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Kongres 24. – 25. oktober 2022 
 

Forslag til organisatorisk kongresudtalelse 
 
Faglige Seniorer er et fællesskab for mere end 260.000 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 ældre kan 3 
bidrage og gøre brug af deres muligheder igennem hele livet. Vores mål er at skabe 4 
et stærkt velfærdssamfund, der kan sikre, at ældre medborgere får en tryg og 5 
værdig alderdom. 6 

Faglige Seniorer skal målrette og udvikle organisationen, så den hele tiden møder 7 
medlemmernes ønsker, behov og forventninger. I den kommende kongresperiode 8 
vil vi prioritere en række organisatoriske indsatsområder. 9 

Flere seniororganisationer under fagforbundene i FH skal knyttes tættere til Faglige 10 
Seniorer og gerne som nye medlemmer. Det vil styrke organisationens position som 11 
Danmarks næststørste ældreorganisation. 12 

Medlemmerne efterspørger lokale fællesskaber tæt på deres bopæl. Derfor vil vi 13 
styrke arbejdet med at etablere lokalforeninger som de naturlige lokale fællesskaber 14 
for alle medlemmer af Faglige Seniorer.  15 

Vi vil fortsat støtte klubber, foreninger og kommunegrupper og tilbyde 16 
administrative redskaber, der både sikrer trygge administrative forretningsgange og 17 
mulighed for større synlighed.  18 

Vi ønsker at styrke samarbejdet mellem forbundenes seniorklubber og de lokale 19 
sektioner. Derfor er der et behov for at drøfte Forbundsudvalgets og 20 
Sektionsformandsudvalgets organisatoriske placering i Faglige Seniorers struktur 21 
fremadrettet. 22 

Der igangsættes et arbejde, der skal afdække modeller, der kan indplacere såvel 23 
forbundsudvalg som et sektionsudvalg som to selvstændige udvalg på niveau med 24 
de øvrige faste udvalg under hovedbestyrelsen. Arbejdet igangsættes umiddelbart 25 
efter kongressen i oktober 2022 og skal afsluttes indenfor et år. Hovedbestyrelsen 26 
bemyndiges til den tid at føre forslaget ud i livet. 27 

Mange seniorer efterspørger information og rådgivning i forbindelse med 28 
overgangen fra arbejde til pension. Faglige Seniorer vil derfor styrke denne indsats 29 
og herunder rådgive om mulighederne for fastholdelse på arbejdsmarkedet og 30 
gradvis tilbagetrækning. 31 

Vi vil udvikle informationsstrategien med udsendelse af nyhedsbreve og 32 
Seniorhåndbogen som centrale værktøjer. Målet for den kommende kongresperiode 33 
er 250.000 modtagere af nyhedsbrevet. 34 

Vi vil målrettet styrke de rådgivningsfunktioner og rabataftaler, som medlemmerne 35 
efterspørger, og vi vil udvikle samarbejdet med andre aktører, der beskæftiger sig 36 
med vores interesseområder. 37 
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Faglige Seniorer skal styrke interessevaretagelsen for seniorer både i kommuner, 38 
regioner og på landsplan. Faglige Seniorer vil arbejde for at ældre- og seniorråd får 39 
en stærkere placering i det kommunale arbejde bl.a. gennem fremmødevalg 40 
samtidig med kommunalvalget. 41 


