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Møde i Ældrerådet, den 28. februar 2018 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 28. februar kl. 9.00-11.30 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Velkommen til suppleant Lisbeth Elinor Lundbye  
3. Referat af Forretningsudvalgets møder  
4. Budgetseminar med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 28. februar 2018  
5. Opfølgning på budgetmøde med Socialudvalget den 27. februar 2018 
6. Pårørendepolitik  
7. Høring vedrørende tilsynskoncept 2018 og evaluering af tilsynskonceptet  
8. Ældrerådets budget 2017  
9. Abonnement på Altinget – social og sundhed  
10. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse  
11. 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 Hanne Simonsen, Steen R. Jeppson, Arvin Storgaard, Hjørdis Espensen og Vagn Kofoed 
(orlov). 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Mødet indledtes med et minuts stilhed til ære for afdøde ældrerådsmedlem Jørgen Melskens.  
 
Ældrerådet godkendte dagsordenen. 
 

2. Velkommen til suppleant Lisbeth Elinor Lundbye 
 
Formanden bød velkommen til Lisbeth Lundbye, og Lisbeth Lundbye præsenterede sig herefter 
for Ældrerådet. 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møder 
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referater af Forretningsudvalgets møder den 7. februar 2018, den 21. 
februar 2018 og den 23. februar 2018 til efterretning. 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalgets referater fremsendes til medlemmerne af Ældrerådet forud for hvert 
ældrerådsmøde. Formålet med dette punkt på dagsordenen er at give medlemmer mulighed for 
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at fremføre eventuelle kommentarer til beslutninger, som er truffet af Forretningsudvalget. 
 
BILAG 
Referat af Forretningsudvalgets møder den 7. februar 2018, den 21. februar 2018 og den 23. 
februar 2018. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog Forretningsudvalgets referater til efterretning, idet datoen for afholdelsen af 
Teknikog Miljøudvalgets møde med Frederiksberg Ældreråd rettelig ændres til den” 8. marts 
2018”. 
 

4. Budgetseminar med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 28. februar 2018 
v/ Kirsten Nissen (drøftelses- og orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter budgetseminaret med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 28. 
februar 2018. 

 
BAGGRUND: 
På formøde fredag den 23. februar 2018 kl. 9.00 i Sjællandsgade, Bygning I, lokale 207, vil 
økonomichef Søren Winther fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen præsentere 
effektiviseringskataloget vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for Ældrerådet.  
 
Ældrerådet vil i forlængelse af formødet drøfte effektiviseringsforslagene sammen, og 
Forretningsudvalget mødes senere samme dag og vil herefter udarbejde slides m.v. til 
budgetseminaret.  
 
Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen den 9. februar 2018 har meddelt 
sekretariatet, at forvaltningen i år har valgt, at budgetseminaret/dialogmødet primært skal 
fokusere på de effektiviseringer, der skal ske i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det vil sige, at 
både oplæg fra forvaltning og organisationer og gruppedrøftelserne vil have fokus på det. Og så vil 
forvaltningen tage fat på budgetønskerne senere på foråret, hvor Ældrerådet vil blive inddraget på 
ny. 
 
Budgetseminaret/dialogmødet finder sted onsdag den 28. februar kl. 13.00 til 17.30 på IDA 
mødecenter på Kalvebod Brygge. Mødet indledes med en fælles frokost fra kl. 13.00-13.45. 
 
Program og endeligt budgetmateriale udsendes fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen den 22. 
februar 2018. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede rådets deltagelse i budgetseminaret/dialogmødet, herunder det 
udarbejdede holdningsnotat. 

 

5. Opfølgning på budgetmøde med Socialudvalget den 27. februar 2018 
v/ Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 
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INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter rådets deltagelse i budgetmødet med Socialudvalget den 27. februar 
2018. 

 
BAGGRUND 
Den 27. februar 2018 er Ældrerådet inviteret til budgetmøde med Socialudvalget fra kl. 13.15-
16.00 på Vartov.  
 
Budgetmaterialet fra Socialforvaltningen er sendt til Ældrerådet den 12. februar 2018. Rådet holdt 
formøde med Socialforvaltningen den 19. februar 2018, hvor rådet mødtes efterfølgende for at 
drøfte effektiviseringsforslagene. Forretningsudvalget holdt møde den 21. februar 2018 for at 
udarbejde slides m.v. på baggrund af udspillet fra mødet den 19. februar 2018.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede deltagelsen i Socialudvalgets budgetmøde, og der var enighed om, at det er 
hensigtsmæssigt, at brugerorganisationerne inden budgetmødet holdes, bliver orienteret om, 
hvilke områder de enkelte medlemmer forventes at skulle drøfte i grupperne, sådan at deltagerne 
kan forberede sig bedst muligt.  
 
Sekretariatet vil sørge for, at rådets bemærkning videreformidles til Socialforvaltningen. 
 

6. Pårørendepolitik 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning 

 
BAGGRUND 
Finanslovsaftalen for finanslov 2018 kræver af kommunerne, at pårørende føjes ind i 
værdighedspolitikkerne.  
 
På Forretningsudvalgets møde den 7. februar 2018 var der enighed i udvalget om, at det i den 
konkrete situation var hensigtsmæssigt med en kort høringsproces vedrørende tilføjelse af et nyt 
afsnit om pårørende til den eksisterende værdighedspolitik sådan, at finanslovsmidlerne kan 
fordeles hurtigst muligt.  
 
På Forretningsudvalgets møde den 21. februar 2018 deltog Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 
og udvalget gav her input til og godkendte Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udkast til et nyt 
afsnit om pårørende til Værdighedspolitikken.  
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyser, at forvaltningen er i gang med at forberede 
arbejdet med at lave en ny ældrepolitik for perioden 2019 og frem, hvor Ældrerådet forventes at 
bidrage med input ad flere omgange og der sikres i processen god tid til at samle input fra blandt 
andre Ældrerådet.  
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BILAG 
Udkast til nyt pårørendeafsnit i Værdighedspolitikken. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

7. Høring vedrørende tilsynskoncept 2018 og evaluering af tilsynskonceptet 
v/Lise Helweg (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender udkast til høringssvar vedrørende tilsynskoncept 2018 og 
evaluering af tilsynskonceptet. 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sendte den 30. januar 2018 Tilsynskoncept 2018 og 
Evaluering af tilsynskonceptet i høring i Ældrerådet.  
 
Omsorgsudvalget har på møde den 8. februar 2018 udarbejdet udkast til høringssvar, og 
Forretningsudvalget har drøftet høringssvaret på møde den 21. februar 2018 med henblik på 
Ældrerådets endelige godkendelse den 28. februar 2018. 
 
BILAG 
Udkast til høringssvar vedrørende tilsynskoncept 2018 og evaluering af tilsynskonceptet. 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilsynskoncept 2018.  
Evaluering af tilsynskonceptet. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte høringssvaret vedrørende tilsynskoncept 2018 og evaluering af 
tilsynskonceptet. 
 

8. Ældrerådets budget 2017 
v/Merete Raaschou (drøftelses- og orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter Ældrerådets budget 2017. 

 
BAGGRUND 
Sekretariatet har den 1. februar 2018 modtaget den endelig rapport over Ældrerådets forbrug i år 
2017.  
 
Forretningsudvalget gennemgik Ældrerådets budget 2017 på møde den 7. februar 2018, og det 
blev aftalt, at Merete Raaschou sammen med sekretariatet mødes med forvaltningen, i forhold til 
en generel opfølgning. 
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BILAG 
Rapport over Ældrerådets forbrug i år 2017. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede rådets budget, og rådet følger løbende udviklingen. 
 

9. Abonnement på Altinget – social og sundhed 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt rådet ønsker at abonnere på Altinget 
- social og sundhed. 

 
BAGGRUND 
Altinget har rettet henvendelse til sekretariatet med forslag til et abonnement, hvorefter 
Ældrerådet for 12.429 kr. ekskl. moms får adgang til Altinget: social og Altinget: sundhed.  
 
Forretningsudvalget var på møde den 7. februar 2018 enigt om, at det var en god ide med et 
sådant abonnement for Ældrerådet, og at forslaget forelægges på ældrerådsmødet den 28. 
februar 2018. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede at tegne abonnement på Altinget – Social og Sundhed. 
 

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

INDSTILLING 
 
Forretningsudvalget indstiller: 
 
1. at Ældrerådet tager orienteringen om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning. 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets medlem af bestyrelsen for Danske Ældreråd orienterer hver måned om seneste nyt i 
bestyrelsens arbejde.  
 
BESLUTNING 
Formanden oplyste, at der havde været afholdt formandskabsmøde den 27. februar 2018.  
 
Videre orienterede formanden om, at Danske Ældreråd har udarbejdet et nyt nyhedsbrev, og hun 
opfordrede hele Ældrerådet til at gå ind på Danske Ældreråds hjemmeside og tilmelder sig dette.  
 
Herudover mindede formanden rådet om Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og 
ældrepolitiske konference den 7.maj 2018 og 8. maj 2018, hvor alle medlemmer har mulighed for 
at tilmelde sig. Ældrerådsmedlemmer der ønsker at deltage, foretager selv tilmelding på Danske 
Ældreråds hjemmeside. Sekretariatet skriver ud til Ældrerådet om proceduren for tilmelding, 
herunder oplysninger om EAN m.v. (e-mail er afsendt til rådet den 28. februar 2018, red.). 
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Sekretariatet sørger for fælles transport. 
 
Der var stor ros fra Ældrerådet til Danske Ældreråds sekretariat for en rigtig god temadag den 26. 
februar 2018 om introduktion til ældrerådsarbejdet. 
 

11.  Eventuelt  
Vera Eckhardt spurgte til udarbejdelse af politikker på de forskellige forvaltningsområder. 
Formanden oplyste hertil, at der f.eks. skal vedtages en ny ældrepolitik på Sundheds- og 
Omsorgsudvalgets område, og at de forskellige fagudvalg fx kan undersøge, hvilke politikker der 
er på de forskellige forvaltningsområder sådan, at rådet kan indgå som en del af en høringsproces 
m.v.  
 
Mona Sillemann gjorde opmærksom på problemstillingen, når den praktiserende læge stopper, 
og hvordan man i givet fald skal forholde sig, i forhold til at finde en ny læge. Formanden 
bemærkede hertil, at Sundhedsudvalget vil tage problemstillingen op i forhold, hvordan der kan 
arbejde med emnet i regi af KLU (Kommunalt – Lægeligt Udvalg).  
 
Pia Weise Pedersen spurgte til en liste over de læger, der mister/ikke har tilgang af patienter 
sådan, at man som borger kan holde sig orienteret. Joan Jensen oplyste hertil, at det er muligt at 
finde en række oplysninger på sundhed.dk. Møde i Ældrerådet, den 28. februar 2018 
 
Videre spurgte Pia Weise Pedersen til en liste over ældreråd og ældrerådsmedlemmer i hele 
landet. Formanden oplyste, at det er muligt at finde sådanne oplysninger på Danske Ældreråds 
hjemmeside danske-aeldreraad.dk. 
 
Henrik Høgh tilkendegav, at Ældrerådet også som en del af sit arbejde skal have fokus på de 
velfungerende ældre borgere i København, og ikke kun de svageste ældre.  
 
Birthe Mørck oplyste, at hun ved et besøg på Thorvaldsens Museum havde fået oplyst, at der var 
blevet taget midler ud af driften til at give pensionister gratis adgang. Birthe Mørck oplyste, at hun 
vil tage det op i Kultur- og Fritidsudvalget. 


