nu har VELUX FONDEN bevilget støtte til flere spændende aktiviteter blandt 
Faglige Seniorers medlemmer. Havnesmedjen på Bornholm har således fået penge til 
istandsættelse af den fredede bygning, som danner ramme om Metal-seniorernes 
mange aktiviteter. Den gamle smedje i Sakskøbing har ligeledes fået penge, blandt 
andet til undervisning af skoleelever i smedefaget.  
 
Faglige Seniorer har indgået et samarbejde med Arbejdermuseet om indskanning af 
titusindvis af billeder fra 1970 og frem samt formidling af den nyere arbejderhistorie. 
Og der er givet penge til alt lige fra drejebænke, møbler, højttalerudstyr med teleslynge 
og pc-udstyr og ikke mindst til en række spændende foredragsholdere. 
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Datastuer 
Faglige Seniorer understøtter i samarbejde med Danske Seniorer en lang række 
datastuer over hele landet. Ved kongresperiodens start var der 120 datastuer, men i dag 
er der 75 aktive datastuer tilbage. 
 
Det afspejler, at aktiviteterne i datastuerne er præget af, at flere og flere seniorer 
behersker PC og tablet. Det ses blandt andet, når man ser på andelen af seniorer, som 
kan modtage digital post.  
 
Fortsat brug for datastuer 
Men der er fortsat brug for datastuer, som kan hjælpe med it-sikkerhed, opsætning af 
nye PC’er, tablets og mobiltelefoner og naturligvis også som et vigtigt socialt mødested.  
 
Mange datastuer har haft fokus på at hjælpe seniorerne med at beherske digital 
kommunikation.  
 
En spørgeskemaundersøgelse blandt datastuerne viste, at datastuerne efterlyste et 
nyhedsbrev og kurser for vejledere. De svarede også, at de gerne ville have støtte til nyt 
hardware og software. 75 % svarede, at de ville søge, hvis det var muligt at få støtte til at 
købe nyt. 
 
Derfor har vi styrket samarbejdet med Danske Seniorer om datastuerne. Sammen har 
vi fået opdateret oversigten over datastuer og oprettet et nyhedsbrev til 
kontaktpersonerne i datastuerne, så de løbende kan få ny viden om det digitale og 
information om mulighed for støtte fra VELUX FONDEN. 
   
Datastuerne har taget godt imod nyhedsbrevet, som har en høj åbnings- og klikprocent.  
 
Datastuerne har også fået ny hjemmeside i kongresperioden. Målet er, at flere finder 
vej til en datastue. Undersøgelsen viser, at 89 % af datastuerne gerne vil have flere 
brugere.  
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Undersøgelse af klubberne 
Faglige Seniorer gennemførte i april 2018 en spørgeskemaundersøgelse blandt 
klubformænd for at få viden om, hvordan vi bedst kan støtte op om det lokale arbejde. 
Undersøgelsen viste, at der er en tæt kontakt mellem klubberne og Faglige Seniorers 
sektioner. Her er de væsentligste pointer i undersøgelsen: 
 
• 36 % af klubformændene svarede, at de er bekymrede for, om der er nogen til at tage 

over, når de stopper som klubformænd. Det er derfor vigtigt at involvere nye 
klubmedlemmer, så nye friske kræfter kan træde til.  
 

Kommunikation med medlemmerne 
• Når klubberne skal kommunikere med medlemmerne, er mail den mest populære 

kanal. 63 % sender mails til klubbens medlemmer. 
• Men breve med posten og telefon er også fortsat populært. 32 % ringer til 

medlemmerne, og 35 % har gang i kuvert og porto, når medlemmerne skal have 
informationer.  

• Ofte er det klubbens aktivitetskalender, der dumper ind ad postkassen. 46 % af 
klubberne har en aktivitetskalender. 
 

Hvordan kan Faglige Seniorer understøtte klubbernes arbejde 
• Klubberne svarede, at de gerne ville have et nyhedsbrev fra Faglige Seniorer. Sådan 

blev klubnyhedsbrevet født, som udsendes omtrent hver anden måned eller når der 
er nyt. Modtagerne er klubformænd, formænd for sektioner, kontaktpersoner i 
kommunegrupperne og HB-medlemmer. 

 
At byde nye medlemmer velkommen 
• Undersøgelsen viste et stort potentiale i forhold til at byde nye medlemmer 

velkommen, når et fagforeningsmedlem overgår til pensionistmedlem. 37 % svarer i 
undersøgelsen, at der ikke er nogen særlig velkomst. Det mest almindelige er, at 
fagforeningen informerer om klubben til de nye medlemmer.  
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Aktiviteter i klubben 
• Hvis der er noget, som klubberne er glade for, så er det foredrag, udflugter og banko. 

Sociale aktiviteter som giver medlemmerne en vigtig mulighed for at mødes med 
andre seniorer fra deres fagforening.  
 

Faglige Seniorers rammebevilling hos Veluxfonden giver mulighed for at støtte en del af 
klubbernes aktiviteter for eksempel med tilskud til foredragsholdere, redskaber til 
motion og møbler til senioregnede lokaler. 
 
De fleste klubber mødes i fagforeningens lokaler, som ikke altid er udstyret med 
teleslynge og højtaleranlæg, som kan hjælpe seniorer med dårlig hørelse. Her kan der 
også søges tilskud i rammebevillingen.  
  
Hvad går snakken så om, når medlemmerne mødes i klubben? Aktiviteterne er 
naturligvis populære, og der er også plads til at hygge og snakke privat. Ældrepolitik og 
arbejdet i ældrerådene er også emner, som drøftes.  
 
Aktivitetskalenderen på hjemmesiden 
• I undersøgelsen svarede klubberne, at de holder mellem 3-50 arrangementer om 

året. De fleste holder ca. 20 arrangementer. På baggrund af svar i undersøgelsen, må 
det antages, at der holdes ca. 9.500 klubaktiviteter om året.  

 
Klubberne kan selv lægge aktiviteter ind i Faglige Seniorers aktivitetskalender. Det er 
også muligt at få hjælp ved at sende aktiviteterne til sekretariatet, der lægger dem ind. 
 
I undersøgelsen svarede næsten halvdelen, at de sagtens selv kan lægge aktiviteter ind i 
kalenderen, men det afspejles ikke i antallet af aktiviteter, der bliver lagt ind i 
kalenderen på hjemmesiden. Kun 619 aktiviteter er oprettet siden kalenderen blev 
oprettet i januar 2018. 
 
Den digitale aktivitetskalender rummer ellers mange fordele for klubberne, fordi 
aktiviteterne kan ses på Faglige Seniorers hjemmeside og automatisk sendes ud med 
nyhedsbrevet på en smart måde, så aktiviteterne kun bliver vist hos de medlemmer, 
som kan deltage. En aktivitet kan for eksempel målrettes HK-medlemmer i Aalborg 
eller medlemmer af Teknisk Landsforbund i Sønderjylland. 
 
Det tegner godt for fremtiden 
Som det kan læses i beretningen, har vi nået rigtigt meget på ganske kort tid. Resultatet 
er større synlighed både overfor medlemmerne og i offentligheden. Resultatet er også 
en langt større politisk indflydelse til glæde for tusindvis af faglige seniorer. Det var de 
mål, vi satte os for tre år siden, og som vi i dag kan sætte flueben ved.  
 
Vi har mangedoblet kontakten med medlemmerne og for mange seniorer er vi 
førstevalget, når der søges efter viden, råd og konkrete svar på seniorlivets spørgsmål. 
Men opgaven slutter ikke her. Vi skal fortsat styrke vores egen organisation, og vi skal 
være endnu mere nærværende overfor medlemmerne og skal fylde mere i den offentlige 
debat. 
 
Den skriftlige beretning bliver suppleret med en mundtlig beretning på Faglige 
Seniorers kongres den 22. og 23. oktober på Hotel Nyborg Strand, hvor næsten 200 
delegerede vil tegne linjerne for de kommende år. 
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