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Kongres 24. – 25. oktober 2022 
 

Forslag til politisk kongresudtalelse 
 
Det danske samfund befinder sig i en urolig tid og en usikker verden. Vi har oplevet 1 
velstandsstigning og mere velfærd gennem mange år. Men i løbet af kort tid er 2 
hverdagen blevet mere utryg. Krigen er rykket tæt på med Ruslands uacceptable 3 
invasion af Ukraine. Et helt folk får smadret deres fremtid. 4 

Faglige Seniorer fordømmer det russiske angreb på et selvstændigt land og 5 
opfordrer til øjeblikkelig våbenhvile og tilbagetrækning. Faglige Seniorer støtter 6 
den danske regerings bestræbelser på – i samarbejde med den frie verdens lande – 7 
at vise solidaritet og yde hjælp til Ukraine.  8 

Krigen har tråde til alle lande og skaber utryghed. Alle danskere bliver påvirket. 9 
Inflationen raser og prisen på varme og el eksploderer.  10 

Men det er først og fremmest dem med små kår, som får deres fremtid truet.  11 

Et flertal i folketinget har valgt at tvinge Statsminister Mette Frederiksen til at 12 
udskrive valg. Faglige Seniorer beklager, at der skabes usikkerhed om landets 13 
ledelse. Der er brug for det modsatte. Forhåbentlig vil valget medføre, at vi får en 14 
handlingskraftig regering og appellerer samtidig til, at alle partier tager del i 15 
ansvaret for at føre Danmark sikkert igennem krisen. 16 

De danske folkepensionister er den befolkningsgruppe, der bliver hårdest ramt af 17 
inflationen. De mister købekraft og for dem med de laveste indkomster kan det 18 
være svært at få budgettet til at hænge sammen. Derfor er der fortsat brug for 19 
politiske initiativer, der kan skabe mere tryghed for fremtiden.  20 

Der skal der skaffes hurtig hjælp til de pensionister, der er allerhårdest ramt. 21 
Dernæst må der sættes fuld damp på investeringer i ny bæredygtig energi og 22 
udbygning af fjernvarme.  23 

Faglige Seniorer ønsker, at vi får ændret på reguleringen af folkepensionen. Der er 24 
grupper, som stadig bliver ramt af nedreguleringen af grundbeløbet, fordi man skal 25 
betale tilbage på en 10 år gammel skattereform. Det virker helt absurd i den 26 
nuværende kritiske situation. Derudover er der behov for at lade reguleringen følge 27 
lønningerne fremadrettet og baseres på den forventede lønudvikling. Dermed vil 28 
reguleringen af pensionerne følge med, når lønudviklingen forøges, sådan som det 29 
er tilfældet i den nuværende periode med stigende inflation.  30 

Flere seniorer arbejder enten på deltid eller fuldtid. Det er en udvikling, som vil 31 
fortsætte i de kommende år. Det danske arbejdsmarked skriger på arbejdskraft. Vi 32 
har derfor brug for en samlet plan, der kan sikre en gradvis overgang til 33 
pensionstilværelsen. 34 

Dem der kan og vil fortsætte på arbejdsmarkedet, skal tilskyndes med en mere 35 
lempelig modregning som følge af pensions- eller arbejdsindtægter. Der er taget 36 
flere initiativer, men vi mangler lovgivningen om at fjerne modregningen af 37 
arbejdsindtægter i egen folkepension. Det har valget skabt usikkerhed om. 38 
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Samtidig er der brug for initiativer, der kan sikre, at seniorerne ikke skubbes til at 39 
trække sig tilbage. Der er fortsat alderdiskrimination på det danske arbejdsmarked. 40 

Den store indsats skal ske på de danske arbejdspladser. Vi har brug for en kæmpe 41 
kulturforandring, som kan sikre mere fleksibilitet, når det handler om seniorerne. 42 
Det er særlig vigtigt nu, hvor alle forventer en stigende arbejdsløshed. 43 

Ligesom det altid skal kunne betale sig at arbejde, skal det også altid kunne betale 44 
sig at spare op til pension. Faglige Seniorer vil undersøge muligheden for at lempe 45 
modregningen i de sociale pensioner i forhold til arbejdsmarkedspensioner eller 46 
anden pensionsopsparing. 47 

Faglige Seniorer ser frem til vigtige og nødvendige forandringer af den danske 48 
ældrepleje. En ny ældrelovgivning skal sætte fokus på en ny organisering af 49 
arbejdet, som kan skabe større nærhed og tryghed i forhold til de ældre. Det arbejde 50 
må stå højt på den politiske dagsorden, når valget er overstået. 51 

Desværre er der med valget skabt ny usikkerhed om økonomien i den danske 52 
ældrepleje. Der er brug for at lade resurserne følge befolkningsudviklingen med 53 
flere ældre. Vi har brug for tryghed omkring ældreplejen. Kvaliteten skal styrkes. 54 
Og der er ikke mindst brug for en kæmpeindsats for at rekruttere og opkvalificere 55 
arbejdskraft, så der er faglige kompetencer nok til at klare fremtidens opgaver. 56 

Der er skabt fornyet debat om omsorgssvigt på plejehjem og plejecentre. Det er 57 
fuldstændigt uacceptabelt, at svage og sårbare ældre behandles på en uværdig måde 58 
fremfor med kærlighed og omsorg, som alle ældre har brug for.  59 

Der er brug for holdningsskifte, som sikrer, at medarbejderne lever op til de 60 
kvalitetskrav, som alle forventer i vores ældrepleje. Der er også brug for et nyt 61 
ledelsessystem, hvor det er klart, hvem der tager ansvar for den institution, man er 62 
sat i spidsen for. 63 

Kommunerne skal via lovgivningen nedsætte bruger- og pårørenderåd på plejehjem 64 
og i hjemmeplejen. Rådet sammensættes af brugere og pårørende, ældre- eller 65 
seniorråd samt ledelsen. 66 

Der er meget på spil for seniorerne i det folketingsvalg, der nu står for døren. 67 
Faglige Seniorer opfordrer alle seniorer til at stemme. Vi har brug for et demokrati, 68 
der kan forsvare en retfærdig udvikling. Vores velfærd skal ikke forringes. Derfor 69 
ønsker Faglige Seniorer alle et godt valg. 70 


