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Møde i Ældrerådet, den 20. juni 2018 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 20. juni 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. KL’s ældrekonference den 18. september 2018 
4. Høring vedrørende strategi for midlertidige døgnophold 
5. Høring vedrørende forslag til kommuneplanstrategi 
6. Ældrerådets budget 
7. Status på tematiserede ældrerådsmøder 
8. Brochure til Ældrerådet 
9. Dialogmøde med ældreministeren den 27. august 2018 
10. Høring vedrørende Budgetforslag 2019 
11. Invitation fra Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg til fælles cykeltur den 28. august 2018 
12. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
13. Orientering fra sekretariatet 
14. Eventuelt 

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

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

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 13. juni 2018.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 13. juni 2018 til efterretning. 
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BESLUTNING 
Forretningsudvalgets referat af 13. juni 2018 blev taget til efterretning. 
 

3. KL’s ældrekonference den 18. september 2018 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
KL’s ældrekonference holdes i år tirsdag den 18. september 2018 i Kolding. 
 
Årets tema for konferencen er ”komplekse borgerforløb”, og der er fokus på de problemstillinger 
og dilemmaer, der knytter sig til denne borgergruppe og hvordan samarbejdet internt i 
kommunerne samt på tværs af sektorerne kan fremmes. 
 
KL’s konference er en forholdsvis omkostningstung konference at deltage i, hvorfor formandskabet 
indstiller, at antal deltagere fra rådet – i lighed med sidste år - begrænses til ti deltagere samt 
sekretariatets medarbejdere. 
 
Det er muligt at læse programmet for konferencen her: 
http://files.conferencemanager.dk/medialibrary/5C5D8C50-67D4-4A15-AC90- 
03C7ACCF3035/images/Program_-_KL_s_AEldrekonference_2018.pdf 
 
Forretningsudvalget drøftede rådets deltagelse i KL’s ældrekonference den 18. september 2018, 
idet der var enighed om at indstille på ældrerådsmødet den 20. juni 2018, at antal deltagere fra 
rådet – i lighed med sidste år - begrænses til ti deltagere samt sekretariatets medarbejdere, samt 
at der vil være valgmulighed i forhold til, om man ønsker at rejse samme dag og hjem samme dag, 
eller man ønsker at rejse dagen før og overnatte i Kolding. 
 
Ældrerådets medlemmer foretager selv tilmelding til konferencen, herunder tilmelding til 
deltagelse i eventuelle workshops, mens sekretariatet arrangerer fælles transport, overnatning m.v. 
til Kolding. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede, at ti medlemmer af rådet deltager i KL’s ældrekonference den 18. 
september2018, og følgende ældrerådsmedlemmer deltager herefter: 
 
Kirsten Nissen, Bente Hansen, Lise Helweg, Hanne Simonsen, Benna Lis Jacobsen, 
MereteRaaschou og Eleonora Lewandowski. 
Herudover deltager sekretariatets medarbejdere. 
 
Der er således fortsat tre ledige pladser til konferencen, og såfremt ældrerådsmedlemmer ønsker 
atdeltage, rettes henvendelse til sekretariatet herom. 
 
Ældrerådsmedlemmer, der deltager i KL’s ældrekonference, foretager selv tilmelding på KL’s 
hjemmeside, og sekretariatet sørger for bestilling og tilrettelæggelse af transport og eventuel 
overnatning. I forhold til overnatning, melder ældrerådsmedlemmer tilbage til sekretariat, hvis 
dette ønskes. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet beslutter deltagere til KL’s ældrekonference den 18. september 2018. 
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4. Høring vedrørende strategi for midlertidige døgnophold 
v/Hanne Simonsen og Lise Helweg (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte 2. behandlingen af strategien for midlertidige 
døgnophold på møde den 24. maj 2018, og Ældrerådet modtog herefter strategien i høring ved 
email af 25. maj 2018. 
 
Ældrerådets Sundhedsudvalg behandlede høringen på møde den 6. juni 2018 og 
Omsorgsudvalget behandlede høringen den 7. juni 2018. De to udvalgs behandlinger blev 
sammenfattet til ét høringssvar, der blev afsendt den 7. juni 2018, idet der var frist for 
høringssvaret til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samme dag. 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 3. behandler strategien den 16. august 2018, hvor Ældrerådets 
høringssvar indgår. 
 
Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen præsenterede strategien for Ældrerådet 
på møde den 30. maj 2018. 
 
Forretningsudvalget tog høringssvaret til efterretning på møde den 13. juni 2018. 
 
BILAG 
Ældrerådets høringssvar af 7. juni 2018 vedrørende strategi for midlertidige døgnophold. 
Strategi for midlertidige døgnophold. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog høringssvaret af 7. juni 2018 vedrørende strategi for midlertidige døgnophold, til 
efterretning. 
 

5. Høring vedrørende forslag til kommuneplanstrategi 
v/Svend Aage Sørensen, Merete Raaschou og Vera Eckhardt (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Københavns Kommunes Økonomiudvalg besluttede på møde den 24. april 2018 at sende forslag 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager Sundhedsudvalgets og Omsorgsudvalgets høringssvar af 7. Juni 
2018 vedrørende strategi for midlertidige døgnophold, til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager teknik- og Miljøudvalgets, Boligudvalgets og Kultur- og 
Fritidsudvalgets høringssvar af 14. juni 2018 vedrørende kommuneplanstrategien, til 
efterretning. 
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til Københavns Kommuneplanstrategi 2018 i høring, og Ældrerådet modtog i forlængelse heraf 
den 25. april 2018 høringen. 
 
Høringsfristen er tirsdag den 19. juni 2018 kl. 12.00. 
 
Økonomiforvaltningen opfordrer til, at der er en skelnen mellem bemærkninger til 
kommuneplanstrategien og deciderede ændringsforslag til indholdet. Der opfordres videre til at 
fokus er på indhold, som berører rådets arbejdsområde. Økonomiudvalget og 
Borgerrepræsentationen vil efter høringsperioden, med en hvidbog over de indkomne 
høringssvar, behandle forslaget til kommuneplanstrategi 2018. Herefter vil forslaget blive sendt i 
offentlig høring. 
 
De fagudvalg, der har vurderet, at høringen har haft relevans i forhold til det konkrete arbejde i 
udvalget, har behandlet denne, og kommentarerne er indføjet i den skabelon, som 
Økonomiforvaltningen har udarbejdet. 
 
Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen præsenterede forslaget til kommuneplanstrategien på 
møde i Ældrerådet den 30. maj 2018. 
 
Forretningsudvalget godkendte høringsudkastet på møde den 13. juni 2018, idet høringsfristen til 
Økonomiforvaltningen er den 19. juni 2018. 
 
BILAG 
Ældrerådets høringssvar af 14. juni 2018 vedrørende kommuneplanstrategien. 
Høringsbrev af 25. april 2018 fra Økonomiforvaltningen. 
Økonomiforvaltningens forslag til kommuneplanstrategi 2018. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog høringssvar af 14. juni 2018 vedrørende forslag til kommuneplanstrategien, til 
efterretning. 
 

6. Ældrerådets budget 
v/Merete Raaschou (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet følger løbende budgettet, og for at kunne varetage denne opgave, er der lavet en 
aftale med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om, at rådet modtager kvartalsvise oversigter fra 
regnskabsafdelingen. 
 
Ældrerådet har modtaget vedhæftede opgørelse over Ældrerådets forbrug, idet det bemærkes, at 
det alene er beløbene der figurerer i opgørelsen, og ikke udlæg. 
 
BILAG 
Opgørelse over Ældrerådets forbrug. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet problematikken vedrørende oversigter over 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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rådets forbrug vil blive taget op, sådan at budgettet kan behandles kontinuerligt. 
 

7. Status på tematiserede ældrerådsmøder 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har besluttet, at rådets møder fremadrettet skal have en tematiseret struktur, hvor 
fagudvalgene har ansvaret for tilrettelæggelsen af møderne (eftermiddagsprogrammet). 
 
På mødet i Ældrerådet den 30. maj 2018 blev det tilkendegivet, at der arbejdes i udvalgene i 
forhold til tilrettelæggelse af temadrøftelser på ældrerådsmøderne. Når fagudvalgene melder 
tilbage til Forretningsudvalget i forhold til, hvilket tema og mødedato, udvalget ønsker, vil 
Forretningsudvalget sørge for, at dette indføjes i oversigten.  
 
Forretningsudvalget drøftede status på udvalgenes arbejde med de tematiserede møder den 13. 
juni 2018, og her tilkendegav udvalgsformændene følgende temaer, som udvalgene arbejder 
med:  
 
Kultur- og Fritidsudvalget  
Birthe Mørck oplyste, at Kultur- og Fritidsudvalget har følgende forslag til temadrøftelse på 
ældrerådsmøde:  
 
’Kultur og fritid i byen’ og f.eks. invitere stadsarkitekt Tina Saaby, som har lavet undersøgelser af 
borgeres brug af det offentlige rum herunder særligt med fokus på kønnenes forskellige brug af 
byrummet. Et sådant tema kan danne grundlag for en drøftelse af, hvilke kultur- og fritidstilbud 
ældre i storbyen ønsker, samt hvordan Ældrerådet kan understøtte dette.” 
  
Boligudvalget  
Merete Raaschou oplyste, at Boligudvalget afventer de politiske drøftelser i Sundheds- og 
Omsorgsudvalget i forhold til forsøget med nye ældreboligformer, der – hvis det politiske udvalg 
godkender – vil kunne være et tema at drøfte.  
 
Omsorgsudvalget  
Lise Helweg oplyste, at Omsorgsudvalget har drøftet ”Dilemmaer, når man arbejder med ældre 
mennesker,” som et tema til drøftelse på et møde i Ældrerådet. 
 
Teknik- og Miljøudvalget  
Svend Aage Sørensen oplyste, at Teknik- og Miljøudvalget har drøftet byrum samt det nye trafikale 
net - Bynet 2019 - som temaer til et ældrerådsmøde.  
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget  
Steen Jeppson oplyste, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har drøftet, at når den nye 
integrationspolitik kommer, så vil denne kunne danne grundlag for et tema på et ældrerådsmøde. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet rådet aftalte, at Teknik- og Miljøudvalget er det 
første udvalg, der varetager et tematiseret ældrerådsmøde. Temaet for mødet vil være ”Bynet 19”, 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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og rådet vil på ældrerådsmødet i august planlægge, hvilken dato denne temadrøftelse skal finde 
sted. 
 
Videre gennemgik Kirsten Nissen forslagene af lørdag den 16. juni 2018 fra Bjarne Mortensen 
(videresendt til Ældrerådet mandag den 18. juni 2018), idet Kirsten Nissen oplyste, at der vil blive 
aftalt møde med lokalområdecheferne til efteråret, og at det vil blive undersøgt, hvorvidt det kan 
lade sig gøre med et møde med Økonomiforvaltningen i efteråret vedrørende det nye budget, 
med henblik på bl.a. en gennemgang af demografimodeller, orientering om den overordnede 
økonomiske ramme m.v. 
 

8. Brochure til Ældrerådet 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Formandskabet har den 6. juni 2018 holdt møde med et medie- og reklamebureau vedrørende 
udarbejdelse af en ny brochure til Ældrerådet. Forretningsudvalget gennemgik på møde den 13. 
juni 2018 mediebureauets kontraktudkast, hvor formandskabets foreløbige kommentarer var 
indarbejdet. 
 
Ældrerådet vil således blive forelagt et kontraktudkast i begyndelsen af den kommende uge, når 
medie- og reklamebureauet vender tilbage i forhold til Forretningsudvalgets kommentarer. 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er også anmodet om at foretage en juridisk gennemgang af 
kontraktudkastet i samarbejde med sekretariatet, og disse kommentarer vil ligeledes blive 
videreformidlet til mediebureauet med henblik på indarbejdelse. 
 
Det vil på mødet være muligt at orientere sig i forhold til øvrige brochurer m.v., som det 
pågældende firma har udarbejdet. 
 
BILAG 
Kontraktudkast. 
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om formandskabets møde med mediebureauret, og rådet drøftede i 
forlængelse heraf mediebureaurets kontraktudkast. 
 
Henrik Høgh tilkendegav under rådets drøftelser, at han ikke kunne godkende kontraktudkastet, 
såfremt der af dette fremgår, at mediebrochuren kan integreres på Ældrerådets hjemmeside som 
epaper gratis i 36 måneder, men at han alene kan godkende en tidsmæssig periode på 24 
måneder, så længe rådet sidder. Videre tilkendegav Henrik Høgh, at såfremt der ikke er fotografier 
af enkeltpersoner, ville han kunne acceptere en 36 måneders periode. 
 
Ældrerådet godkendte herefter kontraktudkastet, idet ordlyden i afsnittet ”Mediebrochuren”, dot.8 
blev aftalt ændret til ”Teksten udarbejdes på baggrund af materiale og øvrige indlæg fra 
Ældrerådet…”, og idet det blev bemærket, at det er rådet selv der bestemmer om mediebrochuren 
skal integreres på rådets hjemmeside – og i hvor længe en tidsmæssig periode, men at der er 
mulighed for 36 måneder. Ældrerådet godkendte endvidere, at udvalgene arbejder videre med, 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender kontraktudkast vedrørende udarbejdelse af en 
mediebrochure til rådet. 
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hvordan udvalget ønsker at fremtræde i brochuren, idet brochuren denne gang ikke bliver så 
personbåret som sidst. Videre godkendte rådet, at Forretningsudvalget er tovholder i forhold til 
arbejdet med brochuren. 
 
Dette blev således besluttet i rådet med undtagelse af Henrik Høgh, jf. Henrik Høghs dissens 
ovenfor.” 
 

9. Dialogmøde med ældreministeren den 27. august 2018 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På Danske Ældreråds konference blev det oplyst, at ældreministeren holder en række dialogmøder 
med ældrerådene, og at dialogmødet i region Hovedstaden finder sted den 27. august 2018. Der 
er fra ministeriets side lagt op til begrænsede antal deltagere ved møderne, og det er således 
alene muligt for to medlemmer af Ældrerådet, at deltage i dialogmødet. 
 
Forretningsudvalget indstiller, at formand og næstformand deltager på dialogmødet med 
ældreministeren, idet der alene er mulighed for to deltagere fra rådet. 
 
Hvis Ældreministeriet udvider deltagerkredsen, vil øvrige ældrerådsmedlemmer kunne deltage, 
og der vil på ældrerådsmødet blive udarbejdet en suppleantliste. Anne-Marie Bossen Arrøe har 
oplyst, at hun gerne deltager i mødet. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede at formandskabet deltager i dialogmødet med ældreborgmesteren den 27. 
august 2018, idet rådet var enigt om, at såfremt der måtte blive forfald til mødet, eller det er muligt 
med flere deltagere fra rådet, deltager Anne-Marie Bossen Aarøe på mødet. 
 
Kirsten Nissen oplyste, at formandskabet forbereder dialogmødet på formandskabsmødet i 
august. 
 

10. Høring vedrørende Budgetforslag 2019 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet træffer beslutning om, at rådets formandskab deltager i dialogmødet med 
ældreministeren den 27. august 2018. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, idet fagudvalgene opfordres til at holde møde 
i løbet af august måned med henblik på forberedelse af høringssvar vedrørende Budgetforslag 
2019. 
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BAGGRUND 
Onsdag den 22. august 2018 behandler Økonomiudvalget, ”Forslag til budget 2019”, før det 
oversendes til Borgerrepræsentationens videre behandling den 30. august samt d. 4. oktober 
2018. De politiske forhandlinger om budget 2019 plejer at starte umiddelbart efter 
Borgerrepræsentationens 1. behandling af Budgetforslaget den 30. august 2018. Der er frist for 
indgåelse af en budgetaftale mandag den 17. september 2018. 
 
Økonomiforvaltningen forventer at kunne fremsende budgetforslaget i høring hos Ældrerådet 
torsdag den16. august 2018 med frist for høringssvar mandag den 3. september 2018.  
Høringssvarene vil blive sendt til medlemmerne af Borgerrepræsentationen.  
 
Det er hensigtsmæssigt, at fagudvalgene tilrettelægger møder i august, med henblik på 
forberedelse og egentlig behandling af budgetforslag 2019, når budgetforslaget er sendt i høring 
den 16. august 2018. Det er hensigten, at Ældrerådet godkender høringssvaret på møde den 29. 
august 2018.  
 
Fagudvalgene kan på nuværende tidspunkt orientere sig i Indkaldelsescirkulære 2019, som er de 
første spadestik til udarbejdelsen af Budgetforslag 2019.  
 
Se Indkaldelsescirkulæret nedenfor:  
https://www.kk.dk/indhold/okonomiudvalgets-modemateriale/24012018/edoc-
agenda/254cc451- 5485-41e4-ac6f-1d60781f2d18/c3af2581-37d1-4e94-9f02-c6f8aae5f863  
 
Udvalgsformændene oplyste på Forretningsudvalgsmødet den 13. juni 2018, at høringen 
foreløbigt har været rundt i udvalgene, og at udvalgene vil arbejde med budgetforslaget på møder 
i løbet af august måned, idet Ældrerådet modtager høringen fra Økonomiforvaltningen den 16. 
august 2018. Der er høringsfrist den 3. september 2018.  
 
Udvalgene opfordres videre til at holde øje med i BR’s beslutninger. 
 
BILAG 
Ældrerådets høringssvar fra 2017 vedrørende Budgetforslag 2018. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet der var enighed om, at udvalgene arbejder 
videre med Budgetforslag 2019 i løbet af august måned, med henblik på Ældrerådets 
godkendelse af høringssvaret på møde den 29. august 2018. 
 

11. Invitation fra Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg til fælles cykeltur den 28. 
august 2018 

v/Svend Aage Sørensen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Teknik- og Miljøudvalget arrangerer en fælles cykel ekskursionstur den 28. august 2018 i 
forbindelse med den nye plan for grønne cykelstier, hvor alle rådsmedlemmer er inviteret til at 
deltage. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og sætter kryds i kalenderen den 28. august 
2018 
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Steen Jeppson har tilrettelagt ruten, og denne vil blive sendt til Ældrerådet. Der vil være en fælles 
frokost for de deltagende. 
 
BESLUTNING 
Svend Aage Sørensen orienterede om cykelturen den 28. august 2018, og at Steen Jeppson vil 
sende en plan over turen til Ældrerådet, snarest muligt. Pia Weise Pedersen foreslog at der lejes 
rickshaws til de medlemmer, der ikke selv har mulighed for at komme rund på cykel. 
 

12. 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 
Kirsten Nissen opfordrede til, at rådet tilmelder sig Danske Ældreråds nyhedsbrev via Danske 
Ældreråds hjemmeside, idet der er mange gode og nyttige oplysninger i nyhedsbrevet. 
 
Videre oplyste Kirsten Nissen, at hun for indeværende læser indkomne ansøgninger til stillingen 
som sekretariatsleder til Danske Ældreråds sekretariat. 
 

13. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet takkede for en god første halvdel af 2018, og ønskede god sommerferie til hele rådet. 
 

14. Eventuelt 
Merete Raaschou orienterede om plejehjemsbyggeriet på Amager, hvor der blev holdt 
borgermøde den 19. juni 2018, og hvor ældrerådsmedlemmerne Bente Ketty Hansen, Arne Bjørn 
Nielsen og Torben Knud deltog. Merete Raaschou oplyste, at stemningen i beboerskaren desværre 
havde været begrænset positiv, men at der var blevet arbejdet konkret med dette i grupper, hvor 
alle deltog aktivt. Videre oplyste Merete Raaschou, at Boligudvalget også vil arbejde aktivt med 
plejehjemsbyggeriet.  
 
Arne Bjørn Nielsen oplyste supplerende, at der er tale om150 boliger samt et selvstændigt 
seniorbofællesskab, der de facto allerede er eksisterende, hvorfor der reelt er tale om to projekter. 
 
Arne Bjørn Nielsen orienterede videre om mødet i Vanløse Seniorklub den 19. juni 2018 med 
sundheds- og omsorgsborgmesteren, hvor bl.a. forholdet vedrørende den raske ægtefælles 
mulighed for at komme med på plejehjem, blev vendt.  
 
Svend Aage Sørensen orienterede om det seneste møde i Amagerøst Lokaludvalg.  
 
Lise Helweg oplyste, at hun, som privatperson, havde givet høringssvar vedrørende 
plejehjemsbyggeriet på Amager i forhold til, at der skal indtænkes demensvenlighed.  
 
Mona Sillemann orienterede om et konkret eksempel i forhold til problemstilling med at få en 
praktiserende læge, og at der fortsat skal være opmærksomhed på det alvorlige problem. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

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


