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Møde i Ældrerådet, den 25. april 2018 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 25. april 2018 kl. 10 – 15 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Referat af Forretningsudvalgets møde  
3. Orientering om rådets foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. april 2018  
4. Opsamling efter velkomstmøder med borgmestre v/Ældrerådets 

udvalgsformænd/forkvinde  
5. Oplæg om nyt fra Afdeling for Frit Valg og Indkøb, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

(kl. 11.00-11.45) – efterfulgt af 15 minutters interne drøftelser i rådet i forhold til oplægget  
Frokost kl. 12.00  

6. Høring vedrørende effektiviseringsforslag til budget 2019 på Kultur- og 
Fritidsforvaltningens område  

7. Høring vedrørende rapport fra Københavns Kommunes Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalgs Taskforce for førtidspension og fleksjob  

8. Henvendelse fra ældrerådsmedlem Birthe Mørch vedrørende nedlæggelse af 
aktivitetstilbuddet ”Mamma Mia”  

9. Ældrerådsmødernes fremadrettede struktur  
10. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse  
11. Orientering fra sekretariatet  
12. 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 Joan Jensen, Arvin Storgaard og Vagn Kofoed (orlov). 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ældrerådet godkendte 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 
at fremføre eventuelle kommentarer til beslutninger, som er truffet af Forretningsudvalget. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 11. april 2018 til efterretning. 
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BILAG 
Referat af Forretningsudvalgets møde den 11. april 2018.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog Forretningsudvalgets referat af møde den 11. april 2018 til efterretning. 
 

3. Orientering om rådets foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. 
april 2018 

v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på møde den 21. marts 2018, at Sundhedsudvalget, Omsorgsudvalget og 
Boligudvalget skulle arbejde videre med, og beslutte, hvilke budgetønsker, som konkret 
fremlægges under foretrædet for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. april 2018. Videre 
besluttede Ældrerådet, at formandskabet samt formændene for Sundhedsudvalget, 
Omsorgsudvalget samt Boligudvalget deltager i foretrædet. 
 
På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene samlede Forretningsudvalget på mødet den 11. april 
2018 budgetønskerne, og koordinerede den konkrete fremlæggelse af ønskerne under foretrædet. 
 
Forretningsudvalget besluttede herefter følgende fordeling af emner under foretrædet den 19. 
april 2018: 

• Hanne Simonsen fremlægger ”Flere palliative pladser m.v.” 

• Lise Helweg fremlægger ”Forebyggelse af underernæring” 

• Kirsten Nissen fremlægger ”Kvalitetsudvikling på demensområdet, herunder ansættelse af 
socialpædagoger i både hjemmeplejen og på plejecentrene; Fast hjælper i hjemmeplejen 
samt Bedre normering i ydertimerne, herunder også lørdag og søndag (weekend). 
 

Endvidere udarbejdede Forretningsudvalget på mødet den 11. april 2018 skriftlige bemærkninger 
til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende budgetønskerne. 
 
BILAG 
Notat af 11. april 2018 med Ældrerådets budgetønsker på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
område. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

4. Opsamling efter velkomstmøder med borgmestre v/Ældrerådets 
udvalgsformænd/forkvinde 

v/Steen Jeppson, Bjarne Mortensen, Vera Eckhardt og Svend Aage Sørensen 
(orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen om foretrædet den 19. april 2018, til efterretning. 
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BAGGRUND 
Ældrerådet sendte den 18. januar 2018 velkomsthilsener til sundheds- og omsorgsborgmesteren, 
socialborgmesteren, kultur- og fritidsborgmesteren, beskæftigelses- og 
integrationsborgmesteren, teknik- og miljøborgmesteren samt overborgmesteren. Ligeledes 
sendte rådet velkomsthilsener til kommunens politiske udvalg. 
 
I forlængelse heraf har Ældrerådets Beskæftigelses- og Integrationsudvalg holdt møde med 
beskæftigelses- og integrationsborgmesteren den 20. marts 2018. 
Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg har holdt møde med kultur- og fritidsborgmesteren den 9. 
april 2018, og Ældrerådets teknik- og Miljøudvalg holder møde med teknik- og miljøborgmesteren 
den 24. april 2018. 
 
Omsorgsudvalget har aftalt møde med socialborgmesteren den 27. juni 2018. 
 
Forretningsudvalget besluttede på møde den 11. april 2018, at det er af interesse for hele 
Ældrerådet at få en samlet tilbagemelding fra fagudvalgene vedrørende de afholdte 
borgmestermøder, herunder få en orientering om, hvilke aftaler m.v., der eventuelt er indgået, og 
hvad udvalgene arbejder videre med. 
 
BESLUTNING 
Der var generelt enighed om, at borgmestermøderne havde været gode, og at rådet ser frem til 
det samarbejdet med borgmestrene. 
 
Næstformand i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bjarne Mortensen orienterede om mødet 
med beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard den 20. marts 2018, 
hvor rådet præsenterede sig for både borgmester og forvaltning, samt orienterede om de emner, 
som Ældrerådet beskæftiger sig med på beskæftigelses- og integrationsområdet. 
 
Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Steen Jeppson oplyste supplerende, at 
Ældrerådet er blevet inviteret til Dialogmøder i forbindelse med forvaltningens udarbejdelse af 
den nye Integrationspolitik.  
 
Forkvinde Vera Eckhardt orienterede om mødet med kultur- og fritidsborgmesteren den 9. april 
2018, hvor der havde været fokus på Borgerservice, biblioteksområdet, ældres brug af lokaler til 
idræt m.v.  
 
Formand Kirsten Nissen oplyste supplerende, at der på mødet også var blevet fulgt på aftaler med 
den tidligere kultur- og fritidsborgmester.  
 
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Svend Aage Sørensen orienterede om mødet den 24. april 
2018 med teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, hvor der blandt andet var blevet 
drøftet handicapvenlig tilgængelighed, ældrevenlig kollektiv trafik, byens rum, herunder sundhed 
og byens rum samt sikkerhed og tryghed for ældre i trafikken m.v. Udvalget havde på mødet givet 
udtryk for, at Ældrerådet gerne vil være en del af Fællesskab København.  
 
Det blev aftalt på mødet, at Ældrerådet mødes med det politiske udvalg én gang årligt til et 
dialogmøde.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen fra velkomstmøderne til efterretning. 
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Ældrerådet tog herefter orienteringen til efterretning, idet der var enighed om, at udvalgene 
arbejder videre med temaerne m.v., der blev drøftet på møderne, herunder de beslutninger der 
blev truffet. 
 

5. Oplæg om nyt fra Afdeling for Frit Valg og Indkøb, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen (kl. 11.00-11.45) 

v/afdelingschef Merete Balslev (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil på mødet give Ældrerådet en status og orientering om 
følgende emner: 

• Beredskabsplan, hvis en privat leverandør i hjemmeplejen går konkurs 

• Prisanalyse på indkøb med udbringning 

• Generelt nyt om udviklingen på Frit Valg 

•  
Afdelingschef Merete Balslev fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen holder oplægget for rådet 
fra kl. 11.00-11.45. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet rådet opfordrede forvaltningen til at overveje, 
hvordan kommunen kan øge borgernes opmærksom på muligheden for at deltage i f.eks. turkøb. 
 

6. Høring vedrørende effektiviseringsforslag til budget 2019 på Kultur- og 
Fritidsforvaltningens område 

v/Vera Eckhardt (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg har den 10. april 2018 udarbejdet høringssvar vedrørende 
Kultur- og Fritidsforvaltningens effektiviseringsforslag til budget 2019. Forretningsudvalget 
drøftede og godkendte på mødet den 11. april 2018 Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar, idet 
høringsfristen er den 20. april 2018. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget havde på mødet med kultur- og fritidsborgmesteren den 9. april 2018 
fået oplyst, at forvaltningen skal spare 24 mio., og at det er et enigt politisk udvalg, der er bag 
effektiviseringerne. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og drøfter, om oplægget giver anledning til 
videre overvejelser i rådet. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar til efterretning 
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BILAG 
Ældrerådets høringssvar af 12. april 2018 til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende budget 2019. 
Høringsmateriale vedrørende budget 2019 fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar til efterretning. 
 

7. Høring vedrørende rapport fra Københavns Kommunes Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalgs taskforce for førtidspension og fleksjobøringssvar til 
efterretning 

v/Steen Jeppson og Bjarne Mortensen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen offentliggjorde den 9. april 2018 rapporten for 
førtidspension og fleksjob med henblik på Ældrerådets input til implementeringen af 
anbefalingerne. Ældrerådets Beskæftigelses- og Integrationsudvalg behandlede høringen på 
møde den 10. april 2018 og arbejdede herefter videre med udarbejdelse af høringssvar. 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udkast til høringssvar sendes i skriftlig votering i 
Forretningsudvalget den 18. april 2018 med henblik på Ældrerådets endelige godkendelse den 25. 
april 2018, og Ældrerådet vil således få høringssvaret eftersendt senest mandag den 23. april 2018. 
 
Høringsfristen er mandag den 7. maj 2018. 
 
BILAG 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udkast til høringssvar. 
Taskforcens rapport for førtidspension og fleksjob. 
 
BESLUTNING 
Bjarne Mortensen gennemgik det af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udarbejdede 
høringsudkast samt orienterede om den skriftlige voteringsproces i forbindelse med 
udarbejdelsen. 
 
Ældrerådet godkendte herefter høringssvaret. 
 

8. Henvendelse fra ældrerådsmedlem Birthe Mørch vedrørende nedlæggelse af 
aktivitetstilbuddet ”Mamma Mia” 

v/Lise Helweg (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udkast til høringssvar 
vedrørende rapport fra Taskforcen for førtidspension og fleksjob. 



6 

Møde i Ældrerådet, den 25. april 2018 

 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på møde den 21. marts 2018 at sende henvendelsen fra Birthe Mørck, af 14. 
marts 2018, til behandling i Omsorgsudvalget, for en nærmere belysning. 
 
Omsorgsudvalget behandlede henvendelsen på møde den 4. april 2018, hvor udvalget bl.a. lagde 
vægt på, at aktivitetstilbuddet ”Mamma Mia” ikke er tilrettelagt som et tilbud til ældre borgere som 
målgruppe, men derimod til yngre borgere, samt at aktivitetstilbuddet allerede var blevet drøftet 
på budgetmødet med Socialudvalget den 27. februar 2018, hvorfor Omsorgsudvalget besluttede 
ikke at foretage sig videre. 
 
Forretningsudvalget tog på møde den 11. april 2018 Omsorgsudvalgets beslutning til efterretning 
 
BILAG 
Referat af møde i Omsorgsudvalget den 4. april 2018. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet rådet drøftede hvilke grupper rådet 
repræsenterer og hvordan rådet kan arbejde til fordel for ældre, når ældre indgår som en 
lille/marginaliseret gruppe blandt øvrige borgere. 
 

9. Ældrerådsmødernes fremadrettede struktur 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På Ældrerådets møde den 21. marts 2018 var der enighed om, at ældrerådsmøderne fremadrettet 
skal have en temabaseret struktur, hvor udvalgene på skift forbereder og tilrettelægger dele af 
mødet jf. tilkendegivelserne på evalueringsseminaret. Det blev besluttet, at Forretningsudvalget 
samler sammen i forhold til udarbejdelse af forslag til en plan for en fremadrettet struktur med 
tematisering af møderne. 
 
Fagudvalgene har endnu ikke haft lejlighed til konkret at drøfte, hvornår og hvordan udvalgene i 
givet fald ønsker at byde ind med et tema m.v., og dermed være vært ved et ældrerådsmøde. 
 
Formandskabet har på møde den 3. april 2018 indledningsvist drøftet og gjort sig overvejelser om, 
hvilke temaer, der for eksempel kunne danne grundlag for ældrerådsmøder: 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager Omsorgsudvalgets orientering vedrørende behandling af henvendelse 
om aktivitetstilbuddet ”Mamma Mia” til efterretning 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter formandskabets indledende udspil til tematiserede møder med henblik 
på, at udvalgene arbejder videre med konkrete forslag til, hvornår udvalgene ønsker at være vært 
for et ældrerådsmøde og med hvilket tema. 
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• Tema: Bynet 19  
Tilrettelæggelse i Teknik- og Miljøudvalget  
Begrundelse – interessant med en fælles drøftelse for at få en fælles viden og forståelse af 
dette komplekse og store arbejde, der berører rigtig mange ældre borgere. 
 

• Tema: Dilemmaer, når man arbejder med ældre mennesker 
Tilrettelæggelse i Omsorgsudvalget, evt. suppleret med eksternt oplæg fra en 
plejehjemsforstander, demenskoordinator. 
Begrundelse – interessant hvad det er for nogle mennesker, der er på plejecentrene og 
som får hjælp af hjemmeplejen; hvordan foregår det egentligt i hjemmeplejen og på 
plejecentrene når, man arbejder med ældre mennesker. Hvilken situation er de ældre i; 
hvordan prioriterer man, når det er mennesker, man arbejder med. I den sammenhæng 
kunne det være interessant at se på, hvem der benytter klubber og aktivitetstilbud. Temaet 
giver også anledning til en drøftelse af rådets målgrupper, og hvordan rådet kan arbejde i 
forhold hertil. 
 

• Tema: Ældrerådets boligpolitik 
Tilrettelæggelse i Boligudvalget, evt. suppleret med eksternt oplæg.  
Begrundelse – der sker rigtig meget i forhold til boligområdet, men hvordan får rådet 
konkret indflydelse på den boligudvikling der sker i kommunen, og hvad mener rådet er 
vigtigt her – hvordan kan rådet komme med nye udspil, udover at der skal bygges sådan at 
ældre bor i byen sammen med andre, og at der bygges handicapvenligt fra start.  
 

Formandskabet har indarbejdet ovennævnte udspil i en oversigt for resten af årets 
ældrerådsmøder. 
 
BILAG 
Oversigt over ældrerådsmøder med formandskabets indledende udspil indarbejdet. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede, at udvalgene, med inspiration i formandskabets udspil, arbejder videre 
med hvilke temaer og på hvilke ældrerådsmøder, udvalgene ønsker at være vært og dermed have 
ansvaret for mødets tematilrettelæggelse. 
 

10. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
v/Kirsten Nissen 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets medlem af bestyrelsen for Danske Ældreråd orienterer hver måned om seneste nyt 
i bestyrelsens arbejde. 
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om det senest afholdte formandskabsmøde. 
 
Videre orienterede Kirsten Nissen om de forslag, som skal behandles på repræsentantskabsmødet 
den 7. maj 2018 og rådet drøftede i denne sammenhæng særskilt forslaget vedrørende toårige 
repræsentantskabsmøder, hvor det blev aftalt, at rådets medlemmer er fritstillet i 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orientering om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning 
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afstemningssammenhæng. 
 
Kirsten Nissen bemærkede at det alene er de delegerede der har mulighed for at få ordet under 
repræsentantskabsmødet. Ældrerådets delegerede er: Kirsten Nissen, Hanne Simonsen, Benna Lis 
Jacobsen, Merete Raaschou, Lise Helweg, Bente Ketty Hansen, Joan Jensen, Anne Marie Bossen 
Aarøe og Bjarne Mortensen. 
 

11. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet orienterede om udarbejdelse af mødemateriale samt sekretariatets deltagelse på 
møder m.v. 
 

12. Eventuelt 
Kirsten Nissen orienterede om opfordringen af 19. april 2018 fra ældreministeren til samtlige 
ældreråd/seniorråd om at arbejde for at kommunerne bliver demensvenlige. Kirsten Nissen gav i 
denne sammenhæng udtryk for, at hun opfatter henvendelsen som en utidig indblanding, hvor 
ældrerådene søges brugt til at øve indflydelse på kommunerne. 
 
Vera Eckhardt orienterede om arrangementet ”Talk Town” som giver forskellige perspektiver på 
ligestilling og feminisme, og som finder sted den 3. 4. og 5. maj 2018 i Huset i Magstræde. Vera 
Eckhardt oplyste, at hun er medarrangør af ”Den gamle dame kommer til byen”, der foregår fredag 
den 4. maj 2018, kl. 10.00-12.00. Det er muligt at finde oplysninger på hjemmesiden: 
www.talktown.dk. 
 
Mona Sillemann orienterede om en konkret personsag, hvor medarbejdere i kommunen ikke 
havde haft konkret kendskab til vågekoneordningen. Hanne Simonsen oplyste hertil, at 
Sundhedsudvalget behandler det principielle i sagen, i tilknytning til udvalgets arbejde med en 
værdig død.  
 
Henrik Høgh orienterede om sin deltagelse i RUC’s podcastserie om laster. Det er muligt at finde 
podcasten på RUC’s hjemmeside. 
 
Arne Bjørn Nielsen takkede for rådets opmærksomhed i forbindelse med hans 70 års fødselsdag. 


