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Kongres 22. – 23. oktober 2019 
 

Politisk kongresudtalelse 
 
Forandringerne er allerede i fuld gang. Vi lever længere, og ældre kommer til at 
udgøre en stigende andel af befolkningen. Det udfordrer den måde, vi har indrettet 
vores samfund på. Seniorerne arbejder længere og bidrager på mange måder som 
aktive samfundsborgere i økonomiske, sociale og kulturelle sammenhænge.  Ingen 
taler længere om ældrebyrde. Nu taler alle om ældrestyrke, hvor alle får nye 
muligheder og bidrager igennem hele livet. 

Faglige Seniorer er stærkt bekymret over tilstanden i vores ældrepleje. En stadig 
mere presset offentlig sektor har svært ved at magte opgaverne. Derfor oplever 
mange ældre og pårørende, at de ikke får en værdig behandling. De bliver ikke 
visiteret til den fornødne hjælp og den hjælp, de modtager, udføres af et personale, 
der arbejder under et stort tidspres. Kommunerne har sparet på ældreområdet 
igennem lang tid. Den udvikling skal vendes. 

Den nye socialdemokratiske regering har indgået aftaler om økonomien med 
kommuner og regioner. Der er afsat flere penge til kernevelfærden til børn og 
ældre. Aftalen skal sikre, at der i de kommende år er ressourcer til det demografiske 
pres, men også til at udvikle og forbedre kvaliteten i velfærdstilbuddene. 

Derfor er det med bekymring, at mange borgere oplever, at velfærdsydelserne 
forringes i deres kommune som led i budgetforhandlingerne for 2020. Regeringen 
må og skal sikre, at kommunerne lever op til deres del af aftalen og sikrer et bedre 
serviceniveau. I den kommende velfærdslov skal kommunerne forpligtes til, at 
udviklingen i ældreservice følger den almindelige velstandsudvikling i samfundet.  

Vi kommer til at mangle boliger, der er egnede til ældre. Der er blandt andet behov 
for mindre boliger til en husleje, de ældre kan betale. Det kræver både nybyggerier 
og omstilling af den eksisterende boligmasse. Faglige Seniorer opfordrer regeringen 
til at tage initiativ til en sammenhængende strategi for boligudfordringerne. 

Der bliver flere plejekrævende ældre, og de får behov for plejehjem, aflastnings-
pladser og plejeboliger – blandt andet for at modvirke ensomhed. Det betyder, at 
mange ældre bliver kastebold mellem det regionale sundhedsvæsen og 
kommunerne. Faglige Seniorer kræver, at kommunerne i samarbejde med 
regionerne forpligtes til at udarbejde en samlet plan for, hvordan man modtager 
borgeren, når denne udskrives fra hospitalet til eget hjem. Faglige Seniorer kræver 
endvidere, at kommunerne forpligtes til at udarbejde en samlet plan for udbygning 
af egnede ældreboliger og plejeboliger, som kan matche det stigende behov. 
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Desværre er det langt fra alle pensionister, som har udsigt til trygge økonomiske 
vilkår. Der er grupper af pensionister, der har et stærkt begrænset økonomisk 
rådighedsbeløb. Faglige seniorer opfordrer regeringen til lave en samlet 
pensionsstrategi, som giver de fattigste pensionister bedre kår i de kommende år. 
Det vil især være nødvendigt at regulere ældrechecken og boligydelsen for 
pensionister. Boligydelsen er ikke reguleret i forhold til stigende bolig-
omkostninger. 

Faglige Seniorer glæder sig over, at der nu er taget hul på lempelser af den alt for 
høje modregning af arbejdsindtægter i de sociale pensioner. Men der er fortsat 
grupper, som betaler omkring 80 pct. af den sidst tjente krone i både skat og 
modregning. Faglige Seniorer opfordrer regeringen til at nedsætte en særlig 
ekspertgruppe, som kan komme med anbefalinger til et mere lempeligt og mindre 
kompliceret system for modregning af pension og arbejdsindtægter. 

Vi skal reformere vores velfærdssamfund, så det kan matche den nye virkelighed 
blandt seniorer. Det er også en udvikling med kontraster. På den ene side er der en 
stor og stigende gruppe af seniorer, der kan bruge de mange nye muligheder og på 
den anden side en stor gruppe, som har og vil få brug for hjælp fra vores sundheds-
væsen og den kommunale hjemmepleje.  

Faglige Seniorer tror på velfærdssamfundets idealer, hvor vi hjælper hinanden, så 
alle kan få et værdigt liv. Dansk økonomi er robust, og der er efter Faglige Seniorers 
opfattelse plads til lempelser i finanspolitikken, således at kommunerne får større 
frihed til de nødvendige investeringer i fremtidens ældreomsorg. 


