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På Samsø traver de hver torsdag
- når altså ikke lige corona sætter
en stopper for det og medfører
aflyste udeaktiviteter. I spidsen for
traveturene står Inger Sjørslev, der er
frivillig i Ældre Sagen.
Læs mere om torsdagstraveturene på
Samsø på side 46.
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FORORD

Vi er klar til at omsætte den
store opbakning og tillid til os og
kæmpe videre - til gavn for Ældre
Sagens medlemmer såvel som det
danske samfund.
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Et stærkt fællesskab i en svær tid
2020 var et ekstraordinært år. Corona lukkede Danmark og Ældre Sagen ned. Helt stille var
der dog ikke. Nogle af Ældre Sagens frivillige kunne stadig udføre deres vigtige gerninger
på afstand. Og der var fortsat brug for at arbejde politisk. Corona lukkede heller ikke for
tilgangen af nye medlemmer, og 2020 blev atter et år, hvor Ældre Sagen voksede. Vi blev over
21.000 frivillige og mere end 910.000 medlemmer – eller 21.000 flere på et år.

Æ

ldre Sagens frivillige brænder for at gøre en god
indsats. Men det har ikke været nemt at være
frivillig i 2020. Det har været svært at komme
til at gøre noget. I takt med ned- og oplukningerne af det
danske samfund har Ældre Sagen også lukket ned og åbnet
for mange af vores frivillige aktiviteter og tilbud.
Selvom Ældre Sagen stoppede de fleste frivillige aktiviteter i marts 2020, har der ikke været helt stille i lokalafdelingerne. Tryghedsopkalderne har kunnet fortsætte som
hidtil, og mange besøgsvenner har holdt kontakten vedlige over telefonen. Mange lokalafdelinger holdt telefonen
åben, så medlemmerne kunne komme i kontakt med Ældre
Sagen. Samtidig lancerede vi et helt nyt initiativ med telefonvenner, der kunne ringe sammen med folk, der savnede
en at tale med. Alt sammen har været med til at sikre, at vi
på trods af den påtvungne afstand har været til stede.
Det er svært at bevare håbet og holde ensomheden fra
døren, når familie og venner ikke må komme på besøg, når
hjælpen fra kommunen bliver skåret ned, og når man ikke
kan deltage i sociale arrangementer og aktiviteter.
Flere måneder med stop for aktiviteter og arrangementer har sat en tyk streg under nødvendigheden af Ældre
Sagens indsats – både vores frivillige aktiviteter og vores
politiske indflydelse. Coronakrisen har virket som et forstørrelsesglas og vist os, at vores arbejde med ensomhed,
demens, pårørende, sundhed, motion og værdig ældrepleje
er værdifuldt og savnet som aldrig før.
Vi kæmper for en god balance mellem at holde corona
nede og ældres livskvalitet oppe.
Kampen mod corona har fyldt meget i 2020. Det har til
tider virket, som om sundhedsmyndighederne har antaget,
at livskvalitet for beboere på plejehjem kun handler om at
sikre mindst mulig risiko for at blive smittet med covid-19.
Derfor har en af de vigtigste indsatser for Ældre Sagen i det
Foto: Emil Hornstrup Jakobsen

forgangne år været at gøre opmærksom på de negative konsekvenser, som langvarig isolation og ensomhed medfører.
En anden vigtig indsats i det forgangne år har været
vores stålsatte kamp for værdig ældrepleje. TV2-dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden” viste, hvordan
plejehjemsbeboere som Else og Niels blev udsat for uhørt
og uværdig behandling, og det satte skub i debatten. Der er
brug for kraftige forbedringer af den danske ældrepleje. Ældre, der modtager hjælp, skal kunne føle sig trygge. De skal
selv kunne være med til at bestemme over deres dagligdag
og vælge det, der giver livskvalitet for dem. Fokus skal være
på det enkelte menneskes behov og ikke økonomiske hensyn og systemtænkning.
Et vigtigt skridt på vejen mod forandring var afholdelsen af et ældretopmøde i efteråret 2020 sammen med Sundheds- og Ældreministeriet, FOA og KL. Et topmøde gør det
dog ikke alene, og i Ældre Sagen er vi opsatte på, at der
kommer handling bag alle de fine ord. Vi skal have værdig
ældrepleje nu!
Corona vil kaste lange skygger en tid endnu. Det vil
kræve, at Ældre Sagen er fleksibel, og at vi kan omstille
os hurtigt. Vi skal planlægge det kommende år fleksibelt,
så vi er i stand til at sadle om og skifte spor, når det bliver
nødvendigt.
Vi er klar til at omsætte den store opbakning og tillid til
os og kæmpe videre – til gavn for Ældre Sagens medlemmer
såvel som det danske samfund.

Bjarne Hastrup
Adm. direktør

Preben Staun
Landsformand
ÅRSRAPPORT 2020
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Æ L D R E I TA L

Ældrelandskabet
i Danmark

De fleste af os bliver ældre på den gode måde. Det giver overskud til at hjælpe
de svageste ældre endnu mere.

I

starten af 2020 var vi 5,8 millioner mennesker i Danmark. Heraf var lidt under 1,2 millioner fyldt 65 år, hvilket svarer til ca. 20 procent af befolkningen. Dette tal
vil i løbet af de næste 40 år vokse til 1,6 millioner og udgøre ca. 25 procent af de 6,4 mio. danskere, der forventes
at være til den tid. Vi bliver således ældre og ældre, og i alt
bliver vi flere ældre.
Til gengæld betyder den fortsatte forhøjelse af folkepensionsalderen, at flere fortsætter på arbejdsmarkedet,
så der som konsekvens ikke bliver flere på folkepension.
I dag har Danmark 1,1 mio. folkepensionister. Om 40 år
forventes folkepensionsalderen at være 73 år, og antallet
af folkepensionister nogenlunde det samme.

Vi bliver ældre på den gode måde
Middellevetiden i Danmark er i løbet af det seneste årti
vokset med to et halvt år for kvinder og tre år for mænd,
og tendensen til at leve længere ser ud til at fortsætte.
Middellevetiden for en 0-årig er i dag 80 og 84 år for hhv.
mænd og kvinder. Frem til 2061 vokser den med fem-syv
år. Forskning tyder på, at de ekstra leveår for mange er
”gode” år, dvs. år hvor de fleste generelt trives.
Det er lidt over 85 procent af danskerne på 65 år og derover, der klarer sig selv uden plejehjem og hjemmehjælp.
Der er dog stadig omtrent 40.000 på 65 år og derover, der
bor på plejehjem, og godt 126.000 over 65 år, der modtager
hjemmehjælp. Ældre Sagen mener, at de skal sikres bedst
mulig omsorg og en værdig alderdom.
Beskæftigelsen er præget af ældrestyrke
Flere danskere arbejder længere. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er steget med ca. tre år de seneste ti
år – fra knap 63 til knap 66 år. Samtidig er antallet af men-

6

nesker over 65 år, der fortsat er aktive på arbejdsmarkedet,
steget fra 87.000 i 2009 til 145.000 i 2019. Arbejdsstyrken vil
stige i de kommende år, hvilket i høj grad skyldes, at der
bliver flere beskæftigede på 65 år og derover.
Danmark er klar til, at vi lever længere
Folkepensionisternes andel af befolkningen har været stigende frem til 2018, hvor 19 procent af befolkningen var
folkepensionister, men i de kommende år stiger andelen
ikke yderligere, fordi folkepensionsalderen gradvist bliver
hævet.
Folkepensionsalderen var 65 år i 2018. I 2019 steg den til
65 ½ år, og i 2021 er den 66 ½ år. Fra 2022 til 2029 er pensionsalderen 67 år. Aldersgrænsen sættes fortsat op, så den i
2035 er 69 år. Hvis pensionsalderen fortsætter med at stige
som aftalt i Velfærdsaftalen, forventes folkepensionisterne
kun at udgøre 16 procent af befolkningen i 2060 – samme
niveau som i 2009.
Danmark er forberedt på flere ældre. For det første
vil danskerne som nævnt komme senere på folkepension. Denne overordnede tendens ændres ikke af, at der
fra 2022 indføres en ret til tidlig pension for dem, der har
været flest år på arbejdsmarkedet. For det andet sparer
danskerne i højere grad selv op til pensionen gennem især
arbejdsmarkedspensioner. Det forbedrer de offentlige finanser, fordi de så ikke skal have mere i folkepension mv.
Alene forhøjelsen af folkepensionsalderen skønnes således at styrke de offentlige finanser med 8 mia. kr. i 2020
og 12 mia. kr. i 2021.
Alt dette bidrager til, at dansk økonomi fortsat vil være
robust, sådan at der er råd til værdig behandling, omsorg,
pleje og hjælp til dem, der har behov for det – også selv om
der bliver flere over 65 år.

20%
af Danmarks befolkning er
fyldt 65 år.
Om 40 år vil andelen være
vokset til 25 %.
Danskerne lever længere,
og der bliver flere danskere
over 65 år.

Foto: Jeppe Bjoern
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F A K T A 2020

Sådan arbejder
Ældre Sagen

215
lokal
afdelinger

Vi udviser medmenneskeligt nærvær over for den enkelte
Vi har indsigt i form af stor viden, dokumentation og erfaring
Vi formår at omsætte denne viden til resultater med stor handlekraft
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VISION

Vi er en folkelig bevægelse,
der med nærvær, indsigt og
handlekraft arbejder for, at
flest muligt kan leve et godt liv
– hele livet. Vi vil hjælpe flere
svage ældre mere.

430 tilbudspartnere
rabatter 2.800 steder

21.000
frivillige

MISSION
Et godt liv – hele livet

Politisk indflydelse

41.000
opkald til vores
rådgivere

Viden og rådgivning

910.000
medlemmer

ÅRSRAPPORT 2020

9

S T R AT E G I

Vores strategi

bestemmer retningen
Coronakrisen har vist os, at vi har fat i de rigtige indsatsområder i vores strategi.
Der har dog været behov for at kunne agere mere fleksibelt i en tid, hvor mange
planlagte aktiviteter og indsatser måtte sættes i bero, mens nye så dagens lys.

Strategiens fem indsatser

Fleksstrategi for 2021 og 2022

Strategien har fem indsatsområder. De bidrager alle til et
overordnet mål om at sikre et godt liv hele livet. Inden for
hvert indsatsområde udvikler vi ny viden og udarbejder
konstruktive forslag til forbedringer af samfundet, nye
medlemstilbud og frivillige indsatser landet over. Motoren i dette arbejde er vores professionelle sekretariat, vores veldrevne lokalafdelinger og ikke mindst vores mange
medlemmer, der giver os en stor og kraftig stemme.

Corona har ramt vores planlagte proces for udarbejdelsen
af en ny strategi, der skulle være klar, når den nuværende strategi udløber i 2021. Denne proces er udskudt, og vi
har i stedet en Fleksstrategi for årene 2021 og 2022, hvor
vi arbejder videre med de nuværende fem indsatser. Vores
arbejde med ensomhed, pårørende, sundhed og værdig
pleje og omsorg er om muligt blevet endnu mere aktuelt
under corona.

MISSION: Et godt liv – hele livet
VISION: Vi er en folkelig bevægelse, der med nærvær, indsigt og handlekraft
arbejder for, at flest muligt kan leve et godt liv – hele livet. Vi vil hjælpe flere
svage ældre mere.
INDSATSOMRÅDER
VI GIVER DET VIDERE
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SAMVÆR OG NÆRVÆR

STÆRK PLEJE
OG OMSORG

SUND OG AKTIV
HELE LIVET

GODT ARBEJDSLIV
OG TRYG ØKONOMI

STÆRKT MASKINRUM

Vi vil sikre et godt arbejdsliv
og en tryg økonomi
Alle bør have mulighed for et godt arbejdsliv, så længe de kan
og vil. Vi arbejder for, at de, der på grund af nedslidning ikke
kan arbejde længere, har mulighed for værdig tilbagetrækning. Derudover vil vi forbedre folkepensionisternes økonomi.

Vi vil bidrage til et sundt og aktivt liv
Alle bør have mulighed for at opretholde et godt helbred og at
kunne deltage aktivt i samfundet så længe i deres liv som muligt. Vi udbreder og styrker nye motionstilbud målrettet ældre,
der ikke er vant til at dyrke motion og er mindre mobile.

Vi vil sikre stærk behandling,
pleje og omsorg
Vi vil kæmpe for nytænkning af ældreområdet, så svækkede
ældre får den hjælp, de har behov for. Vi vil sikre god behandling,
pleje og omsorg på landets plejehjem. Sundheds- og plejevæsenet skal være præget af større sammenhæng og sundhedsfaglig
kvalitet. Derudover vil vi gøre Danmark til demensvenligt samfund og forbedre forholdene for pårørende.

Vi vil skabe samvær og nærvær
Samvær og nærvær skaber livskvalitet og modvirker ensomhed.
Vi vil fortsat være bannerfører i Folkebevægelsen mod Ensomhed og invitere ind i fællesskabet gennem vores mange frivillige
aktiviteter og sammenkomster i Ældre Sagens lokalafdelinger.

Vi giver det videre
Unge og ældre generationer har masser at tilbyde hinanden.
Ældre generationer er kulturelle ressourcer, og deres livserfaring og historiske og kulturelle viden kan være guld værd
for andre. Vi arbejder for at skabe flere generationsmøder og
dialog mellem nutidens og fremtidens ældre.
ÅRSRAPPORT 2020
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BA RO M E T E R

Vi måler

ældrelivets vilkår
Ældre Sagens ældrelivsbarometer viser, hvordan ældres vilkår er.

I

Ældre Sagen arbejder vi for, at livsvilkårene for ældre forbedres. For
løbende at kunne følge op på effekten af vores indsats har vi formuleret
en række mål, der svarer til de fem
indsatsområder i vores strategi. Den
årlige målopfølgning kalder vi ”Ældrelivsbarometer”.
Vi tror på, at Ældre Sagens indsats
gør en forskel. Men mange andre forhold i samfundet har også betydning
for, hvordan ældres livsvilkår udvikler
sig. I 2020 har corona vendt op og ned
på vores liv og har derfor også haft betydning for flere af måltallene.
Et godt liv – hele livet
Der er to overordnede målepunkter
for, hvorvidt Danmark er et godt samfund at blive ældre i. Det ene tager
udgangspunkt i den generelle livstilfredshed, sådan som danskere over
50 år selv giver udtryk for den. Her
ligger procenttallet på 85, hvilket er
lavere end i 2019. Faldet kan meget
vel skyldes den negative indflydelse,
som coronakrisen generelt har haft på
danskernes livskvalitet i 2020. Corona
kan også have haft indflydelse – om
end på en positiv måde – på det andet
mål om, i hvor høj grad befolkningen
finder, at Danmark er et godt land at
blive ældre i. Det tal er steget igen i
2020. En del af forklaringen kan være,
at vi under coronakrisen har oplevet
et dansk sundhedsvæsen, der har fungeret bedre end i andre lande.
Godt arbejdsliv og tryg økonomi
Vi kan glæde os over, at ledigheden
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for 55-59-årige fortsat er næsten et
procentpoint lavere end på arbejdsmarkedet generelt. Ældre har altså
ikke en højere ledighed end yngre, og
indtil videre ser coronakrisen ikke ud
til at have rykket ved dette. Desværre
har denne aldersgruppe fortsat sværere ved at finde job, hvis de først er
blevet arbejdsløse.
For pensionister, der ikke har indkomst ud over folkepensionen, er
indkomsten desværre fortsat sakket
bagud i forhold til lønudviklingen
på arbejdsmarkedet. Med forbedret
regulering af folkepensionen, der lå i
finansloven for 2019 – og som Ældre
Sagen havde kæmpet for – har vi en
forventning om et mere positivt billede fremover. Reguleringen af folkepensionen i forhold til lønstigningerne er dog forsinket med to år, så
lønstigningen i 2019 på 2,3 procent
først slår igennem i folkepensionen
i 2021.
Sund og aktiv – hele livet
Efter en markant stigning i det selvvurderede helbred blandt danskere
over 50 år i 2019 er tallet desværre
faldet i 2020 til nogenlunde samme
niveau som i de foregående år. Det
afspejler, at der fortsat er brug for at
have fokus på at sikre, at den stigende
levealder i befolkningen bliver ledsaget af et godt helbred.
Stærk pleje og omsorg
Befolkningens vurdering af værdighedsniveauet på plejehjem og i hjemmehjælpen har varieret en del fra år

til år, og i 2020 er den steget markant.
Det er noget overraskende, idet vi i
2020 var vidner til forfærdelige billeder fra skjulte optagelser fra plejehjem, der viste store omsorgssvigt.
En væsentlig årsag til stigningen i
vurderingen kan være, at der under
coronakrisen har været stor opmærksomhed på at beskytte svækkede ældre mod smitte, og at dette er lykkedes langt bedre i Danmark end i flere
andre lande.
Samme billede ses for befolkningens vurdering af behandlingen af
ældre på hospitalerne, der også er
steget markant i 2020. Også her kan
en del af forklaringen være coronakrisen, hvor det danske sundhedsvæsen, har fungeret bedre end i
andre lande og har formået at sikre
intensiv pleje til alle coronapatienter, der har haft behov.
Samvær og nærvær
Vi måler befolkningens tilfredshed
med deres relationer til andre mennesker på en 1-10-skala. Tilfredsheden i 2020 var høj, men dog lidt
lavere end de foregående år. Dette
resultat formodes at være præget af
den isolation, som mange har oplevet under corona.
Vi giver det videre
Vi kan atter glæde os over en positiv
vurdering fra befolkningen med hensyn til den ældre generations bidrag
til samfundet: Næsten ni ud af ti danskere mener, at ældre generelt bidrager positivt til samfundet.

Ældrelivs-barometer
2018

2019

2020

Ambition 2021

Andel af 50+ med generel livstilfredshed
på mindst 7 på 1-10 skala

87 %

88 %

85 %

≥ 90 %

Andel af 18+, der finder, at Danmark ”i meget
høj grad”, ”i høj grad” eller ”i nogen grad” er et
godt land at blive ældre i

87 %

88 %

92 %

≥ 90 %

0,7 %-point

0,8 %-point

≥ 0 %-point

-4,6 %-point -3,7 %-point -4,1 %-point

≥ 0 %-point

-0,9 %-point -0,3 %-point -0,5 %-point

≥ 0 %-point

-1,0 %-point -0,3 %-point -0,6 %-point

≥ 0 %-point

Indsatsområde: Et godt liv – hele livet

Indsatsområde: Godt arbejdsliv og tryg økonomi
Mindre-bruttoledighed for 55-59-årige (3.kvt.)
sammenlignet med alle aldre
Relativ merbeskæftigelsesgrad for 55-59-årige
efter ledighedsforløb
Relativ indkomstudvikling for enlig folkepensionist
med lav indkomst i forhold til LO-arbejder
Relativ indkomstudvikling for folkepensionistpar med lav indkomst

0,8 %-point

Indsatsområde: Sund og aktivt liv
Andel af 50+, hvis helbred er ”fremragende”,
”vældig godt” eller ”godt”

81 %

87 %

82 %

≥ 88 %

Indsatsområde: Stærk behandling, pleje og omsorg
Andel af 18+, der mener, at ældre i hjemme
plejen og på plejehjem modtager pleje og
omsorg, der ”i meget høj grad”, ”i høj grad”
eller ”i nogen grad” er værdig

56 %

53 %

60 %

≥ 70 %

Andel af 18+, der mener, at ældre på hospitaler
modtager behandling, pleje og omsorg, der
”i meget høj grad”, ”i høj grad” eller ”i nogen
grad” er værdig

66 %

65 %

72 %

≥ 70 %

92

92 %

90 %

≥ 90 %

86 %

86 %

89 %

≥ 90 %

Indsatsområde: Samvær og nærvær
Andel af 50+ med tilfredshed med relationer til
andre mennesker på mindst 7 på 1-10 skala

Indsatsområde: Vi giver det videre
Andel af 18+, der ”i meget høj grad”, ”i høj
grad” eller ”i nogen grad” mener, at ældre
generelt bidrager positivt til samfundet

Note: Størstedelen af informationerne i barometeret er fremkommet i en måling foretaget af Voxmeter, december 2020.
Se aeldresagen.dk/barometer for præcis og fuldstændig opremsning af målepunkter/spørgsmålsformulering.
Beregningen af indkomstudviklingen er i 2019 foretaget med Finansministeriets Familietypemodel. Det betyder bl.a., at den indkomst,
der sammenlignes med, er en anden i tidligere opgørelser af måltallet. Det betyder, at måltallet også er ændret for tidligere år.

ÅRSRAPPORT 2020
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ÆLDRELIV

Når de svage

skal være de stærke
Fotograf Kristian Buus besøgte i maj beboerne på plejehjemmet
Hørgården for at skildre livet på plejehjemmet i en coronatid

H

ørgården Plejehjem ligger i Risskov nord for Århus. Som alle andre plejehjem i Danmark var
Hørgården hårdt ramt af Covid-19 og de tiltag,
regeringen besluttede at implementere for at begrænse smitten, da coronapandemien for alvor ramte Danmark i foråret. To beboere på hjemmet blev i marts
konstateret smittet med Covid-19. Begge boede på
hjemmets korttidspladser og var kommet fra nærliggende hospitaler, og det er ikke klart, om beboerne
blev smittet andet steds fra eller på Hørgården. En
beboer blev rask – den anden døde af Covid-19-relaterede årsager.
Historien, om at ‘Hørgården havde corona’, blev
fortalt vidt og bredt i danske medier, og beboerne på
hjemmet kunne følge med på tv fra deres værelser.
Alle beboere var i isolation på deres værelser og måtte
indtage samtlige måltider der. Eneste fysiske kontakt
med omverdenen var gennem personalet. Pårørende
blev forment adgang, og mange både inden for murene og udenfor var bekymrede, bange og frustrerede.
På et pressemøde den 30. marts sagde statsminister Mette Frederiksen: “Jeg nødt til at sige til vores
ældre og til de mest sårbare: I må fortsat forvente at
skulle indrette jer efter smitterisikoen noget tid endnu. Vi beder de svageste om at være de stærkeste.”
Så mens resten af Danmark langsomt lukkede op,
måtte pårørende stadig ikke komme på besøg. De
måtte mødes med deres kære udenfor, men med god
afstand og uden knus og kram.
Læs om Kristians Buus’ møde med Gudrun Olesen, der bor på Hørgaarden, og bliv klogere på, hvordan hun oplevede det dengang, hun var afskåret fra
kontakt med sine kære.
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Gudrun Olesen
Gudrun Olesen, 93, mødte Kristian Buus i solen på hendes
lille terrasse, uden for hendes værelse på Hørgården den 5.
maj – 75-årsdagen for Danmarks befrielse. Gudrun er bagerkone fra Bindslev ved Hjørring, og hun husker tydeligt
befrielsesdagen. Hun husker også krigen selv, en krig, som
ikke havde den store indflydelse på dagligdagen i Bindslev.
Corona er anderledes på alle måder, og hun synes, det er
helt forfærdeligt med en sygdom, som kan lamme hele
landet og verden på den måde.
Gudrun Olesen kom til Hørgården i november 2019, efter at hun mistede førligheden i benene. Hendes datter bor
i Risskov, så derfor flyttede hun fra Nordjylland til Århus.
Datteren bor tæt på, men på grund af corona havde de
inden Kristian Buus’ besøg kun set hinanden ansigt til ansigt en halv time, hvor de mødtes i Hørgårdens overdækkede havestue. Ud over det havde de set hinanden gennem
vinduet med glasdøren lukket, og det havde været svært
for Gudruns små oldebørn at forstå, at de ikke kan komme
ind og sige hej og larme, som de plejer.
Før corona spiste beboerne sammen og mødtes over kaffe og kage, og trængte man til en sludder, var der altid en at
snakke med. Da Kristian Buus var på besøg i maj havde alle
beboere siden marts spist deres måltider på deres værelser og havde ikke set hinanden. Det har været nogle meget
lange og stille dage, med alt for meget tv-kiggeri, for selvom
Gudrun ser dårligt, har hun fulgt meget med i, hvad der sker
i Danmark og verden gennem nyhederne. Hun håber, der
er ved at komme en løsning, men hun er sikker på, at hun
og de andre plejehjemsbeboere bliver de sidste, der bliver
lukket ud. ”Men sådan er det jo”, som hun siger.

Tekst og foto: Kristian Buus
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CORONA

Corona satte sit

aftryk
Coronakrisen medførte, at vi måtte ændre
vores planer og aflyse eller udskyde
mange arrangementer og aktiviteter.
Samtidig satte corona en tyk streg under,
at vi har brug for hinanden – og at der
er brug for Ældre Sagen

Kampen

om retten til at få besøg
Ældre Sagen var de første til at gå ind i kampen for at sikre
beboernes rettigheder og trivsel, da landets plejehjem blev
lukket ned sammen med resten af Danmark i marts 2020.
Besøgsrestriktionerne har ført til stor frustration for plejehjemsbeboerne og deres pårørende, der har været henvist til
at vinke fra parkeringspladser og tidsbestilling af besøg, der
flere steder skulle foregå i telte med overvågning fra medarbejdere og i begrænsede tidsrum på hverdage i dagtimerne.
Ældre Sagen var løbende i dialog med både Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og ikke mindst
Sundheds- og Ældreministeriet. Vi opfordrede til at huske
proportionaliteten og ikke indføre skrappere restriktioner
end absolut nødvendigt. Samtidig efterlyste vi mere klar
og entydig kommunikation om restriktionerne, som mange steder blev fortolket og håndhævet strammere, end der
var hjemmel til.
Gennembruddet kom, da Ældre Sagen 23. juni fik foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Kort
tid efter blev besøgsrestriktionerne lempet, og fra 2. juli
kunne der som udgangspunkt frit aflægges besøg på både
uden- og indendørs arealer på plejehjem.
Da smitten atter steg i efteråret, var der igen begrænsede muligheder for besøg på landets plejehjem. Særligt op
mod jul gjorde Ældre Sagen en stor indsats for, at ældre
plejehjemsbeboere kunne være sammen med deres pårørende. Vi lagde bl.a. vægt på grundlæggende rettigheder til
at bestemme i egen bolig.
Det lykkedes, da Sundheds- og Ældreministeriet 17. december gjorde reglerne for besøg mere fleksible, så op til
tre nære pårørende måtte komme på besøg – på trods af
besøgsrestriktioner.
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Telefon- og mailstorm fra
bekymrede medlemmer
Efter statsministerens tale den 11. marts 2020 steg
antallet af henvendelser til os voldsomt. I maj måned var der således 25 procent flere telefoniske rådgivninger end i maj 2019, og i juni var det hele 40
procent mere end året før.
Vi fik mange telefonopkald og mails fra folk, der
følte sig ensomme, og frustrerede pårørende. Det
var især besøgsrestriktionerne på plejehjemmene,
der fyldte. Vi modtog i alt ca. 540 henvendelser på
mail, hvoraf 170 handlede om besøgsrestriktioner
på plejehjem. Der var også hjerteskærende henvendelser fra folk, der var isolerede, angste og ensomme. Derudover fyldte emner som værnemidler,
brug af mundbind, test, nedskæring i hjemmehjælpen, manglende hjælp og henvendelser fra folk, der
var bekymrede for risikoen for at få corona, blive
alvorligt syg eller dø.

Boom af nye medlemmer
i Facebookgruppe for
pårørende
Ældre Sagens Facebookgruppe ”Netværk for alle os
der er pårørende” fik fordoblet sit medlemstal i løbet
af foråret. I takt med at Danmark blev lukket ned, blev
hverdagen for mange svækkede ældre, herunder plejehjemsbeboere og deres pårørende stærkt påvirket.
I Facebookgruppen delte de deres frustrationer
og erfaringer med hinanden. Derigennem gav de
Ældre Sagen et bredt indblik i de mange lokale og
flere steder ulovlige måder, besøgsrestriktionerne
blev håndteret på.
Vi guidede og støttede de pårørende i gruppen og
brugte deres erfaringer i arbejdet med at få skabt en
forsvarlig genåbning af plejehjemmene.

Nedlukning af frivillige
aktiviteter, men ikke alle
Rigtig mange af Ældre Sagens frivillige aktiviteter og
arrangementer har været aflyst – til stor ærgrelse for
både vores frivillige og dem, der benytter sig af vores
frivillige tilbud. Der har dog været aktiviteter, som
kunne fortsætte, selvom resten af Danmark har været
mere eller mindre lukket ned.
Det gælder fx tryghedsopkalderne, som til gengæld har oplevet, at nogle opkald varede lidt længere
end normalt, fordi folk havde behov for at tale med
et andet menneske, nu hvor de var isoleret hjemme.
Indkøbsvenner fortsatte og blev flere steder udvidet med alternative løsninger. I de mindre lokalsamfund blev der lavet aftaler med den lokale købmand,
som stod for at modtage og pakke bestillinger. Herefter bragte frivillige varerne til døren hos dem, der
havde behov for det. Andre steder købte frivillige selv
ind for borgeren og leverede til døren.
Der var også lokalafdelinger, der arrangerede levering af chokolade eller kage til plejehjemsbeboere, påskehilsener og udendørs musik på plejehjem. Mange
af idéerne opstod lokalt og kom fra dygtige og kreative frivillige rundt om i lokalafdelingerne.

Tæt dialog og samarbejde
med sundhedsmyndigheder
Ældre Sagen har løbende været i tæt dialog med politikere og myndigheder om de udfordringer og konsekvenser, som coronanedlukningen af Danmark
medførte for ældre. Ud over lempelse af besøgsrestriktionerne pressede vi bl.a. også på for brug af
værnemidler i ældreplejen og en mere nuanceret
definition af risikogrupper, så fokus var på helbredstilstand frem for alder.
I alt er det blevet til 30 formelle breve til ministerier og styrelser – hertil kommer den mere uformelle,
løbende dialog via møder, mail og telefon.
ÅRSRAPPORT 2020
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POLITIK

Foto: Kenneth Skov Jensen

Vi sætter politisk

aftryk
Stærke argumenter, høj
faglighed og flittig dialog med
beslutningstagere – uanset
partifarve. Det er opskriften
på Ældre Sagens politiske
gennemslagskraft.
Når vi sætter ældres vilkår
på dagsordenen, kommer
det ikke kun Ældre Sagens
medlemmer til gode.
Indsatsen rækker langt ud
over medlemskredsen. Og
vores vedholdenhed
betaler sig.

Se flere politiske resultater på
aeldresagen.dk/resultater
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Økonomi til ældrepleje
skal følge demografisk
udvikling
Ældre Sagen har i længere tid påpeget
behovet for, at pengene til vores ældrepleje og sundhedsvæsen følger med, når
vi på grund af den demografiske udvikling bliver flere ældre.
I økonomiaftalerne for 2020 for
regionernes og kommunernes økonomi
blev budgetterne justeret i forhold til
det seneste års demografiske udvikling.
Således får regioner og kommuner
ekstra penge svarende til de ekstra udgifter, som den demografiske udvikling
medfører.
Desuden har regeringen meldt ud, at
der skal gennemføres en velfærdslov,
som sikrer, at pengene også i fremtiden
følger med den demografiske udvikling
med flere børn og især flere ældre i de
kommende år. Det er godt nyt, og Ældre
Sagen vil følge nøje med, når udspillet
præsenteres, og loven skal forhandles,
forventeligt i løbet af foråret 2021.

Behov for nytænkning af
ældreplejen

Coronahjælp til
arbejdsmarkedet

Alt for mange svækkede ældre får i dag ikke den
hjælp, de har brug for, og det halter gevaldigt med
værdigheden i ældreplejen. Der er brug for nytænkning af ældreplejen i Danmark, så den bliver præget
af mere medmenneskelighed, nærvær og tryghed
for dem, som har behov for en hånd i dagligdagen.
Derfor afholdt Ældre Sagen i efteråret 2020 et
digitalt ældretopmøde sammen med det daværende
Sundheds- og Ældreministerium, FOA og Kommunernes Landsforening (KL).
På topmødet deltog bl.a. frivillige bisiddere og lokal ældrepolitiske ansvarlige fra Ældre Sagen. Derudover deltog medarbejdere og ledere fra ældreplejen, pårørende, forskere og andre med indgående
kendskab til ældreplejen. Topmødet blev fulgt på
tæt hold af ældreordførere fra folketingets partier,
repræsentanter fra Ældre Sagens landsbestyrelse
og politiske repræsentanter fra FOA og KL.
Topmødet resulterede i mange spændende forslag og ideer til udvikling af ældreplejen, som der
arbejdes videre med under overskriften ”Ny fælles
retning for ældreplejen” i seks tværgående arbejdsgrupper. Der følges op med et nyt ældretopmøde i
efteråret 2021.

Coronakrisen og nedlukningen af samfundet har
påvirket erhvervslivet og arbejdsmarkedet. Der er
indgået mange politiske aftaler, som bl.a. har skullet holde hånden under erhvervslivet, mindske risikoen for fyringer og hjælpe borgere, som allerede
er blevet arbejdsløse. Ældre Sagen har bl.a. været
med til at sørge for, at:
• Folkepensionister, som driver selvstændig virksomhed med CVR-nummer, kan få kompensation
for tabt arbejdsfortjeneste.
•T
 imekravet for retten til en skattefri seniorpræmie
er nedsat fra 1.560 timer til 1.040 timer for personer, hvor perioden fra 1. marts 2020 til og med 30.
juni 2020 indgår i deres optjeningsperiode.
•P
 ersoner med to år eller mindre til folkepensionsalderen kan melde sig ind i en a-kasse og få
supplerende dagpenge, hvis de omfattes af den nye
ordning for arbejdsfordeling på deres arbejdsplads.

En national
ensomhedsstrategi
Ensomheden fortsætter med at vokse i Danmark –
trods Ældre Sagens massive indsats igennem en årrække og trods engagementet fra Folkebevægelsen
mod Ensomheds 89 medlemmer. Derfor er der brug
for en national ensomhedsstrategi, der skal virke på
tværs af samfundssektorer, på tværs af ministerier
og på tværs af alders- og risikogrupper.
Arbejdet for at få en national ensomhedsstrategi
fortsætter bl.a. gennem Ældrepartnerskabet, som
Ældre Sagen faciliterede sammen med FOA. Resultatet blev en række forslag til akutindsatser og en
række anbefalinger til mere langsigtede indsatser
udarbejdet sammen med de tre øvrige partnerskaber, der var etableret på andre områder.

Ret til at sige nej til
genoplivning
Svækkede ældre mennesker er nu blevet sikret
retten til at sige nej til at blive forsøgt genoplivet,
hvis deres hjerte går i stå. Det sagde alle Folketingets partier ja til i en ældreaftale i december 2020.
Det er en stor sejr for retten til selv at bestemme
over livets afslutning.
Ældre Sagen har gennem flere år kæmpet for
alderdomssvækkede menneskers ret til at frabede
sig genoplivningsforsøg ved hjertestop.

Flere hænder i ældreplejen
På finansloven for 2021 vedtog politikerne at afsætte
knap en halv milliard kroner årligt til flere ansatte i
ældreplejen og uddannelse af flere til faget.
Ældre Sagen har forud for finansloven argumenteret for flere hænder i ældreplejen og behov for en
målrettet indsats for at få flere uddannede i faget.
Under forhandlingerne var vi i dialog med ældreordførere fra flere af Folketingets partier om problemet
og mulige løsninger.

ÅRSRAPPORT 2020
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Venskab

mellem generationer
Da Danmark lukkede ned i marts 2020, lancerede Ældre
Sagen Ældretelefonen, der matcher telefonvenner på
tværs af landet. I løbet af året blev der skabt over 1.500
telefonvenskaber. En af dem, der meldte sig til at få en
telefonven, var 81-årige Thomas Elkær

T

o gange om ugen ringer Thomas Elkær og Anne-Mette
Kepler sammen, og der er ingen problemer med at få snakken til
at køre.
”Vi taler om, hvad vi har oplevet
i løbet af ugen, og det er let at holde snakken i gang. Anne-Mette er
en fantastisk telefonven. Jeg føler
mig ikke længere ensom, for jeg har
fundet en ven, der forstår mig”, siger
Thomas.
Thomas på 81 år følte sig ensom
og savnede nogen at vende hverdagen med. Så da en bekendt fra lokalsamfundet anbefalede Thomas at få
en telefonven, var der ikke langt fra
ord til handling.
Thomas meldte sig straks til Ældretelefonen og fik Anne-Mette, der

Foto: TV2 Nord

er 34 år yngre, som telefonven. Telefonvenskabet har også stor betydning for Anne-Mette.
”Vi blev ret hurtigt fortrolige, og
der er kommet et rigtig godt telefonvenskab ud af det – fra begges side.
Det er til stor glæde for Thomas, men
også for mig”, fortæller Anne-Mette.
Selvom corona har bragt en masse skidt med sig, så har det også
skabt noget godt - et skønt venskab
mellem to generationer. Og Thomas
og Anne-Mette fortsætter med at
ringe sammen. Anne-Mette har besøgt Thomas en enkel gang, og de
har planer om at ses igen, når det
kan lade sig gøre.
”At få Anne-Mette som telefonven
er noget af det bedste, der er sket for
mig,” fortæller Thomas.
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Frivillige
skaber
livskvalitet

366

frivillige hjælper som
bisiddere til vigtige samtaler
med offentlige myndigheder,
sagsbehandlere, visitator,
læge eller andre.

– også i en coronatid

Ældre Sagens frivillige er vores
vigtigste ressource. Vi har 21.000
frivillige, der yder en kæmpe indsats
med ét fælles mål: at flere kan have
et godt liv – hele livet. De engagerer
sig lokalt og tilbyder forskellige
former for samvær, hjælp, kurser og
aktiviteter. Og det er deres fortjeneste,
at vi kan hjælpe i hele Danmark for, at
flere kan have et godt og værdigt liv.

I

2020 måtte vores frivillige i
lokalafdelingerne tænke nyt
og anderledes på grund af
corona. Mange aktiviteter og
arrangementer måtte ændres,
og så kom der nye aktiviteter
til. Fx telefonvenner, nabohjælp, mere motion udendørs
og it-cafeer i det fri. Så alt i alt
blev det alligevel til en hel del
rundt om i de 215 lokalafdelinger. Her giver vi dig et udpluk
af de fantastiske frivillige, der
var med til at gøre en forskel i
2020.
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2.853

motionsfrivillige sørger
for sved på panden hos
stærke og svage ældre.

402

frivillige er
engagerede i
lokalpolitik for at
forbedre ældres
forhold i deres
kommuner.

1.620

telefonvenner ringer hver
uge sammen og får en snak.

1.685

it-frivillige tilbyder hjælp
over telefonen, i it-cafeer og
på kurser over hele landet.

1.311

tryghedsopkaldere ringer
og siger godmorgen hver dag
til en ældre, der bor alene.

4.938

er frivillige besøgs
venner – med eller
uden hund.

3.215

frivillige fordeler, leder, administrerer og koordinerer indsatsen i
vores 215 lokalafdelinger.
Vil du være frivillig? Se mere på
aeldresagen.dk/blivfrivillig eller
ring til din lokalafdeling
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RESSOURCER

Vi har en

stærk folkelig forankring
Selv et år med corona kunne hverken afholde danskerne fra at melde sig ind i
Ældre Sagen eller afholde flere fra at melde sig som frivillige. Igen i år er antallet af
medlemmer og frivillige vokset

A

ntallet af aktive frivillige i Ældre Sagen er de sidste ti år steget fra knap 11.000 til 21.000,
svarende til knap en fordobling på næsten 91 procent.
Vi havde sat et meget ambitiøst
mål om at nå 22.000 frivillige i 2020. Vi
nåede 21.000. Coronakrisen betød, at
Ældre Sagen måtte sætte størstedelen
af sine frivillige aktiviteter og tilbud i
bero. Med færre aktiviteter var der heller ikke grundlag for at rekruttere så
mange frivillige. Til gengæld så en ny
aktivitet såsom telefonvenner dagens
lys, og det var med til at bidrage med
nye frivillige i Ældre Sagen.
Der er mange ressourcer, megen
ældrestyrke, i den ældre del af befolkningen, inklusive vores egne medlemmer. Vi er lykkedes med at have den
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samme procentdel af vores medlemmer som frivillige, end vi plejer – nemlig 2,3 procent. Vi håber at kunne øge
denne andel i 2021.
En større folkelig forankring
Vi nåede målet for 2020 og har nu
mere end 910.000 medlemmer, hvilket
medfører en nettotilgang for året på
21.000 medlemmer.
Da Danmark blev lukket ned, stoppede vi øjeblikkeligt alle proaktive
hverveaktiviteter som fx telemarketing og annoncer på Facebook. Det
afspejlede sig straks i tilgangen af nye
medlemmer.
Efter nogle uger startede vi dog så
småt op igen, og hen over sommeren
kom vi tilbage på et mere normalt niveau for medlemshvervning.

Hvor vi i foråret oplevede en lidt
lavere tilgang af medlemmer, fik vi
til gengæld en højere gentegning end
forventet. I første halvår 2020 havde vi
en rekordstor gentegning på 97,6 procent. Samme gentegning fik vi også i
andet halvår. Dermed landede vi på
samme gentegning for hele 2020, som
vi havde i 2019.
Samlet betyder tilgangen af nye
medlemmer og den høje loyalitet hos
vores medlemmer, at vi nåede målet
om de 910.000 medlemmer.
39 procent af danskerne, der er fyldt
50 år, er medlem af Ældre Sagen. Ser vi
på befolkningen på 65 år og derover, er
61 procent medlem af Ældre Sagen.
Målet for 2021 er en nettotilgang på
20.000, hvorved vi når op på 930.000
medlemmer 1. januar 2022.

Ressource-barometer
Målpunkt

Hvorfor er dette vigtigt?

Resultat
2018

Resultat
2019

Ambition
2020

Resultat
2020

Ambition
2021

Frivillige
Antal
registrerede
frivillige

Flere frivillige betyder
flere aktiviteter og hjælp
til flere

19.598

20.185

22.000

21.000

22.000

Frivillige ift.
medlemmer

Vi ønsker at udvikle antallet
at frivillige i takt med
medlemsudviklingen

2,31 %

2,27 %

2,42 %

2,28 %

2,37 %

Antal
medlemmer
ultimo året

Flere medlemmer er tegn
på interesse, opbakning og
tilfredshed. Giver os samtidig midler til at finansiere
arbejdet samt adgang til
ny viden

846.600

889.846

910.000

910.580

930.000

Medlemsandel
i befolkningen på
50 år og derover

Viser, hvor stor
gennemslagskraft Ældre
Sagen har i forhold til sin
primære målgruppe

36,9 %

38,3 %

38,7 %

38,8 %

39,1 %

Medlemsandel i
befolkningen
50-64 år

Viser, i hvor høj grad
Ældre Sagen kan tiltrække
yngre del af målgruppe

15,0 %

16,0 %

15,7 %

16,1 %

15,7 %

Gentegningsprocent ved halvårlig kontingentopkrævning

Tegn på loyalitet
og tilfredshed hos
vores medlemmer

97,1 %

97,6 %

97,2 %

97,6 %

97,2 %

Antal nye
medlemmer
(bruttotilgang)

Viser evne til
at tiltrække nye
medlemmer

75.814

85.500

65.000

72.091

65.000

Medlemmer
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BESTYRELSEN
Birger Rasmussen,
Nexø

Ældre Sagens

landsbestyrelse
Der er ni medlemmer i Ældre Sagens bestyrelse. De er
valgt for tre år ad gangen, og valget finder sted ved det
ordinære delegeretmøde hvert år i november
I 2020 besluttede landsbestyrelsen ekstraordinært at
udsætte delegeretmødet til
2021. Det skyldtes coronaepidemien og et stigende smittetryk i samfundet. Det har
derfor ikke været muligt at
afholde valg til landsbestyrelsen, som derfor er sammensat som efter valget på delegeretmødet i 2019.
Delegeretmødet holdes, så
snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt i 2021.

Jørn Husted Madsen,
Nakskov
Har arbejdet som kommunaldirektør i sammenlagt 20 år. Aktiv i
Ældre Sagen siden 2017.
jornhm@gmail.com

Bodil Wöhnert, Esbjerg
Uddannet bibliotekar. Har arbejdet
med informationsformidling, teknologi og organisationsændringer
og fungeret som udviklingskonsulent. Har deltaget i tværsektorielle
samarbejder og været aktiv i internationalt organisationsarbejde.
Aktiv i Ældre Sagen siden 2015.
bwohnert@mail.tdcadsl.dk
Foto: Ulrik Jantzen

26

Næstformand. Aktiv
på havet i 30 år som
fiskeskipper. Deltaget i
det lokale bestyrelsesarbejde i Ældre Sagen
siden 2007 samt bestyrelsesarbejde i flere
foreninger.
birger.rasmussen@
outlook.dk

Preben Staun, Herning
Landsformand. Har gennem flere år deltaget i det lokale bestyrelsesarbejde. Medlem
af landsbestyrelsen siden 2015. Uddannet lærer, tidligere kommunaldirektør og haft
frivilligt arbejde inden for idrætten og bestyrelsesposter i Danmarks Idrætsforbund.
ps.lb@aeldresagen.dk

Finn Lindekilde,
Kerteminde
Arbejdet med udvikling og
oprettelse af nye aktiviteter
inden for såvel det socialhumanitære og kreative. Aktiv i
Ældre Sagen siden 2016.
lindekilde48@live.dk

Ebbe Johansen, Gråsten
Deltaget i det lokale bestyrelsesarbejde
i Ældre Sagen siden 2006 samt bestyrelsesarbejde i flere organisationer.
Uddannet civilingeniør – har arbejdet i
udlandet.
ej@danskill.dk

John Kirstein, Sindal
Uddannet lærer og har
haft bestyrelsesarbejde i
flere foreninger. Har deltaget i det lokale bestyrelsesarbejde i Ældre Sagen
siden 2014.
kirstein.sorensen@
gmail.com

Hans Christian
Rask, Vordingborg
Har deltaget i det
lokale bestyrelses
arbejde i Ældre
Sagen siden 2011.
Uddannet ungdomslærer. Har arbejdet som direktør
og instruktør.
hcrask@live.dk

Kai Nørrung, Allerød
Uddannet HD i organisation og
arbejdssociologi med speciale
i politologi. Har arbejdet som
direktør i erhvervsorganisationer.
Deltaget i det lokale bestyrelsesarbejde i Ældre Sagen siden 2005.
kainoerr@hotmail.com
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REGNSKAB

God økonomi sikrer,
at Ældre Sagen kan
hjælpe flere
Her får du de vigtigste tal i Ældre Sagens årsregnskab.
i 2020. Lokalafdelingerne måtte aflyse medlemsarrangementer og frivillige aktiviteter på grund af forsamlingsforbud og smitterisiko. Kurser og møder måtte aflyses, ligesom delegeretmødet i november 2020 måtte udskydes.
Det har medført, at de budgetterede udgifter for 2020
langt fra blev afholdt. Derfor går vi ud af 2020 med et
uventet stort overskud. Da midlerne naturligvis skal bruges til det formål, Ældre Sagen har i sin vedtægt, er de
ubrugte midler fra 2020 øremærket til at finansiere formålsbestemte aktiviteter i 2021 og de følgende år.

Ældre Sagen skal ikke skabe overskud. Vi er en almennyttig non-profit-organisation og meget bevidste om at
forvalte indtægterne fra medlemmerne på en ansvarlig
og forsvarlig måde. Indtægterne skal skabe størst mulig
værdi i forhold til medlemmernes ønsker og behov og vores overordnede mål: at bidrage til et samfund, hvor flest
muligt kan leve et godt liv hele livet.
Store dele af 2020 var præget af nedlukning og strenge
restriktioner i forhold til de aktiviteter, Ældre Sagen normalt har, og som var planlagt og budgetteret til at foregå

Hovedtal (mio. kr.)

2016

2017

2018

2019

2020

Samlede indtægter

206,6

217,1

217,2

228,8

248,1

8,4 %

Lokale og regionale udgifter

61,1

64,6

66,2

69,1

66,7

-3,4 %

Landsdækkende udgifter

65,1

64,3

66,2

70

68,9

-1,6 %

Medlemsrelaterede udgifter

60,6

63,3

65

66,7

68,4

2,5 %

186,8

192,2

197,4

205,8

204

-0,9 %

Hensættelser til konkrete projekter

19,8

24,9

19,8

15,3

30,4

98,7 %

Årets resultat (overført til lokalafd.)

2,9

1,6

2,4

3,6

10,4

190,1 %

237,9

288,8

294,7

314,4

355,7

13,2 %

78,1

78,3

78,7

79

79,1

0,1 %

130

129

135

138

142

2,9 %

787.062

814.854

846.600

889.846

910.580

2,3 %

Udgifter i alt

Aktiver
Egenkapital i alt
Antal ansatte i sekretariatet
Medlemsantal ved årets udgang
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Ændring

Indtægter
I 2020 blev Ældre Sagens indtægter
på 248,1 mio. kroner. Medlemmerne
er kernen i vores økonomi. 91 procent
af indtægterne kommer fra medlemmerne som kontingent, bidrag fra
lotteri og arv.
I 2020 steg antallet af medlemmer med over 2 procent til 910.000
medlemmer. Sammen med kontingentforhøjelsen betyder det, at vores
indtægter fra kontingenter steg med
8 procent til 207,4 mio. kroner.
Sådan fordeler vores indtægter sig:

Fordeling af
indtægter 2020

Bidrag og tilskud mv. 6%
Øvrige indtægter 3%
Lotterier 6%
Arv 1%
Medlemskontingent og -gaver 84%

Udgifter
Indtægterne bruges på foreningens
formål: at bidrage til et samfund,
hvor flest muligt kan leve et godt liv
hele livet.
Vores udgifter er fordelt på tre næsten lige store områder: lokale aktiviteter, service til vores medlemmer ( fx
produktion af Ældre Sagens blade) og
landsdækkende aktiviteter ( fx medlemsrådgivning og ældrepolitiske undersøgelser).
Sådan fordeler vores udgifter sig:

Udgifternes
fordeling 2020

Medlemsrelaterede udgifter i alt 33%
Lokalt relaterede udgifter i alt 33%
Landsrelaterede udgifter i alt 34%

ÅRSRAPPORT 2020

29

R E S U LT A T O P G Ø R E L S E

Beløb i 1.000 kr.
Note

Regnskab

Regnskab

2020

2019

Medlemskontingent og -gaver

1

209.155

193.200

Lotterier

2

13.678

12.994

3.172

895

14.334

14.205

7.810

7.544

248.149

228.838

Arv
Bidrag og tilskud mv.

3

Øvrige indtægter
Indtægter i alt
Lokalt

4

17.160

22.080

Frivilligafdelingen

5

49.523

46.984

66.683

69.064

Lokalt relaterede udgifter i alt
Kommunikation

6

28.543

26.278

Rådgivning

7

16.861

16.238

Samfundsanalyse

8

23.538

27.520

68.942

70.036

Udgifter vedr. Ældre Sagens aktivitetsområder i alt

135.625

139.100

Bruttoresultat

112.524

89.738

Landsrelaterede udgifter i alt

Medlemsadministration og medlemspleje

9

9.918

10.173

Medlemskaber og marked

10

36.489

36.413

Medlemsblad

11

21.996

20.121

Medlemsrelaterede udgifter i alt

68.403

66.707

Resultat før finansielle poster og projekthensættelser

44.121

23.031

-3.217

-4.050

40.904

18.981

160

120

40.744

18.861

30.392

15.292

Projekthensættelser i alt

30.392

15.292

Årets resultat

10.352

3.569

Finansielle poster netto

12

Resultat før hensættelser
Hensat arv til lokale formål

4

Resultat før projekthensættelser
Hensættelser til konkrete projekter

15

Årets resultat disponeres således:
Overført til lokale reserver

4

10.299

3.235

Overført til egenkapitalen

17

53

334

10.352

3.569

I alt
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BALANCE

Beløb i 1.000 kr.
Note

Regnskab

Regnskab

2020

2019

Aktiver
Ejendommen Snorresgade

14

239.230

231.822

Driftsmidler

0

0

Depositum

0

0

239.230

231.822

345

0

17.463

1.632

Periodeafgrænsningsposter

2.455

2.680

Diverse lokale aktiver

1.497

1.432

33.190

24.275

61.565

52.526

Omsætningsaktiver i alt

116.515

82.545

Aktiver i alt

355.745

314.367

79.071

79.018

79.071

79.018

53.410

43.111

4.155

4.349

Anlægsaktiver i alt
Salgsartikler
Tilgodehavender

Likvider
Likvide beholdninger og obligationer lokalt

16

Passiver
Egenkapital
Egenkapital i alt

17

Lokale reserver
Arv lokale formål
Reserver lokalt

4

57.565

47.460

Hensættelser konkrete projekter

15

43.578

24.047

Lån ejendommen

18

120.487

121.663

0

2.797

120.487

124.460

3.395

3.402

0

0

Anden gæld
Langfristet gæld
Kortfristet del af lån i ejendommen
Bank gæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser

9.784

11.240

13.891

7.510

5.497

6.499

Anden gæld

22.477

10.731

Kortfristet gæld i alt

55.044

39.382

355.745

314.367

Periodeafgrænsningsposter
Diverse lokale passiver

Passiver i alt
Samlede lønudgifter

13

Eventualforpligtelser mv.

19
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P E N G E S T RØ M S A N A LY S E

Årets resultat ekskl. salg af ejendom

Beløb i 1.000 kr.
Regnskab

Regnskab

2020

2019

10.352

3.569

3.556

4.228

19.531

6.341

-193

284

-15.671

298

15.667

-10.216

-345

27

32.897

4.531

-10.284

2.140

-679

-1.351

-10.963

789

Lån i ejendommen

-1.183

16.923

Anden gæld

-2.797

2.797

Likviditet fra finansiering

-3.980

19.720

Årets nettolikviditetsforskydning

17.954

25.040

Likvide midler 1. januar

76.801

51.761

Likvide midler 31. december

94.755

76.801

Likvider

33.190

24.275

Likvide beholdninger og obligationer lokalt

61.565

52.526

94.755

76.801

Afskrivninger
Forskydning i hensættelser
Forskydning i hensættelser til lokale formål mv.
Forskydning i tilgodehavender/depositum
Forskydning i leverandørgæld mv.
Forskydning salgsartikler
Driftens likviditetsvirkning
Køb ejendom/ombygning
Køb af driftsmidler
Investeringer

der fordeler sig således:
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Beløb i 1.000 kr.
Regnskab

Regnskab

2020

2019

Note 1. Medlemskontingent og gaver
Medlemskontingent

207.378

191.605

1.777

1.595

Medlemskontingent og gaver i alt

209.155

193.200

Medlemmer ultimo året

910.580

889.846

23.591

20.999

9.913

8.005

13.678

12.994

Udlodningsmidler

14.334

14.205

Bidrag og tilskud mv. i alt

14.334

14.205

Medlemsgaver

Note 2. Lotterier
Indtægter
Udgifter inkl. gevinster
Lotterier i alt
Note 3. Bidrag og tilskud mv.

Fra udlodningsmidler til landsdækkende ældreorganisationer har Ældre Sagen i 2020 modtaget 14.334 t.kr.
Midlerne er øremærket til at “varetage de ældres interesser og gøre en social indsats for ældre”. Ældre
Sagen har forbrugt midlerne til delvis dækning af vore aktiviteter indenfor Frivillige, Samfundsanalyse samt
Rådgivning. De samlede udgifter på de 3 områder udgør netto 89.922 t.kr.
Satspuljemidler og projekttilskud er medtaget under de enkelte funktioner, der har afholdt udgifterne til
projekterne.					
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NOTER

Beløb i 1.000 kr.
Regnskab

Regnskab

2020

2019

Arrangementsindtægter

16.982

41.816

Offentlige tilskud

16.545

15.167

Diverse indtægter

1.583

1.073

Lokale tilskud og bidrag fra erhvervslivet

1.509

5.332

3

10

36.622

63.398

22.164

21.235

Øvrige tilskud fra Landsforeningen

5.295

4.080

Udbetalt fra Landsforeningen i alt

27.459

25.315

Indtægter lokalt i alt

64.081

88.713

Arrangementsudgifter

23.970

52.839

Transport, husleje, honorarer mv.

30.165

32.779

Udgifter lokalt i alt

54.135

85.618

353

140

Udgifter i alt

53.782

85.478

Årsresultat lokalt

10.299

3.235

Udbetalt fra Landsforeningen

27.459

25.315

Årsresultat lokalt

10.299

3.235

Lokalt i alt

17.160

22.080

Note 4. Lokalt
Indtægter

Renteindtægter
Indtægter ekskl. udbetalinger fra Landsforeningen
Udbetaling fra Landsforeningen
Andel af kontingentindtægt

Udgifter

Heraf dækket arvemidler

Indgår i resultatopgørelsen på følgende måde:

På grund af covid-19 har lokalafdelingerne i en stor del af året været forhindret i afholdelse af planlagte
socialhumantiære- og andre aktiviteter, hvilket er baggrunden for årets resultat.
Lokalafdelingerne er således finansielt godt rustet til at genoptage aktiviteterne, så snart der er mulighed
herfor,således at overskuddene lokalt hurtigst muligt aktiveres til glæde for medlemmerne og i overensstemmelse med vedtægten og strategien.					
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Beløb i 1.000 kr.
Lokale
reserver

Arv lokale
formål

Reserver
i alt

Reserver lokalt
Saldo pr. 1. januar

43.111

4.348

47.459

Justering primo egenkapital

0

0

Hensatte arvemidler

0

160

160

Anvendte arvemidler

0

-353

-353

0

0

Returneret arv
Årets resultat lokalt

10.299

0

10.299

I alt til fremtidig disponering lokalt

53.410

4.155

57.565

Arvemidler til lokale formål er midler, der i henhold til
testamenter o. lign. skal anvendes lokalt.
Antallet af lokalbestyrelser/distrikter er 215/10

Beløb i 1.000 kr.
Regnskab

Regnskab

2020

2019

Note 5. Frivilligafdelingen
Indtægter
Distributionstilskud

308

3.758

Projekttilskud

4.423

Projekttilskud partnere

1.585

2.020

Indtægter i alt

6.316

5.778

Lønninger mv.

27.618

24.344

Kursusaktiviteter, DET SKER mv.

27.137

27.216

Afskrivninger

1.084

1.202

Udgifter i alt

55.839

52.762

Frivilligafd. i alt

49.523

46.984

Udgifter
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Beløb i 1.000 kr.
Regnskab

Regnskab

2020

2019

Lønninger mv.

14.619

13.472

Hjemmeside, presse mv.

13.346

12.137

Afskrivninger

578

669

Udgifter i alt

28.543

26.278

Kommunikation i alt

28.543

26.278

Note 6. Kommunikation
Udgifter

Note 7. Rådgivning
Indtægter
Rådgivning og støtte

663

Indtægter i alt

663

Udgifter
Lønninger mv.

11.871

10.864

5.184

4.834

Afskrivninger

469

540

Udgifter i alt

17.524

16.238

Rådgivning i alt

16.861

16.238

Værd at Vide og andre projekter

Note 8. Samfundsanalyse
Indtægter
Forpligtende partnerskaber for bedre ældrepleje

12

FFDD Kontingenter

0

390

FFDD Satspulje

0

774

Indtægter i alt

12

1.164

Lønninger mv.

16.415

17.986

Øvrige udgifter

6.486

9.804

Afskrivninger

649

894

Udgifter i alt

23.550

28.684

Samfundsanalyse i alt

23.538

27.520

Udgifter

FFDD står for Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark.
Aktiviteten er overgået til frivilligafdelingen i 2020
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Beløb i 1.000 kr.
Regnskab

Regnskab

2020

2019

Note 9. Medlemsadministration og medlemspleje
Udgifter
Lønninger mv.

6.781

6.707

Øvrige udgifter

2.869

3.133

Afskrivninger

268

333

Udgifter i alt

9.918

10.173

Medlemsadministration og medlemspleje i alt

9.918

10.173

8.875

9.749

Lønninger mv.

10.436

9.507

Hvervning, medlemstilbud, PBS-gebyr mv.

34.516

36.183

Afskrivninger

412

472

Udgifter i alt

45.364

46.162

Medlemskaber og marked i alt

36.489

36.413

11.853

12.463

750

750

12.603

13.213

2.397

2.360

Trykning mv.

14.555

15.164

Porto

17.551

15.692

Afskrivninger

96

118

Udgifter i alt

34.599

33.334

Medlemsblad i alt

21.996

20.121

Note 10. Medlemskaber og marked
Annonceindtægter
Udgifter

Note 11. Medlemsblad
Indtægter
Annonceindtægter
Distributionstilskud
Indtægter i alt
Udgifter
Lønninger mv.

Medlemsbladet udkommer 6 gange om året. Opgjort på basis af medlemstallet ultimo året udgjorde
omkostningen til udgivelse pr. blad pr. medlem 4,02 kr. Forrige regnskabsår var det tilsvarende tal 3,77 kr.
Stigningen kan bl.a. henføres til nedgang i annonceindtægter.					
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Beløb i 1.000 kr.
Regnskab

Regnskab

2020

2019

Note 12. Finansielle poster
Finansielle indtægter

2

3

Finansielle udgifter

-3.219

-4.053

Finansielle poster netto i alt

-3.217

-4.050

88.545

83.682

707

676

89.252

84.358

Note 13. Samlede lønudgifter
Lønudgifter er i regnskabet fordelt på de enkelte aktiviteter
og specificeres på følgende måde:
Lønninger inkl. pensionsbidrag
Sociale bidrag
Lønudgifter i alt

Antal
2020

2019

Medarbejderstaben fordeler sig således:
Fastansatte

121

122

Projektansatte

6

3

Timelønnede/vikarer

7

6

Elever, praktikanter, studenter

8

7

142

138

2

2

144

140

Ansatte i sekretariatet
Fleksjob & skånejob mv. lokalt
Antal medarbejdere i alt

Antal medarbejdere er beregnet som årsværk. Stigningen i medarbejdertallet inkluderer barselsvikarer.
Omlægning som følge af ferieloven har medført forsinket afholdelse af ferie. Dette har isoleret øget
feriepengehensættelsen med 997 t.kr.
Lønstigningen opgjort pr. medarbejder er således 1,7% og dertil 1,2% som følge er regulering
i hensættelse til feriepenge.
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Beløb i 1.000 kr.
Ejendom

Driftsmidler

Note 14. Ejendommen og driftsmidler
Anskaffelsespris pr. 1. januar

236.857

18.186

10.284

679

0

-6

247.141

18.859

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar

5.035

18.186

Årets af- og nedskrivninger

2.877

679

0

-6

7.912

18.859

239.229

0

Årets tilgang
Årets afgang til kostpris
Anskaffelsespris pr. 31. december

Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger pr. 31. december
Bogført værdi pr. 31. december

Beløb i 1.000 kr.
Hensat i alt
Note 15. Hensættelser til konkrete projekter
Saldo pr. 1. januar
Anvendte hensættelser
Årets hensættelser tilbageført

24.047
-10.861
-208

Hensat i året

30.600

Saldo pr. 31. december

43.578

Årets hensættelser er Indretning af Campus 1.000 t.kr., Efter coronaen 3.000 t.kr., Diskrimination af seniorer
på arbejdsmarkedet 2.000 t.kr., Ældre på boligområdet 3.000 t.kr., Pleje og omsorg af sårbare ældre
3.000 t.kr., Pensioner i nyt realrenteregime 2.000 t.kr., Forbedring af digitale tilbudsunivers 1.400 t.kr.,
Digitalisering 2021-22 4.050 t.kr., Pleje drømmekommune 5.150 t.kr., Digital tryghedstjeneste 1.200 t.kr.,
Kortlægning af IT arkitektur, bookning 1.400 t.kr., Videoudstyr mødelokaler 500 t.kr.,
Fuldmagter rådgivningen 500 t.kr., Analyse komm.og region valg 21 300 t.kr., IT systemer frivillige 300 t.kr.,
Digital tryghedstjeneste 1.800 t.kr. tilbageførte hensættelser 208 t.kr.
Anvendte hensættelser for året der er på mindst 500 t.kr. pr. aktivitet kan relateres til booking 700 t.kr.,
booking Det Sker opgradering 784 t.kr., Kennedy Demens 174 t.kr., Kennedy pårørende 775 t.kr.,
Kennedy sammenhængende sundhedsvæsen 741 t.kr., Billeddatabase persondata 759 t.kr.,
Campus ny indgang 5.300 t.kr.
Dertil kommer hensættelser på mindre end 500 t.kr. pr. aktivitet for i alt 1.628 t.kr.
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Beløb i 1.000 kr.
Regnskab

Regnskab

2020

2019

Note 16. Likvide beholdninger og obligationer lokalt
Arv, reserveret til lokale formål
Obligationer

41

55

Likvide beholdninger

4.114

4.294

Arv, reserveret til lokale formål i alt

4.155

4.349

Likvide beholdninger lokalt

57.410

48.177

Likvide beholdninger og obligationer lokalt i alt

61.565

52.526

79.018

78.684

53

334

79.071

79.018

2.448

3.048

Note 17. Egenkapital
Egenkapital pr. 1. januar
Resultatdisponering
Egenkapital pr. 31. december
Note 18. Lån ejendommen
Ejendommen er finansieret med 3 realkreditlån. 63.580 t.kr.
30 årigt, afdragsfrit indtil 31. marts 2030. 11.978 t.kr. 30 årigt,
afdragsfrit indtil 31. oktober 2029 og 51.655 t.kr. afdrages indtil
udløb 2034.
Note 19. Eventualforpligtelser mv.
Til sikkerhed for mellemværender er afgivet ejerpant
til bankforbindelsen på 25 mio.kr.
Leasingforpligtelser, kontorinventar
Lokalt er der indgået lejemål med opsigelsesperioder på 0 til 5 år.
Garanti depositum lokalafdeling Frederiksberg
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Anvendt regnskabsog rapporteringspraksis
Årsregnskabet
Regnskabet for Ældre Sagen er aflagt i overensstemmelse
med årsregnskabsloven (klasse A) tilpasset foreningens
forhold og efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Resultatopgørelse
Medlemsindtægter og indtægter i lokalafdelinger medtages i regnskabet ved indbetaling, da opkrævningsperioden
for medlemskontingentet følger kalenderåret. Indbetalinger modtaget sidst på året, som vedrører det følgende år,
medtages under periodeafgrænsningsposter.

■	Driftsmidler: Som hovedregel afskrives driftsmidler
fuldt ud i regnskabsåret. Hvis ikke, afskrives driftsmidler lineært over 4 år. Større it-anskaffelser afskrives med
45 procent i anskaffelsesåret, og resten afskrives lineært
over 3 år. Biler afskrives over 5 år.
Finansielle poster: Renter af bankindestående og obligationer periodiseres til regnskabsåret, mens båndlagte
midler relateret til de enkelte lokalbestyrelser indtægtsføres
efter forfaldsprincippet. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på obligationer føres i resultatopgørelsen.

Tilskud til konkrete projekter indtægtsføres i takt med
projektets gennemførelse. Bidrag mv. indtægtsføres på
indbetalingstidspunktet.

Balance
Anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesprisen fratrukket akkumulerede afskrivninger.

Arv og gaver indtægtsføres ved indbetaling til Ældre
Sagen. Arvet løsøre indtægtsføres med den af skifteretten opgivne værdi. Arv øremærket til lokale formål hensættes under reserver i lokalbestyrelserne.

Obligationer optages til den laveste værdi af den børsnoterede kurs på balancedagen eller kurs pari – dog optages
udtrukne obligationer til kurs pari.

Salgsindtægter indtægtsføres ved fakturering.
Omkostninger omfatter omkostninger til distribution,
salg, reklame, administration, lokaler, lønomkostninger til
personale mv.
Fællesomkostninger er fordelt baseret på lønsum til medarbejdere i de enkelte funktioner.
Afskrivninger:
■	Ejendommen afskrives med 1 procent om året, efter at
der er reguleret for grundens værdi og selve ejendommens scrapværdi. Tekniske installationer og andre ejendomsbestanddele (vinduer, elevatorer, tagdækker mv.)
afskrives lineært over de forventede brugstider, der er
anslået til henholdsvis 10, 33 og 50 år. Afskrivning påbegyndes ved ibrugtagning.

Tilgodehavender måles til amortiserset kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår, og måles til kostpris.
Hensættelser: Til aktiviteter, der er besluttet igangsat,
hensættes de forventede omkostninger.
Lån: Lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter,
indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu
med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris,
således at forskellen mellem provenuet og den nominelle
værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
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Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der
for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet
som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget
afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris,
der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser
omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår og måles til kostpris.
Pengestrømsanalyse
Pengestrømsanalysen præsenteres efter den indirekte
metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investe-
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ringer og finansiering samt foreningens likvider ved årets
begyndelse og afslutning.
Pengestrømme vedrørende driften opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring
i driftskapital.
Pengestrømme vedrørende investeringer omfatter betalinger i forbindelse med anlægsaktiverne.
Pengestrømme vedrørende finansieringen omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld mv.
Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer
i lokalbestyrelser med fradrag af kortfristet bankgæld.

Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar-31. december 2020 for Ældre Sagen.

31. december 2020 samt af foreningens aktiviteter og
pengestrømme for 2020.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset foreningens forhold.

Vi anser endvidere årsrapporten for at indeholde en retvisende redegørelse for foreningens aktiviteter, mål og resultater, herunder af de retningslinjer og procedurer, der
sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningen.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr.

Årsrapporten godkendes
København, den 22. marts 2021

Direktion:

Bjarne Hastrup,
Adm. direktør

Landsbestyrelse:

Preben Staun

Birger Rasmussen

Jørn Husted Madsen

Bodil Wöhnert

Ebbe Johansen

Finn Lindekilde

Hans Christian Rask

John Kirstein

Kai Nørrung
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til Landsbestyrelsen i Ældre Sagen
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ældre Sagen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsanalyse og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A tilpasset
foreningens forhold.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter
og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2020 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A tilpasset foreningens forhold.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne
i Sundheds- og Ældreministeriets tilskudsbetingelser. Vores
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen
af årsregnskabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler
og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der
giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A tilpasset
foreningens forhold. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at
vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
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likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er
et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
■	
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er
tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
■	
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for
revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne
udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
■	
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
■	
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre

opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere
vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
■	
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og
indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne,
samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et
retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt
betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer
under revisionen.

er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig
regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet
af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der
er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de
midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere
systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på
anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne
for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser
i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med
høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer
eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der
er omfattet af årsregnskabet.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der
er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i
den forbindelse.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

København, den 22. marts 2021

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Mikkel Sthyr

Margrethe B. Bergkvist

statsaut. revisor

statsaut. revisor
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VORES FRIVILLIGE

Torsdagstraveturen

går til hele Samsø
På Samsø traver de hver torsdag – når altså ikke lige corona sætter en
stopper for det og medfører aflyste udeaktiviteter. Omtrent fem kilometer
indtages i nord, syd, øst og vest på den smukke ø. Inger Sjørslev er frivillig
aktivitetsleder i Ældre Sagen og står i spidsen for traveturene på Samsø
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”Det er to vidt
forskellige ting at gå
med nogen og at gå alene.
Det gode ved at skulle mødes
med nogen er, at regn og blæst
ikke holder på en indenfor. Og når
man går sammen, snakker man
så godt.”
Inger Sjørslev,
frivillig i Ældre Sagen

”

Vi skiftes til at planlægge ruterne.
Tre gange om året laver jeg en kalender, hvor man skriver sit navn
og stedet, hvor vi alle skal mødes. På
den måde går turene på skift. Hvis der
er huller i kalenderen, så udfylder jeg
dem selvfølgelig,” siger Inger Sjørslev.
Hun er også den, som kontakter
lokalavisen, webmasteren og i det
hele taget sørger for, at alle ved, hvor
de skal møde op.
Hele øen rundt
Når dem, der bor nordligt på Samsø,
tager teten, kører folk glædeligt op til
de kanter for at se nyt.
”Når vi alle planlægger, ser vi også
en masse forskelligt. Det eneste krav
til ruten er, at vi kan mødes ved en
parkeringsplads, så alle kan deltage,”
siger Inger.

Foto: Jonas Klitgaard

Og hun mener ”alle”, når hun siger det. Man behøver hverken være
medlem af Ældre Sagen eller at tilmelde sig. Sommetider kommer turister fra andre dele af Danmark faktisk også med.
Turen er for ”mobile”, som hun siger. Og så er målet ellers intet andet
end at hygge sig og nyde naturen – i
alt slags vejr.
”Det er to vidt forskellige ting at
gå med nogen og at gå alene. Det
gode ved at skulle mødes med nogen, er, at regn og blæst ikke holder
på én indenfor. Og når man går sammen, snakker man så godt. Vi taler
om alt fra, hvem der bor hvor, og
hvad der sker i de byer, vi kommer
forbi,” siger Inger.
Men hygge bliver altså ikke understreget med kaffekander, fastslår Inger.

Corona og kaffe
Nogle kører sammen og snupper en
kaffe bagefter, men ellers er kaffehygge taget ud af konceptet, fordi sådan
er det simpelt:
”Ved ikke at slutte af med kaffe, behøver vi hverken at ende et sted, der
indbyder til det, vi behøver heller ikke
at organisere, hvem der skal have hvad
med. To gange om året tager vi så revanche og ender tuen med en kop kaffe. Jeg kan godt lide friheden i måden,
som vi gør det på nu, og der kommer
hele tiden flere med,” siger Inger.
Hun pointerer, at de fleste ture
heller ikke vejrmæssigt indbyder til
en siddende, længere pause.
”Vi går jo i alt slags vejr, og det er jo
Danmark. På traveturen med færrest
deltagere var vi syv, men der øsregnede det også,” siger Inger.

ÅRSRAPPORT 2020

47

Vidste du, at …
Ældre Sagen har

910.000 medlemmer,

hvoraf der pr. 31. december 2020 er 330 medlemmer
på 25 år og derunder. Mens der er 565 medlemmer
på 100 år eller derover.

Gennemsnitsalderen
på et medlem er

72 år

21.000
mennesker er frivillige
i Ældre Sagens
215 lokalafdelinger

643.000

er Ældre Sagens
medlemsblad Danmarks
største postomdelte
medlemsblad.

Mere end

272.000

125.000

har hentet appen
Ældre Sagen
Tilbud, som giver
nem adgang til
medlemstilbud
og rabatter.

mennesker følger
Ældre Sagen
på Facebook.

400.000

Med et oplag på

Mere end
bruger
vores hjemmeside hver måned.

Ældre Sagens rådgivning

De søger især
information om
WWW..................
folkepension,
tilbud og
rabatter,
førtidspension,
ældrecheck og
efterløn.
aeldresagen.dk

med spørgsmål om alt fra
arveret, gæld over demens til
dødsfald, pension og meget
andet

modtog mere end 41.000 opkald

Tlf. 33 96 86 86 · www.aeldresagen.dk

