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Møde i Ældrerådet, den 19. december 2018 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 19. december 2018 kl. 10.00 – 12.30  
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Referat af Forretningsudvalgets møde 
3. Rammer for spisning m.v. i forbindelse med konferencer 
4. KL’s sundhedskonference den 22. januar 2019 
5. Høring vedrørende tilsynskonceptet for 2019 
6. Høring vedrørende udbud af el-scootere og transport af hjælpemidler 
7. Status på temadrøftelser i Ældrerådet 
8. Status på Ældrerådets brochure 
9. Henvendelse fra Birthe Mørck om akutpladser 
10. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
11. Orientering fra sekretariatet 
12. Eventuelt 

 
Ældrerådets medlemmer: 
Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Anders Lund, Anne Marie Bossen 
Aarøe, Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Benna Lis Jacobsen, Birthe Mørck, Bjarne Mortensen, 
Eleonora Lewandowski, Hanne Simonsen, Henrik Høgh, Hjørdis Espensen, Joan Jensen, Knud 
Johnsen, Lene Pearlman, Lisbeth Elinor Lundbye, Lise Helweg, Merete Raaschou, Mona 
Sillemann, Peder Blom, Pia Weise Pedersen, Steen R. Jeppson, Torben Knud, Torben Morten Lund 
og Vagn Kofoed (orlov). 
 
Afbud fra Mona Sillemann. 
Uden afbud Torben Morten Lund. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt, idet formanden gjorde opmærksom på, at der fremover vil blive 
strammet op i overensstemmelse med forretningsordenens § 6. 
 

2. Referat af Forretningsudvalgets møde 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalgets referater fremsendes til medlemmerne af Ældrerådet forud for hvert 
ældrerådsmøde. Formålet med dette punkt på dagsordenen er at give medlemmer mulighed for 
at fremføre eventuelle kommentarer til beslutninger, som er truffet af Forretningsudvalget. 
 
BILAG 
Referat af Forretningsudvalgets møde den 5. december 2018.  
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 5. december 2018 til efterretning. 
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BESLUTNING 
Ældrerådet tog Forretningsudvalgets referat af 5. december 2018 til efterretning. 
 

3. Rammer for spisning m.v. i forbindelse med konferencer 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Formandskabet var på møde den 5. december 2018 enigt i, at det er hensigtsmæssigt at der i rådet 
lægges nogle rammer for, hvornår man som medlem kan købe et måltid mad samt drikkevarer ved 
deltagelse i konferencer m.v., når man som medlem er nødsaget til at tage af sted dagen inden en 
given konference. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte Forretningsudvalgets indstilling. 
 

4. KL’s sundhedskonference den 22. januar 2019 
v//Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
KL afholder den årlige sundhedskonference den 22. januar 2019 på Hotel Comwell i Kolding, og 
årets tema er "Nøglen til et borgernært sundhedsvæsen". 
 
Det er Forretningsudvalgets opfattelse, at det skal være muligt for ti medlemmer af Ældrerådet 
samt sekretariatet at deltage i KL’s sundhedskonference den 22. januar 2019. jf. proceduren ved 
Ældrerådets deltagelse i KL’s ældrekonferencer. 
 
Efter Ældrerådets beslutning på mødet den 19. december 2018 er det muligt for deltagende 
medlemmer at foretage selvstændig tilmelding til konferencen på nedennævnte link, og 
sekretariatet vil sørge for fælles transport. 
 
Link til tilmelding til KL’s sundhedskonference: 
https://tilmeld.kl.dk/Sundhedskonference2019/forside.html 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender, at ældrerådsmedlemmer, der vælger at tage afsted dagen før for 
at deltage i konferencer m.v., har mulighed for at få betalt et måltid mad til et rimeligt beløb, 
mens eventuelle drikkevarer i forbindelse hermed er for ældrerådsmedlemmets egen regning.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender, at ti ældrerådsmedlemmer samt sekretariatet har mulighed 
for atdeltage i KL’s sundhedskonference den 22. januar 2019 på Hotel Comwell i 
Kolding. 
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BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte Forretningsudvalgets indstilling, idet følgende ti ældrerådsmedlemmer 
ønskede at deltage i KL’s sundhedskonference den 22. januar 2019: 
 
Pia Weise Pedersen 
Lise Helweg 
Hanne Simonsen 
Merete Raaschou 
Benna Lis Jacobsen 
Lene Pearlman 
Eleonora Lewandowski 
Hjørdis Espensen 
Steen Jeppson 
Bente Ketty Hansen 
 

5. Høring vedrørende tilsynskonceptet for 2019 
v/Lise Helweg (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 3. december 2018 sendt tilsynskoncept 2019 i 
høring i Ældrerådet vedrørende de løbende uanmeldte kommunale tilsyn der gennemføres 
indenfor områderne: 

• Kommunal og privat hjemmepleje. 

• Den kommunale sygepleje. 

• Kommunale og selvejende plejecentre samt friplejecentre, der har overenskomst med 
kommunen.  

• Midlertidige døgnpladser, herunder rehabiliteringscentre, palliative pladser og 
akutplejeenheden samt midlertidige pladser på almindelige plejecentre. 
 

I forhold til høringen har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen særskilt bemærket følgende til 
Ældrerådet i vedhæftede notat af 29. november 2018:  
 
”Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Analyse, HR og Kvalitet udarbejder hvert år et 
koncept for de kommunale tilsyn, som Sundheds og Omsorgsudvalget skal godkende. Forud for 
godkendelsen er det aftalt, at konceptet skal i høring i Ældrerådet. Forvaltningen udarbejder en 
indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 24. januar 2019 med henblik på, at 
tilsynene kan starte umiddelbar efter, og det betyder, at Ældrerådets kommentarer skal foreligge i 
begyndelsen af januar 2019.  
 
Udkastet til tilsynskonceptet for 2019 er indholdsmæssigt identisk med konceptet for 2018. Der er 
foretaget enkelte redaktionelle ændringer i konceptet. Det betyder, at tilsynene i 2019 vil blive 
gennemført på samme måde som i 2018.  
 
Det er hensigten, at der i løbet af 2019 skal foretages en lidt større gennemgang af 
tilsynskonceptet, således at konceptet for 2020 bliver forandret på en række punkter. Det 
forventes, at der i løbet af første halvår 2019 gennemføres en inddragende proces med henblik på 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender Forretningsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende Sundhedsog 
Omsorgsforvaltningens tilsynskoncept for 2019 om uanmeldte kommunale tilsyn. 
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revisionen. Det er naturligt, at Ældrerådet bliver en del af denne proces.”  
 
Idet Omsorgsudvalget ikke holder møde i december måned, har Forretningsudvalget behandlet 
høringen den 5. december 218 med henblik på Ældrerådets endelige godkendelse den 19. 
december 2018. Forretningsudvalget var herefter enigt i at indstille til Ældrerådet, at rådet ingen 
bemærkninger har til høringen, idet der alene er tale om redaktionelle ændringer og at rådet bliver 
inddraget i en kommende revisionsproces af tilsynskonceptet.  
 
Der er høringsfrist primo januar 2019. 
 
BILAG 

• Udkast til Ældrerådets høringssvar vedrørende tilsynskoncept 2019. 

• Tilsynskoncept 2019. 

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningens notat af 29. november 2018 til Ældrerådet 
vedrørende høringen om tilsynskoncept 2019. 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte Forretningsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende tilsynskoncept 
2019. 
 

6. Høring vedrørende udbud af el-scootere og transport af hjælpemidler 
v/Joan Jensen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Hjælpemiddelcentret har den 20. november 2018 henvendt sig til Københavns Ældreråd, idet 
centret er i gang med at indgå ny aftale om udbud af el-scootere og transport af hjælpemidler, og i 
denne forbindelse ønsker input til, hvad der er vigtigt for ældre borgere i forhold til henholdsvis 
elscootere og transport af hjælpemidler. 
 
Høringsmaterialet blev herefter tilsendt rådet den 30. november 2018, og Trafik- og Miljøudvalget 
behandlede herefter høringen på møde den 4. december 2018, hvor også Hjælpemiddelcentret 
deltog. Forretningsudvalget godkendte Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar på møde den 5. 
december 2018, idet høringsfristen er den 14. december 2018. 
 
BILAG 
Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar af 5. december 2018 vedrørende el-scootere og 
transport af hjælpemidler. 
Samlet udbudsmateriale vedr. el-scootere og transport af hjælpemidler herunder: 

• Rammeaftale af transport af hjælpemidler 

• Udbudsbetingelser af transport af hjælpemidler 
Udkast til kravspecifikation 

• Tilbudsskema 1,2 og 3 

• Rammeaftale for udbud af el-scooter 

• Udbudsbetingelser 

• Udkast til kravspecifikation 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar af 5. december 2018 
vedrørendeudbud af el-scootere og transport af hjælpemidler til efterretning. 
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BESLUTNING 
Ældrerådet tog Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar af 5. december 2018 vedrørende el-
scootere og transport af hjælpemidler, til efterretning. 
 

7. Status på temadrøftelser i Ældrerådet 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget drøftede på møde den 5. december 2018 udvalgenes tilrettelæggelse af 
temadrøftelser i Ældrerådet, og status er herefter følgende: 
 
Boligudvalget afventer for indeværende status på den politiske behandling af 
seniorbofællesskaber, og forventer at udvalget eventuelt holder temadrøftelse i marts 2019. 
 
Sundhedsudvalgets oplæg behøver ikke at afvente sundhedsreformen, men kan finde sted i 
foråret, og temaet er ”Ulighed i sundhed”. 
 
Omsorgsudvalget drøfter tilrettelæggelse af temadrøftelse på udvalgets møde i januar, hvor nogle 
af temaerne blandet andet vil være demenskoordinatorer og socialpædagoger. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget vil rundt og tage billeder, og temaerne vil blandt andet være 
digitalisering, biblioteker og kulturpas. Temadrøftelserne vil af tidsmæssige grunde finde sted 
efter sommerferien. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

8. Status på Ældrerådets brochure 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget drøftede på møde den 5. december 2018 status på rådets brochure, idet 
formanden her oplyste, at hun for indeværende er ved at gennemgå det materiale fra AD Media, 
hvortil hun havde udtalt sig. 
 
Videre oplyste formanden, at udvalgsformændene vil få tilsendt materiale fra AD Media, så snart 
det modtages i sekretariatet i løbet af december måned, og at det herefter er op til formændene at 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning 
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tage stilling til, hvordan processen skal foregå i det enkelte udvalg. Formanden mindede på mødet 
om, at citater vil blive sendt direkte til det enkelte medlem, til godkendelse. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede status på brochuren fra AD Media, herunder at der i brochureteksterne ikke 
skal fremgå personlige citater fra ældrerådsmedlemmer 
 

9. Henvendelse fra Birthe Mørck om akutpladser 
v/Birthe Mørck (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sekretariatet har den 7. december 2018 videreformidlet nedennævnte henvendelse fra Birthe 
Mørck til Ældrerådet vedrørende akutpladser, idet Birthe Mørck har anmodet om at rådet drøfter 
problemstillingen: 
 
”Vi havde i går forretningsudvalgsmøde og havde besøg af direktør Lars Gregersen fra Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningen [ændring foretaget af sekretariatet i forhold til mødedeltager]. Samme 
morgen var det jo meddelt i Radioavisen, at kammeradvokaten klart har udtalt, at det er ulovligt, 
hvis der opkræves betaling for borgeres ophold på akutpladser i kommunerne.  
På forespørgsel om, hvorvidt dette gav anledning til ændringer, overvejelser, eller konsekvenser 
for budgettet, blev det oplyst, at København ingen akutpladser har. Det, der kaldes midlertidigt 
ophold kan vare op til en måned, fik vi at vide.  
Nu vil jeg gerne foreslå, at vi (og hvis det ikke kan nås på det kommende møde, så på næste møde i 
januar) beder om at følgende spørgsmål besvaret: 
 
I anledning af kammeradvokaten og sundhedsministerens udtalelser den 5.12.18, vedr. 
Lovligheden af betaling af borgeres ophold på akutpladser i kommunerne, ønsker Ældrerådet 
følgende oplyst: 
1) I København kaldes akutpladser midlertidige opholdspladser, i hvilket omfang adskiller disser 

pladser sig fra det, der i andre kommuner kaldes akutpladser?  
2) Hvis det skyldes, at opholdslængden er længere end hvad der kan kaldes akut, hvad er så 

årsagen til dette? Kan der være mangel på kvalificeret trænings- og behandlingspersonale, 
som har konsekvenser for længden af opholdet? F.eks. i weekender.  

3) Hvordan vil de 2 kommende minisygehuse, der planlægges i København blive karakteriseret i 
forhold til sundhedsloven?  

 
Bedste hilsener Birthe Mørck”  
 
Det bemærkes, at sekretariatet med mail af 10. december 2018 har orienteret Ældrerådet om, at 
vedrørende finanslovsaftalens del om et stop for egenbetaling til de kommunale akutpladser, så 
afventer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på nuværende tidspunkt udfaldet af en dialog 
mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen.  
 
Kammeradvokaten har vurderet, at kommunernes opkrævning af egenbetaling for borgeres 
midlertidige ophold på kommunale akutpladser ikke er lovlig efter Sundhedsloven.  
 
Kommunernes Landsforening er imidlertid ikke enig i Kammeradvokatens vurdering og 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter Birthe Mørcks henvendelse af 6. december 2018 vedrørende akutpladser.   
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Kommunernes Landsforening har derfor stillet en række spørgsmål til denne vurdering, og det er 
udfaldet af denne dialog Sundheds- og Omsorgsforvaltningen pt. afventer. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede at afvente udfaldet af dialogen mellem KL og regeringen, idet 
Omsorgsudvalget og Sundhedsudvalget følger området nøje.  
 

10. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets medlem af bestyrelsen for Danske Ældreråd orienterer hver måned om seneste nyt 
i bestyrelsens arbejde. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen fra formandskabsmødet den 6. december 2018, til efterretning. 
 

11. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet ønskede Ældrerådet glædelig jul.  
 

12. Eventuelt 
Pia Weise Pedersen foreslog, at Ældrerådet besøger den nye velfærdsteknologiske lejlighed i 
Nordvest. Merethe Raaschou bemærkede hertil, at Boligudvalget vil arbejde videre med forslaget 
om et besøg. 
 
Bjarne Mortensen rettede en bemærkning til rådets drøftelser i forhold til dagsordenens punkt 5. 
 
Henrik Høgh gjorde opmærksom på, at Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en 
bekendtgørelse om behandlingstestamenter. Bekendtgørelsen vil blive sendt til Ældrerådet. 
 
Hjørdis Espensen foreslog, at rådet udarbejder en folder (en A-4 side) der kan omdeles på 
plejehjemmene m.v., for at gøre opmærksom på rådet. 
 
Kirsten Nissen ønskede Ældrerådet glædelig jul og takkede for samarbejdet i 2018. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orientering om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning. 


