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Møde i Ældrerådet, den 21. marts 2018 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 21. marts 2018 kl. 10 – 15 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Referat af Forretningsudvalgets møde  
3. Ældrerådets ældrepolitiske mål  
4. Evaluering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar/dialogmøde den 28. 

februar 2018 samt drøftelse af foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende 
budgetønsker  

5. Oplæg om Ældrerådets juridiske ramme (kl. 11.00-11.45)  
6. Høring vedrørende udmøntning af midler fra finansloven til opnormering i ældreplejen  

Frokost (12.00-12.30)  
7. Opsummering fra Ældrerådets evalueringsseminar den 5. februar 2018  
8. Invitation fra Malmø centrala pensionärsråd til 3-bymøde den 26. september 2018  
9. Invitation til 7-bymøde i Aalborg torsdag den 3. maj 2018  
10. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference den 7. og 8. maj 

2018  
11. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse  
12. Orientering fra sekretariatet  
13. 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 Henrik Høgh, Birthe Mørch, Hjørdis Espensen og Vagn Kofoed. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Der blev tilføjet et nyt punkt 7a til dagsordenen vedrørende henvendelse af 14. marts 2018 fra 
ældrerådsmedlem Birthe Mørck om aktivitetstilbuddet ”Mamma Mia, der er et tilbud for voksne 
sindslidende. Herefter godkendte Ældrerådet dagsordenen. 
 

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 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 7. marts 2018 til efterretning. 
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at fremføre eventuelle kommentarer til beslutninger, som er truffet af Forretningsudvalget. 
 
BILAG 
Referat af Forretningsudvalgets møde den 7. marts 2018.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog referatet af Forretningsudvalgets møde den 7. marts 2018 til efterretning. 
 

3. Ældrerådets ældrepolitiske mål 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På Ældrerådets møde den 31. januar 2018 besluttede rådet, at Forretningsudvalget arbejder videre 
med en gennemskrivning af de ældrepolitiske mål med henblik på forelæggelse af et nyt udkast på 
møde i Ældrerådet i marts. Videre blev det besluttet, at målene gennemgås igen i 
august/september (efteråret) sådan, at de forskellige forhold og indsatser løbende justeres. 
 
Der var på mødet den 31. januar 2018 ingen bemærkninger til selve de oplistede ældrepolitiske 
mål, men der var på mødet enighed om, at tilføje følgende temaer til kommentarerne: 

 
• ansættelse af sygeplejedagligt personale på alle plejecentre 

• opkvalificering/efteruddannelse af allerede ansat personale 

• ingen ældrerådsmedlemmer nævnes med navn i forbindelse med arbejdsgrupper m.v. 

• arbejde med pårørendepolitik 

• fortsættelse af ordning hvor pensionister kommer gratis på museer 

• borgerservicecentre skal kunne vejlede og give socialfaglig rådgivning (en social faglig 
medarbejder, hvor der kan bestilles tid, og som kan give socialfaglig rådgivning) 

 
Det blev aftalt på mødet den 31. januar 2018, at sætningen vedrørende demensområdet 
”Ældrerådet har fortsat høj grad af fokus på forbedringer af området og tilførsel af ressourcer” 
tages op til fornyet overvejelser til næste år. I forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets område blev 
det aftalt, at udvalget drøfter kommissoriet i forhold til det videre arbejde med de ældrepolitiske 
mål. 
 
Forretningsudvalget har på baggrund heraf gennemskrevet kommentarerne til de ældrepolitiske 
mål på møde den 7. marts 2018, med henblik på Ældrerådets godkendelse, og idet rådet tager 
målene op til drøftelse og justering igen i løbet af efteråret 2018. 
 
BILAG 
Udkast til Ældrerådets ældrepolitiske mål. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte udkast til ældrepolitiske mål, idet der var enighed i rådet om, at 
medlemmerne drøfter prioriteringen af de forskellige målsætninger i fagudvalgene. Videre var der 
enighed om, at Ældrerådets kommende kommunikationsstrategi kan understøtte rådets konkrete 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender udkast til rådets ældrepolitiske mål med henblik på, at rådet drøfter 
målene på ny i efteråret 2018. 
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arbejde med målene. 
 
Ældrerådet vil tage de ældrepolitiske mål op til drøftelse igen i løbet af efteråret 2018. 
 

4. Evaluering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar/dialogmøde 
den 28. februar 2018 samt drøftelse af foretræde for Sundheds- og 
Omsorgsudvalget vedrørende budgetønsker 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar/dialogmøde den 28. februar 2018 henviste 
sundheds- og omsorgsborgmesteren til, at de forskellige brugerorganisationer har mulighed for 
at søge foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med udvalgets møde den 19. 
april 2018 (kl. 14.00-17.00) vedrørende budgetønsker. [som bekendt var der ikke som tidligere 
mulighed for at drøfte budgetønsker på selve budgetseminaret/dialogmødet] 
 
Forretningsudvalget besluttede i forlængelse heraf på møde den 7. marts 2018 at søge foretræde 
for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. april 2018, sådan at rådet kan fremlægge sine 
budgetønsker på området, og sekretariatet har på baggrund heraf den 12. marts 2018 på vegne af 
rådet anmodet om foretræde. 
 
Følgende fremgår af Københavns Kommunes hjemmeside om foretræde: 
 
”Enkeltpersoner eller mindre grupper (op til fem personer) kan anmode om foretræde for 
Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med et udvalgsmøde. 
Ved foretræde kan man kort fremføre synspunkter om en sag på dagsordenen. Udvalgets 
medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og der kan evt. føres en kort dialog om sagen. 
Der afsættes 10-15 minutter til et foretræde i forbindelse med det udvalgsmøde, hvor udvalget 
drøfter sagen, som regel ved mødets start.” 
 
I forbindelse med foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget skal der udarbejdes et skriftligt 
bidrag med rådets budgetønsker, der skal afleveres senest den 9. april 2018.  
 
Der var på Forretningsudvalgets møde den 7. marts 2018 enighed om, at Sundhedsudvalgets, 
Omsorgsudvalgets og Boligudvalgets forberedelse af budgetønsker bør danne grundlaget for 
rådets drøftelse af, hvilke emner, der skal præsenteres under foretrædet.  
 
Nedenfor er oplistet de forslag til budgetønsker, som Ældrerådets tre fagudvalg har arbejdet med: 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet evaluerer rådets deltagelse i Sundheds- og Omsorgsudvalgets 
budgetseminar/dialogmøde den 28. februar 2018, og 

2. at Ældrerådet, på baggrund af Sundhedsudvalgets, Omsorgsudvalgets og Boligudvalgets 
forberedelse af forslag til budgetønsker, beslutter, hvilke budgetønsker rådet fremlægger 
under foretrædet, og 

3. at Ældrerådet beslutter, hvilke medlemmer, der deltager i foretrædet den 19. april 2018, 
idet max fem rådsmedlemmer kan deltage.  
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Forslag til budgetønsker fra Sundhedsudvalget 
 
Midler til en værdig død  
Af Københavns Kommunes værdighedspolitik fremgår det vedrørende temaet En værdig død, ”at 
en værdig afslutning på livet forudsætter et personale, der har tid til nærvær og omsorg for såvel 
den døende som de pårørende. Og det kræver personale, der har de rette kompetencer til at sikre 
en tryg og så vidt mulig smertefri død i vante og rolige rammer”.  
Københavns Ældreråd skal derfor opfordre til, at der arbejdes videre med, hvordan der kan skabes 
gode rammer for en værdig død på - i første omgang – byens plejecentre.  
 
Sygeplejersker på Københavns plejecentre  
Københavns Ældreråd skal opfordre til, at der ansættes flere sygeplejersker på Københavns 
plejecentre, da personale med disse kompetencer er med til at nedsætte risikoen for hospitals- og 
genindlæggelser.  
Derudover bør der i Ældrerådets optik altid være minimum en sygeplejerske til stede på 
plejecentret, idet borgere der flytter på plejecenter i dag i højere grad end tidligere er svagere og 
ofte har en fremadskridende sygdom ved indflytning. En fast sygeplejerskeordning kan sikre bedre 
sygdomsbehandling, aflaste den faste læge samt skabe tryghed hos både beboere og 
plejecentrets personale.  
 
Behov for flere palliative pladser  
Københavns Ældreråd ønsker en ny palliativ aflastningsenhed, da der er stor efterspørgsel på disse 
både nu og i fremtiden grundet omstruktureringer i sundhedsvæsenet. 
 
Forslag til budgetønsker fra Omsorgsudvalget  
 
Bedre normering i ydertimerne  
Københavns Ældreråd oplever fortsat, at opnormering af personale i ydertimerne er en udfordring 
på byens plejecentre.  
 
Plejecenteret er - trods navnet - den ældre borgers hjem, og normeringen om eftermiddagen, 
aftenen og natten samt weekenderne bør, efter Ældrerådets opfattelse, afspejle det forhold, og 
dermed understøtte den ældres selvbestemmelse.  
 
Med kommunens tillidsdagsorden og den ældre borgers øgede selvbestemmelse i forhold til, om 
han eller hun f.eks. vil i bad om aftenen, er det afgørende, at forvaltningen sørger for, at der er det 
nødvendige personale. Ellers er den ældre borgers selvbestemmelse en illusion, og plejecenteret 
er ikke et hjem, men en institution, hvor den ældre kan få et bad, når det passer ”systemet”.  
Det er derfor væsentligt for Ældrerådet, at de politiske mål der er fastsat kan efterleves i forhold til 
den normering der er.  
 
Flere midler til kvalitetsudvikling på demensområdet  
Der er fortsat behov for kvalitetsudvikling på demensområdet, hvorfor der bør afsættes midler til 
selvcentreret omsorg, afskærmede enheder og videreuddannelse af personale m.v.  
 
I den sammenhæng mener rådet, at der skal ansættes flere socialpædagoger på plejecentrene 
som en naturlig del af fagligheden, og det skal ske permanent, som opfølgning på Kommunens 
forsøgsordning med ansættelse af socialpædagoger. 
 
Midler til en værdig død  
Af Københavns Kommunes værdighedspolitik fremgår det vedrørende temaet En værdig død, ”at 
en værdig afslutning på livet forudsætter et personale, der har tid til nærvær og omsorg for såvel 
den døende som de pårørende. Og det kræver personale, der har de rette kompetencer til at sikre 
en tryg og så vidt mulig smertefri død i vante og rolige rammer”.  
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Københavns Ældreråd skal derfor opfordre til, at der arbejdes videre med, hvordan der kan skabes 
gode rammer for en værdig død på - i første omgang – byens plejecentre.  
 
Behov for flere palliative pladser  
Ældrerådet ønsker en ny palliativ aflastningsenhed, da der er stor efterspørgsel på disse både nu 
og i fremtiden grundet omstruktureringer i sundhedsvæsenet.  
 
Forebyggelse af underernæring  
Grundet fortsatte udfordringer med underernæring og uplanlagt vægttab på plejecentre og i 
hjemmeplejen, bør der afsættes midler til opkvalificering af personale. I den sammenhæng skal 
rådet opfordre til, at personalet også superviseres inden for tandpleje, idet underernæring – i 
nogle tilfælde – kan forebygges ved bedre mundhygiejne.  
 
Derudover bør der afsættes midler til en undersøgelse af omfanget af underernærede borgere i 
København. Undersøgelsen skal godtgøre en eventuel grund til uplanlagt vægttab og 
underernæring blandt borgere herunder opfølgning på tandpleje, mundhygiejne, 
medicinpåvirkning, sygdom eller multisygdomme, psykisk grund, vægttab eller 
hospitalsindlæggelse m.m. 
 
Pårørendepolitik  
Københavns Ældreråd bistår gerne med assistance i udformningen af pårørendepolitikken, som 
Ældreråd ser som et led i udformningen af Kommunens kommende ældrepolitik.  
 
Rådet skal i den sammenhæng anbefale etablering af psykologisk, pædagogisk og sundhedsfaglig 
rådgivning (PPSR), idet livskvaliteten forbedres for både pårørende og sygdomsramte, når 
pårørende modtager supervision og aflastning. 
 
Forslag til budgetønsker fra Boligudvalget  
 
Alternative boligformer til ældre  
Ældrerådet ønsker en præcisering eller undersøgelse af alternative boligformer til ældre med 
henblik på at få igangsat en forsøgsordning med alternative boligformer for ældre.  
 
Specialindrettede demenspladser  
Ældrerådet ønsker yderligere opførsel af specifikke specialindrettede demensboliger – herunder 
behov for både særskilte og/eller integrerede demenspladser.  
 
Demensfagkyndige bygherrer  
Ældrerådet ønsker, at der ved alle plejecentrebyggeprojekter skal indgå en demensfagkyndig 
bygherre.  
 
Seniorboliger og seniorkollektiver  
Ældrerådet foreslår, at der i aftalen om almene familieboliger i Økonomiforvaltningen besluttes, at 
minimum 5 % af familieboligerne skal være seniorboliger og -kollektiver. Dette kan medvirke til, at 
ældre københavnere får et bedre udbud af egnede boliger i København 
 
Forretningsudvalget drøftede endvidere på mødet den 7. marts 2018 deltagelsen i 
budgetseminaret/dialogmødet den 28. februar 2018, og der var enighed om, at politikerne var 
meget engagerede og nysgerrige, og under gruppedrøftelserne var der generelt en god dialog. 
Herudover havde SUF MED, Handicaprådet og Ældrerådet overordnet været enige om, hvilke 
omprioriteringsforslag de kunne støtte/ikke støtte. 
 
BESLUTNING 
Der var enighed i Ældrerådet om, at dialogmødet havde været fint, med nogle gode 
gruppedrøftelser, og hvor politikerne havde været engagerede. 
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Ældrerådet besluttede på baggrund af drøftelserne om fagudvalgenes forslag til budgetønsker, at 
Sundhedsudvalget, Omsorgsudvalget og Boligudvalget arbejder videre med og beslutter, hvilke 
af budgetønskerne, som konkret fremlægges under foretræde for Sundheds- og 
Omsorgsudvalget den19. april 2018. 
 
Endvidere besluttede Ældrerådet, at formandskabet samt formændene for Sundhedsudvalget, 
Omsorgsudvalget samt Boligudvalget deltager i foretrædet.  
 
Herudover besluttede rådet, at undersøge, hvordan tolkeydelserne fungerer på Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens område. 
 

5. Oplæg om Ældrerådets juridiske ramme (kl. 11.00-11.45) 
v/juridisk chefkonsulent Niels Nicolai Nordstrøm, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
(orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har ved forskellige lejligheder vendt spørgsmål om medlemmernes rolle og funktion, 
tavshedspligt m.v., og jurist Niels Nicolai Nordstrøm fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil 
på mødet orientere Ældrerådet om den overordnede juridiske ramme for rådets arbejde m.v. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog det juridiske oplæg til efterretning. 
 

6. Høring vedrørende udmøntning af midler fra finansloven til opnormering i 
ældreplejen 

v/Lise Helweg (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 9. marts 2018 modtaget en høring fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
vedrørende indstilling om udmøntning af midler fra finansloven til opnormering i ældreplejen. På 
grund af den meget korte høringsfrist den 15. marts 2018 kl. 12.00, behandlede 
Forretningsudvalget høringen på møde den 7. marts 2018. 
 
Det fremgår blandt andet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens indstilling, at Sundheds- og 
Omsorgsudvalget på møde den 16. marts 2018 skal tage stilling til, hvordan Københavns 
Kommunes andel af puljen til bedre bemanding i ældreplejen skal anvendes. Det indstilles til 
Sundheds- og omsorgsudvalget, at: 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager Forretningsudvalgets høringssvar vedrørende udmøntning af midler fra 
finansloven til opnormering i ældreplejen, til efterretning  
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”midlerne målrettes øget bemanding sen eftermiddag/aften. En øget bemanding i aftentimerne 
vil understøtte medarbejdernes muligheder for i højere grad at kunne tilgodese den enkelte 
borgers individuelle behov og ønsker til hjælpen.  
 
På plejecentre vil en øget bemanding ligeledes kunne understøtte bedre muligheder for 
fællesaktiviteter. I hjemmeplejen vil det konkret betyde, at rammen for den nuværende aftenblok 
til personligpleje øges i forhold til bevillingen. I forhold til plejecentre vil det konkret betyde ekstra 
bemanding i tidsrummet fra sen eftermiddag til slutaftenvagt (kl. 15-23.30) svarende til 
bevillingen. Midlerne forventes således generelt at kunne bidrage til en højere grad af fleksibilitet i 
opgaveløsningen i timerne sidst på eftermiddagen og om aftenen.  
 
Midlerne udmøntes således, at det nuværende serviceniveau ikke skævvrides. Medarbejdere, der 
er på nedsat tid, og som ønsker at gå op tid, får forrang i den udstrækning det er praktisk muligt i 
forhold til gældende regler for arbejdstid. Hermed tages der i udmøntningen af midlerne 
udgangspunkt i medarbejdernes evt. ønsker om at gå op i arbejdstid, hvilket er i 
overensstemmelse med formålet med puljen, som det fremgår af bekendtgørelsen (jf. bilag 1).  
I det omfang, at det ikke er muligt at anvende midlerne til at gå op i tid, vil midlerne blive anvendt 
til nyansættelser af medarbejdere, så vidt muligt på fuld tid.”  
 
Ældrerådet støtter i høringssvaret, at midlerne, som det indstilles af Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen, anvendes til øget bemanding sen eftermiddag/aften. 
 
BILAG 
Ældrerådets høringssvar vedrørende udmøntning af midler fra finansloven til opnormering i 
ældreplejen [eftersendes til Ældrerådet]. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende 
udmøntning af midler fra finansloven til opnormering i ældreplejen. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog høringssvaret til efterretning. 
 

7. Opsummering fra Ældrerådets evalueringsseminar den 5. februar 2018 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet evaluerer rådets evalueringsseminar den 5. februar 2018, og 

2. at Ældrerådet bevarer den nuværende udvalgsstruktur, og 

3. at Ældrerådet drøfter og tager stilling til, om ældrerådsmøderne fremadrettet skal have 
en mere temabaseret struktur, og  

4. at Ældrerådet, såfremt ovenstående besluttes, drøfter og tager stilling til, hvordan den 
kommende planlægning af de tematiserede ældrerådsmøder konkret skal finde sted. 

5. at Ældrerådet godkender de på evalueringsseminaret tilkendegivne spilleregler, som 
rådets interne pejlemærker/spilleregler for det gode møde.   
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BAGGRUND 
Konsulent Rikke Drejer fra Professionshøjskolen Metropol, har udarbejdet en opsummering fra 
Ældrerådets evalueringsseminar den 5. februar 2018, og rådet skal på mødet den 21. marts 2018 
tage stilling til de opsamlede temaer. 
 
På møde den 7. marts 2018 har Forretningsudvalget besluttet at indstille, at Ældrerådet skal 
foretage en evaluering af evalueringsseminaret samt træffe beslutning om, hvorvidt 
ældrerådsmøderne fremadrettet skal have en mere temabaseret struktur, da opsummeringen 
viser, at mange ældrerådsmedlemmer ønsker dette. 
 
Videre besluttede Forretningsudvalget på møde den 7. marts 2018 at indstille, at Ældrerådet 
drøfter, hvordan den kommende planlægning af ældrerådsmøderne skal ske, samt hvilke temaer 
rådet fremadrettet ønsker at drøfte. Sekretariatet vil på baggrund af Ældrerådets tilkendegivelser 
søge at sammenfatte et udkast til en plan, sådan at alle fagudvalg hurtigst muligt ved, hvornår de 
skal forberede et temaoplæg til et ældrerådsmøde. 
 
Det fremgår af opsummeringen, at ældrerådsmedlemmerne generelt sætter stor pris på 
udvalgsstrukturen, hvorfor Forretningsudvalget indstiller, at den nuværende struktur bevares. 
Derudover besluttede Forretningsudvalget på mødet den 7. marts 2018, at alle formand på 
udvalgsmødet i april drøfter med deres udvalg, om der er opbakning og tillid til det arbejde, der 
foretages af Forretningsudvalget på forretningsudvalgsmøderne. 
 
I forhold til opsummeringens punkt om at ”se større synlighed som en gør-det-selv opgave” er det 
Forretningsudvalgets holdning, at dette punkt afventer udarbejdelse af en 
kommunikationsstrategi fra sekretariatet. 

 
På evalueringsseminaret arbejde Ældrerådet med forslag til spilleregler for rådets arbejde. 
Følgende spilleregler blev tilkendegivet: 

• Vi giver plads til hinanden 

• Vi lytter til hinanden 

• Vi har fælles sprog og vi taler ordentligt til hinanden 

• Vi bruger ikke skjulte ytringer 

• Vi holder talerrækken 

• Vi er opmærksomme på vores kropssprog 

• Vi accepterer vores forskelle og vi kan være enige og uenige 

• Vi imødekommer kompromis 

• Vi husker at bruge ”jeg” 
 

Det indstilles, at spillereglerne fungerer som rådets interne og generelle pejlemærker til det gode 
møde i ældreråds sammenhæng. 
 
BILAG 
Professionshøjskolen Metropols opsummering fra Ældrerådets evalueringsseminar den 5. februar 
2018. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet evaluerede evalueringsseminaret den 5. februar 2018, og der var herefter enighed i 
rådetom, at bevare den nuværende udvalgsstruktur. 
 
Videre var der enighed om, at ældrerådsmøderne fremadrettet skal have en temabaseret 
struktur,hvor udvalgene på skift forbereder og tilrettelægger dele af mødet jf. tilkendegivelserne 
påevalueringsseminaret. Det blev besluttet, at Forretningsudvalget samler i forhold til 
udarbejdelse afforslag til en plan for en fremadrettet struktur med tematisering af møderne. 
 
Endvidere godkendte Ældrerådet spillereglerne. 
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Herudover var der vedrørende forretningsudvalgsmøderne enighed om, at udvalgene drøfter 
mødeform med henblik på fælles drøftelser på et kommende ældrerådsmøde. 
 

Nyt pkt. 7a. Henvendelse fra ældrerådsmedlem Birthe Mørck vedrørende 
nedlæggelse af aktivitetstilbuddet ”Mamma Mia” 
 

 
BAGGRUND 
Henvendelse fra Birthe Mørck af 14. marts 2018 til rådet: ”Idet det netop er kommet til mit 
bekendtskab. Kan Ældrerådet have indflydelse på/protestere mod det forslag, som fremgår af 
dagsorden til socialudvalget den 14.3. Pkt. S105 om lukning af det meget populære samværs- og 
aktivitetstilbud for voksne sindslidende, Mamma Mia. 
 
Stedet bruges af mere end 500 og en betragtelig del er ældre sindslidende over 60 år. 
Ved 1. Behandling af forslaget var der ikke sat navn på, men det er der nu. Det vil være en mindre 
katastrofe, hvis dette tilbud, som har eksisteret i mange år, og som er en fast og indgroet del af NV, 
og et helt nødvendigt tilbud til kvarterets skrøbelige borgere.” 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede at sende henvendelsen til behandling i Omsorgsudvalget, der holder 
mødeden 4. april 2018, hvor udvalget kan foretage en nærmere belysning af 
effektiviseringsforslagetvedrørende nedlæggelse af aktivitetstilbuddet ”Mamma Mia”. Det blev 
besluttet, at sagen hereftertages op igen på møde i Ældrerådet den 25. april 2018. 
 

8. Invitation fra Malmø centrala pensionärsråd til 3-bymøde den 26. september 
2018 

v/Bente Hansen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Malmø centrala pensionärsråd har den 23. februar 2018 skrevet til Ældrerådet og bedt rådet om at 
reservere onsdag den 26. september 2018 til 3-bymøde. Datoen er imidlertid sammenfaldende 
med møde i Ældrerådet, hvorfor dette møde flyttes til onsdag den 3. oktober 2018 i stedet for. 
 
Det bemærkes, at det alene er muligt at reservere udvalgsværelse D på Rådhuset den 3. oktober 
2018 i tidsrummet 12.30-16.00. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, og alle der ønsker at deltage i 3-bymødet har 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter Birthe Mørcks henvendelse vedrørende nedlæggelse af 
aktivitetstilbuddet ”Mamma Mia”. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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mulighedherfor. Der vil blive arrangeret fælles bustransport. Sekretariatet skriver ud til 
Ældrerådet, når der erfremsendt program m.v. fra Malmø. Det bemærkes, at det er aftalt med 
formanden for Malmöcentrala pensionärsråd, at formand Kirsten Nissen holder oplæg om status 
på klippekortet. 
 
Videre tog Ældrerådet til efterretning, at ældrerådsmødet den 26. september 2018 i stedet for 
holdesden 3. oktober 2018. Sekretariatet vil undersøge muligheden for lån af Hovedkassen.  
 

9. Invitation til 7-bymøde i Aalborg torsdag den 3. maj 2018 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har modtaget en invitation til det årlige 7-bymøde, der denne gang holdes i Aalborg 
torsdag den 3. maj 2018. Der kan deltage 5 personer fra hvert Ældreråd. 
 
Aalborg Ældreråd oplyser, at der senere vil blive sendt program m.v. for dagen med tilmelding, 
kontaktperson m.v. 
 
Nedenfor er e-mailen af 13. marts 2018 fra Aalborg Ældreråd gengivet: 
 
”Kære ældrerådsformænd i 7-by samarbejdet (Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Frederiksberg, 
København, Odense og Randers)  
Først tillykke til alle med valget som formand fra 2018 og fire år frem. Jeg skriver til jer, idet det er 
Aalborg der i 2018 skal afholde det årlige 7-by møde.  
Vi er i fuld sving med at lave program for dagen, men er endnu ikke klar med dette. Da jeg ved, at I 
har mange aktiviteter i gang har jeg presset på for at få en dato og det er lykkedes, datoen bliver 
torsdag den 3. maj 2018 og der kan deltage 5 personer fra det enkelte ældreråd.  
Efterfølgende vil der blive tilsendt program m.v. for dagen med tilmelding, kontaktperson m.v.  
Håber alle kan deltage.  
Gode hilsner  
Jørgen Linnemann  
Næstformand – Ældrerådet Aalborg” 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede, at Kirsten Nissen, Bente Ketty Hansen, Arne bjørn Nielsen, Hanne 
Simonsenog Vera Eckhardt, deltager i 7-bymødet i Aalborg. Såfremt der måtte være forfald, 
vendes dette på Ældrerådets aprilmøde. 
 

10. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference 
den 7. og 8. maj 2018 

v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet beslutter, hvilke fem medlemmer fra rådet, der deltager i 7-bymødet i Aalborg 
den 3. maj 2018.  
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BAGGRUND 
Ved Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 7. maj 2018 følger valg af Ældrerådets 
delegerede de fastsatte regler om valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere til Danske 
Ældreråd, jf. vedtægten for Danske Ældreråd, hvorefter bestyrelsesmedlemmet og stedfortrædere 
vælges ved et decentralt valg for en toårig periode i ulige års første kvartal. 
 
I forhold til repræsentantskabsmødet, vil det herefter være de samme ni ældrerådsmedlemmer, 
der blev valgt sidste år, der er stemmeberettigede (delegerede) og modtager stemmekort, som 
skal bruges under afstemningerne: 
 

• Kirsten Nissen 

• Hanne Simonsen 

• Merete Raaschou 

• Lise Helweg 

• Bente Ketty Hansen 

• Benna Lis Jacobsen 

• Joan Jensen 

• Annemarie Bossen Aarøe 

• Bjarne Mortensen 
 

Det blev bemærket på Forretningsudvalgets møde den 7. marts 2018, at Benna Lis Jacobsen trak 
sigsom delegeret sidste år, hvorfor der på ældrerådsmødet skal vælges en suppleant til at 
indtræde som stemmeberettiget (delegeret).  
 
Derudover indstillede Forretningsudvalget på mødet den 7. marts 2018, at der bestilles 
bustransport frem og tilbage fra Danske Ældreråds konference samt at Frederiksberg Ældreråd er 
velkomne til at køre med Københavns Ældreråd. 
 
BESLUTNING 
I henhold til tidligere beslutning på ældrerådsmøde den 29. marts 2017 deltager Kirsten 
Nissen, Hanne Simonsen, Merete Raaschou, Lise Helweg, Bente Ketty Hansen, Benna Lis 
Jacobsen, Joan Jensen, Anne Marie Bossen Aarøe og Bjarne Mortensen, som delegerede 
(stemmeberettigede). 
Steen Jeppson, Svend Aage Sørensen og Peder Blom blev valgt som suppleanter. 
 
Sekretariatet sender en liste til Danske Ældreråd med oplysninger og delegerede og 
suppleanter. 
 

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

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet vælger suppleant til at indtræde som stemmeberettiget (delegeret) 
vedrepræsentantskabsmødet, og 

2. at Ældrerådet beslutter at bestille bus til transport til og fra Nyborg, hvor arrangementet 
holdes. 
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BAGGRUND 
Ældrerådets medlem af bestyrelsen for Danske Ældreråd orienterer hver måned om seneste nyt 
i bestyrelsens arbejde. 
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om bestyrelsesmødet i Danske Ældreråd den 15. marts 2018, hvor 
bestyrelsen bl.a. havde drøftet det kommende repræsentantskabsmøde, uddeling af hæderspris, 
og at bestyrelsen på mødet havde besluttet at stille forslag om, at arbejdsplanen erstattes af 
dokumentet ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder” samt at 
argumentereskriftligt for vedtægtsændringerne i det udsendte materiale.  
Kirsten Nissen henviste til, at det er muligt at læse referatet af bestyrelsesmødet på 
DanskeÆldreråds hjemmeside http://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-
content/uploads/2018/03/Referataf-bestyrelsesm%C3%B8de-15032018_final.pdf . 
 

12. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet orienterede om, at der den 26. marts 2018 er iPadundervisning for alle interesserede. 
 

13. Eventuelt 
Hanne Simonsen orienterede om mødet den 22. februar 2018 i Regionsældrerådet Hovedstaden, 
hvor Jørgen Gettermann er valgt som ny formand. Endvidere var der på mødet blevet 
gennemgået regnskab, fundet medlemmer til forretningsudvalget samt drøftet, hvilke emner, der 
fremover skal være fokus på. Der holdes møde næste gang den 17. maj 2018, og fremover vil 
deltagerne få ti minutter til at redegøre for, hvad der sker i deres område.  
Det er muligt at læse referatet og øvrigt materiale på hjemmesiden: http://www.regionudvikl.dk/ 
(Sekretariatet vil sende referatet ud til hele Ældrerådet). 
 
Hanne Simonsen oplyste, at hun har indstillet til Forretningsudvalget, at ”orientering fra 
Regionsældrerådet Hovedstaden” fremadrettet sættes på som et selvstændigt punkt på 
Forretningsudvalgets dagsorden. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

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


