
Forslag til ny strategi for udviklingen af Faglige Seniorer i 

Nordsjælland. 
 

I 2016 fik Sektionen sin vedtaget sin første strategi. Strategien havde nogle 
langsigtede mål for, hvordan sektionen skulle udvikle sig i de kommende år. 

Grundlaget for Faglige Seniorer sektion Nordsjælland skulle bygge på de 
nuværende brancheklubber og vi skulle styrke samarbejdet med de lokale 

fagforeninger for at sikre at de tilbød deres medlemmer medlemskab af faglige 

seniorer når de gik på efterløn eller pension. I et supplement hertil skulle vi 
arbejde for ar oprette tværfaglige klubber / kommunegrupper og vi så gerne at 

alle seniorer af LO kunne blive medlem når de var fyldt 55 år. Strategien 
sluttede med at vi skulle arbejde for at få større indflydelse på den kommunale 

senior- eller ældrepolitik. 
 

Der er nu gået 6 år og de forandringer der er sket siden 2016, efter 
kongressen 2019 og med sammenlægningen mellem LO og FTF er der grund til 

at fremlægge en ny strategi der rækker frem mod 2030. 
 

Faglige Seniorer sektion Nordsjælland er vokset fra godt 10.500 medlemmer i 
2016 til 17.000 medlemmer i 2022. Det skyldes at flere både LO og FTF-

forbund har meldt sig ind som kollektive medlemmer. 
 

Det er stadigvæk de brancherettede klubber der er grundlaget i vores 

organisation. Men de svækkes af vigende medlemstal. Mange af de nye 
kollektive forbund har ikke har samme struktur for deres seniorer. Så 

udviklingen skaber behov for ændringer i vores grundlag. 
 

Udviklingen styrker sektionen, som udadtil er koordinerende for klubber og 
foreninger / kommunegrupper samt bindeled til Faglige Seniorers organisation 

gennem repræsentation i HB. 
(hvordan skal repræsentationen ske fremover i sektionen?) 

 
Brancheklubberne fortsætter deres aktiviteter der ofte er af social karakter. 

Men i takt med at deres medlemstal er vigende har de svært ved at 
gennemfører aktiviteter isoleret. Derfor ser vi flere og flere medlemsaktiviteter 

ske ved samarbejde på tværs af klubberne. 
 

Vi har i sektionen fået 3 foreninger. Det er Gribskov, Egedal og Helsingør. 

Vi har en kommunegruppe som er et samarbejde mellem lokale fagforeninger. 
Det er Frederikssund. 

 
Vi skal nu sætte mål for hvor mange og hvordan vi øger antallet af foreninger. 

 
Der er ingen tvivl om at vi skal fastholde at vores aktiviteter kører i flere spor. 

Brancheklubberne afholder sociale aktiviteter herunder udflugter med mere. 
Foreningerne/kommunegrupper har mere vægt på de faglige/politiske 



aktiviteter herunder den lokalpolitiske indsats gennem kontakt til byråd, 

ældre/seniorråd med mere. Debatten eller informationen om det 
faglige/politiske kan også ske gennem sociale kulturelle aktiviteter. 

Faglige Seniorer på landsplan udbyder et væld af aktiviteter som 
medlemmerne kan melde sig til gennem aktivitets site på hjemmesiden 

fagligsenior.dk. 
De enkelte brancheklubber og foreninger/kommunegrupper kan ligeledes 

anvende denne aktivitets side for at komme i kontakt med medlemmerne. 

 
Klubber, foreninger og Kommunegrupper bør gennem information til 

medlemmerne styrke brugen af hjemmesiden samt sikre at medlemmerne er 
tilmeldt nyhedsbrevet fra Faglige Seniorer, så de kan modtage tilbud om 

aktiviteter i deres lokalområde. 
 

Vi skal i sektionen udbyde flere informationsmøder, med det formål at 
informerer om betydningen af den lokale tilstedeværelse af Faglige Seniorer og 

derved lægge op til dannelse af en lokal forening. 
 

Vi skal samtidig anvende vores platforme i form af Facebook og adgang til de 
lokale medier, for at styrke kendskabet til vores organisation i Nordsjælland. 

 
Vi skal sætte et første mål om at få oprettet yderligere 3-4 foreninger frem 

mod 2025 og yderligere 3-4 foreninger frem mod 2030. 

 
For at nå de resultater, skal vi ud over informationsmøder øge brugen af 

seniorskolen især når det handler om frivillige i 
lokalforeninger/kommunegrupper og udvikling af bestyrelsen/aktiviteterne? 

 
 

Ved det årlige repræsentantskabsmøde orienteres der om fremdriften i 
ovenstående strategi. 

 
 

Er der flere foreninger undervejs? 
 

Har vi øget kendskabet til Faglige Seniorer i de lokale medier? 
 

Har vi øget andel af deltagere på vores Seniorskole? 

 
Har vi øget andelen af aktiviteter udmeldt gennem Faglige Seniorers 

hjemmeside? 
 

Det er svar på disse spørgsmål der orienteres om på repræsentantskabsmødet 
hvert år.  

 
 


