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Møde i Ældrerådet, den 29. august 2018 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 29. august 2018 kl. 10.00 – 15.00 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Velkommen til nye medlemmer af Ældrerådet  
3. Referat af Forretningsudvalgets møde  
4. Nyt medlem til Ældrerådets dirigentkollegium  
5. Høring vedrørende Københavns Kommunes budgetforslag 2019  
6. Status vedrørende Ældrerådets brochure  
7. Oplæg vedrørende 3. behandlingen af strategien for midlertidige døgnophold (kl. 11.00-

11.45)  
8. Status vedrørende tematiserede ældrerådsmøder  

Frokost (kl. 12.00-12.30)  
9. Besøg af Bærum Eldreråd fra Norge den 19. september 2018  
10. Idrætsdagen ”Spring for Livet” den 13. september 2018  
11. Høring vedrørende praksisplan for speciallæger i Region Hovedstaden  
12. Høring vedrørende øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning  
13. Orientering fra dialogmøde med ældreministeren den 27. august 2018  
14. Oplæg vedrørende Københavns Kommunes Ældrepolitik (kl. 13.00-14.00)  
15. Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i Vejle den 15. november 2018  
16. Skrivelse vedrørende udtræden af Ældrerådet  
17. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse  
18. Orientering fra sekretariatet  
19. Eventuelt  
20. Oplæg vedrørende moderniseringsplanen samt seniorbofællesskaber (14.30-15.00)  

 
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, Svend Aage Sørensen (orlov), Torben Knud, 
Torben Morten Lund og Vagn Kofoed (orlov). 
 
Afbud fra Eleonora Lewandowski. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ældrerådet ønskede Arvin Storgaard tillykke med de 80 år. Herefter godkendte Ældrerådet 
dagsordenen. 
 

2. Velkommen til nye medlemmer af Ældrerådet 
Velkommen til Lene Pearlman, Torben Morten Lund og Anders Lund, der alle har sagt ja til at 
indtræde i Ældrerådet. 
 
Torben Morten Lund indtræder som fast medlem af rådet, og Lene Pearlman og Anders Lund 
indtræder som suppleanter under Vagn Kofoed og Svend Aage Sørensens orlov. 
Lisbeth Lundbye er nu fast medlem af Ældrerådet. 
  
BESLUTNING 
Formand Kirsten Nissen bød Lene Pearlman, Torben Morten Lund og Anders Lund velkommen. 
Herefter orienterede udvalgsformændene om udvalgenes arbejde, hovedtemaer i udvalgene m.v., 
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og de nyindtrådte medlemmer præsenterede sig selv. 
 
Bente Ketty Hansen, Merete Raaschou og Joan Jensen vil fungere som mentorer for de nye 
medlemmer. 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møder 
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 15.august 2018. 
Referat af Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. august 2018. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog Forretningsudvalgets referat af ordinært møde den 15. august 2018 og 
ekstraordinært møde den 23. august 2018, til efterretning. 
 

4. Nyt medlem til Ældrerådets dirigentkollegium 
v/Steen Jeppson (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets dirigentkollegium består for indeværende af tre medlemmer; Joan Jensen, Bjarne 
Mortensen og Steen Jeppson, og der skal herefter vælges et fjerde medlem, til at varetage 
dirigenthvervet på ældrerådsmøderne. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet valgte Peder Blom og Arvin Storgaard som nye medlemmer af rådets 
dirigentkollegium. 
 
Ældrerådets dirigentkollegiet består herefter af Joan Jensen, Bjarne Mortensen, Steen Jeppson, 
Peder Blom og Arvin Storgaard, der på skift varetager dirigenthvervet. 
 

5. Høring vedrørende Københavns Kommunes budgetforslag 2019 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 15.august 2018 samt 
ekstraordinært møde den 23. august 2018, til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet vælger et nyt medlem til rådets dirigentkollegium. 
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v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Onsdag d. 22. august 2018 behandler Økonomiudvalget, ”Forslag til budget 2019”, før det 
oversendes til Borgerrepræsentationens videre behandling den 30. august 2018 samt igen den 4. 
oktober 2018. De politiske forhandlinger om budget 2019 forventes at begynde 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 har sendt budgetforslag 2019 i høring i Ældrerådet den 16. august 2018 
med frist for høringssvar mandag den 3. september 2018. Høringssvaret vil blive sendt til 
medlemmerne af Borgerrepræsentationen. 
 
Fagudvalgene har efter modtagelsen af høringen den 16. august 2018 drøftet og behandlet denne, 
og Forretningsudvalget holder ekstraordinært møde den 23. august 2018 med henblik på 
koordinering af fagudvalgenes behandling af høringssvaret. 
 
Det bemærkes, at formandskabet er i gang med at tilrettelægge et ældrerådsmøde, hvor 
Økonomiforvaltningen vil blive inviteret til at holde et oplæg med en gennemgang af kommunens 
overordnede budget, demografimodeller, hvordan fordelingen af midlerne finder sted mellem 
forvaltningerne, økonomiprocesser m.v. 
 
BILAG 
Københavns Kommunes Budgetforslag 2019 samt høringsbrev af 16. august 2018. 
Udkast til Ældrerådets høringssvar vedrørende Budgetforslag 2019. 
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen gennemgik høringsudkastet, og Ældrerådet drøftede herefter udkastet og kom 
med forslag til ændringer. På baggrund af drøftelserne godkendte Ældrerådet høringssvaret. 
Høringssvaret blev sendt til Økonomiforvaltningen samme dag (red.). 
 
Pia Weise Pedersen forslog i forbindelse med drøftelserne, at rådet holder et internt 
budgetseminar/budgetmøde, hvor udvalgene mødes på tværs og drøfter budget. Det blev aftalt, 
at Forretningsudvalget tager forslaget med videre i tilrettelæggelsen, når budgetprocessen ruller 
igen i det nye år. 
 

6. Status vedrørende Ældrerådets brochure 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender udkast til høringssvar vedrørende budgetforslag 2019. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet beslutter, at fagudvalgene arbejder videre med, hvordan udvalgene ønsker at 
præsentere sig i brochuren m.v. 
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BAGGRUND 
Ældrerådet godkendte på mødet den 20. juni 2018, at udvalgene arbejder videre med, hvordan 
man ønsker at fremtræde i brochuren, idet brochuren denne gang ikke bliver så personbåret som 
sidst, men hvor fokus i langt højere grad er på udvalgene som sådan. Videre godkendte rådet, at 
Forretningsudvalget er tovholder i forhold til arbejdet med brochuren. 
 
Mediebureauet AD Media, som Ældrerådet har indgået aftale med i forhold til udarbejdelsen af 
brochuren, er for indeværende ved at rette henvendelse til potentielle annoncører, og 
formandskab og sekretariat holder løbende kontakt med mediebureauet i forhold til processen for 
det videre arbejde, hvor der bl.a. udarbejdes en projektplan samt tidsplan. 
 
Det er Forretningsudvalgets opfattelse, at det er vigtigt, at brochuren kommer til at afspejle den 
røde tråd - og den sammenhæng - der er i rådets arbejde, sådan at det klart fremgår hvilke 
mærkesager rådet overordnet arbejder med (og rådets mission og vision), og herefter konkret 
fremgår, hvordan de enkelte udvalg således arbejder med mærkesagerne i det daglige, og hvilke 
resultater, udvalgene eventuelt har opnået. Videre finder Forretningsudvalget det relevant, at der i 
brochuren bringes interviews med fx sundheds- og omsorgsborgmesteren, Borgerservice, 
Borgerrådgiveren m.fl. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet fagudvalgene arbejder videre med, hvordan 
udvalgene ønsker at fremtræde i brochuren m.v. 
 
Der vil ligeledes blive arbejdet videre med brochuren på de kommende ældrerådsmøder i oktober 
og november. 
 
Torben Knud spurgte til om brochuren, i sin egenskab af at være reklamefinansieret, overholder 
kommunens regler for at måtte være på hjemmesiden. Kirsten Nissen oplyste hertil, at Ældrerådet 
efter kontrakten har mulighed for at lægge brochuren på hjemmesiden, hvis rådet ønsker det, og 
at hun undersøger, om der skulle være noget til hinder herfor i forhold til kommunen. 
 

7. Oplæg vedrørende 3. behandlingen af strategien for midlertidige 
døgnophold (kl. 11.00-11.45) 

v/Centerchef Merete Røn og sundhedschef Karen Toke, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
(orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har rettet henvendelse til Ældrerådet, idet forvaltningen 
ønsker at give Ældrerådet en orientering om Sundheds- og Omsorgsudvalgets 3. behandling af 
strategien for midlertidige døgnophold, der var udvalgets sidste behandling, og som fandt sted 
den 16. august 2018. Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte strategien på mødet den 16. 
august 2018. 
 
Forvaltningen vil på mødet orientere om Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning, og hvilken 
proces, der nu er planlagt. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og drøfter hvorvidt, oplægget giver anledning 
til videre drøftelser i rådet. 
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Ældrerådet afgav høringssvar vedrørende de midlertidige døgnophold den 7. juni 2018. 
 
Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. august 2018 har sendt en høring til 
Ældrerådet vedrørende placeringen af de nye centre i regi af strategien for de midlertidige 
døgnophold. Høringen behandles i Ældrerådets Omsorgsudvalg. 
 
BILAG 
Materiale fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets 3. behandling af strategien for midlertidige 
døgnophold. 
Ældrerådets høringssvar af 7. juni 2018 vedrørende midlertidige døgnophold. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog oplægget til efterretning, idet rådet afventer et politisk udspil i forhold til 
betalingen for de midlertidige døgnpladser, herunder om der lægges op til forskellige takster, 
hvorefter Folketinget bør definere, hvad en midlertidig døgnplads er. Videre afventer rådet 
sundhedsreformens betydning for området. 
 

8. Status vedrørende tematiserede ældrerådsmøder 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har besluttet, at fagudvalgene forestår tilrettelæggelsen af en række tematiserede 
møder i Ældrerådet. Fagudvalgene har indtil videre meldt følgende temaer ind til drøftelse: 
 
Kultur- og Fritidsudvalget 
”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 
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 
Omsorgsudvalget har drøftet ”Dilemmaer, når man arbejder med ældre mennesker,” som et tema 
til drøftelse på et møde i Ældrerådet. 
 
Teknik- og Miljøudvalget 
Teknik- og Miljøudvalget har drøftet byrum samt det nye trafikale net - Bynet 2019 - som temaer til 
et ældrerådsmøde. 
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har drøftet, at når den nye integrationspolitik kommer, så 
vil denne kunne danne grundlag for et tema på et ældrerådsmøde. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, idet fagudvalgene arbejder videre med 
forberedelse af tematiserede ældrerådsmøder. 
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Det bemærkes, at der holdes ældrerådsmøder følgende datoer i 2018/2019: 

• 3. oktober 2018 

• 31. oktober 2018  

• 28. november 2018  

• 19. december 2018  

• 30. januar 2019  

• 27. februar 2019  

• 27. marts 2019  

• 24. april 2019  

• 29. maj 2019  

• 19. juni 2019  

• 28. august 2019  

• 25. september 2019  

• 30. oktober 2019  

• 27. november 2019  

• 18. december 2019  
 
Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg har meldt tilbage til Forretningsudvalget den 15. august 2018, 
at udvalget ønsker at varetage et tematiseret møde i Ældrerådet den 28. november 2018 om 
tilgængelighed. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet udvalgene arbejder videre med 
tilrettelæggelsen af tematiserede ældrerådsmøder. 
 

9. Besøg af Bærum Eldreråd fra Norge den 19. september 2018 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Bærum Eldreråd i Norge har i sommerferien rettet henvendelse til Ældrerådet, idet Bærum 
Eldreråd er på studietur i København, og i denne forbindelse ønsker at mødes med Ældrerådet 
den 19. september 2018 kl. 14.00. Videre er formandskabet inviteret til at spise middag med 
Bærum Eldreråd den 20. september 2018. 
 
Sekretariatet afventer for indeværende Bærum Eldreråds tilbagemelding i forhold til den praktiske 
mødetilrettelæggelse, herunder mødets indhold, deltagere m.v. 
 
Møde med Bærum Eldreråd vil finde sted på Rådhuset, Udvalgsværelse D, 1. sal i tidsrummet 
14.00-16.00, og hele Ældrerådet er inviteret til at deltage i mødet. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet blev aftalt, at sekretariatet skriver ud til rådet om 
mødet. Sekretariatet har i forlængelse heraf skrevet ud til rådet den 30. august 2018 (red.). 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og sætter kryds i kalenderen den 19. 
september 2018 kl. 14.00-16.00. 
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10. Idrætsdagen ”Spring for Livet” den 13. september 2018 
v/Merete Raaschou, Joan Jensen og Bente Ketty Hansen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Bente Ketty Hansen, Merete Raaschou og Joan Jensen har deltaget i et planlægningsmøde den 9. 
august 2018 hos DGI vedrørende rådets deltagelse i idrætsdagen i ”Spring for Livet”. Der er som 
led i rådets deltagelse bestilt bolsjer (med Ældrerådets logo) til fordeling i muleposer til 
deltagerne, og rådet vil ligesom sidste år have en bod ved arrangementet. Der vil endvidere blive 
genoptrykt foldere om Ældrerådet til brug i boden m.v., og Kirsten Nissen holder i lighed med de 
foregående år, velkomsttale. 
 
Idrætsdagen ”Spring for Livet” finder sted den 13. september 2018 kl. 9.30-14.30 i Nørrebrohallen, 
og alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Temaet er denne gang hjernen. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet det blev aftalt, at hvis man ønsker at deltage i 
arbejdet i Ældrerådets bod, kan man rette henvendelse til Bente Kette Hansen. Det er gratis at 
deltage i Spring for Livet, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig – man møder bare op. 
 

11. Høring vedrørende praksisplan for speciallæger i Region Hovedstaden 
v/Hanne Simonsen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Regionsældrerådet Hovedstaden har udarbejdet høringssvar vedrørende praksisplan for 
speciallægehjælp i Region Hovedstaden, og Hanne Simonsen vil orientere om 
Regionsældrerådets høringssvar. 
 
Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke har afgivet høringssvar vedrørende 
praksisplanen. 
 
BILAG 
Samlet liste over høringssvar inklusive Regionsældrerådets høringssvar. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog Regionsældrerådet Hovedstadens høringssvar vedrørende praksisplan for 
speciallæger i Region Hovedstaden, til efterretning. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen vedrørende Regionsældrerådet Hovedstadens høringssvar 
vedrørende praksisplan for speciallæger i Region Hovedstaden, til efterretning. 
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12. Høring vedrørende øget badesikkerhed med elektronisk 
livredderovervågning 

v/Birthe Mørck (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Kultur- og Fritidsforvaltningens Kultur- og Fritidsudvalg har den 26. juni 2018 fremsendt høring til 
Ældrerådet vedrørende forslag om øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning. 
Ældrerådet behandlede forslaget tidligere på året i forbindelse med høringen af Kultur- og 
Fritidsforvaltningens effektiviserings- og investeringsforslag til budget 19. 
 
Som det fremgår af høringsbrevet, genfremsendes forslaget om øget badesikkerhed med 
elektronisk livredderovervågning, idet Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde den 11. juni 2018 
besluttede, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle arbejde videre med forslaget om indførsels af 
det elektroniske udstyr og foretage en fornyet høring, der giver bedre indsigt i, hvordan elektronisk 
livredderovervågning kan skabe øget sikkerhed i svømmehallerne. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede høringen på deres udvalgsmøde den 6. august 2018, og 
Forretningsudvalget godkendte udvalgets høringssvar på møde den 15. august 2018, idet 
høringsfristen til Kultur- og Fritidsforvaltningen er den 28. august 2018. 
 
BILAG 

• Københavns Ældreråds høringssvar af 15. august 2018 vedrørende forslag om øget 
badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning 

• Høringsbrev vedrørende øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning 

• Bilag 1 Øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning  

• Bilag 1a Opsummering af tidligere høringssvar til forslaget vedrørende øget badesikkerhed 
med elektronisk livredderovervågning  

 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar af 15. august 2018 vedrørende øget 
badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning, til efterretning. 
 

13. Orientering fra dialogmøde med ældreministeren den 27. august 2018 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældreministeren har inviteret ældrerådene til dialogmøde, og mødet i Region Hovedstaden finder 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar vedrørende øget badesikkerhed 
med elektronisk livredderovervågning, til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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sted den 27. august 2018, kl. 14.00-16.00 på Skjalm Hvide Hotel, Bygaden 1, 3550 Slangerup. 
 
Fra Ældrerådet deltager Kirsten Nissen, Bente Ketty Hansen og Anne-Marie Bossen Aarøe, jf. 
beslutning på Ældrerådets møde den 20. juni 2018. 
 
Det fremgår af invitationen fra ældreministeren, at ministeren indledningsvist vil holde et oplæg, 
med en præsentation af sin ældrepolitiske vision ”Værdighed i ældreplejen – en hjertesag”. 
 
Ministerens oplæg kommer ifølge invitationen til at fokusere på visionens fire pejlemærker: 
- Styrkelse af de ældres selvbestemmelse 
- Bedre plads til de pårørende 
- Adgang til fællesskabet for alle 
- Mere nærvær ved livets afslutning. 
 
Ministeren vil tage udgangspunkt i egne erfaringer og personlige refleksioner om det 
gode ældreliv. Oplægget følges op af en debat om værdier og holdninger for ældreplejen. 
Debatten kan eksempelvis tage udgangspunkt i spørgsmål som ’hvad er det gode ældreliv?’, 
’hvilke værdier skal prioriteres i ældreplejen?’ og ’hvordan sikres værdighed for alle ældre – uanset 
funktionsniveau?’. 
 
Indtil videre er der forberedt følgende emner til drøftelse med ældreministeren: 

• Selvbestemmelse (Hvordan udmøntes ældre borgeres selvbestemmelse i praksis – viser 
erfaringerne, at der er tilstrækkeligt personale om aftenen, sådan at ældre fx kan få et bad) 

• Demensudredning (Hvordan ser det ud rundt om i landet – er der ventetider på 
udredningen) 

• Status vedrørende brugen af klippekort (Hvordan meget bliver klippekortet brugt og til 
hvad bruges kortet) 

• Midlertidige døgnophold (Hvordan forholder det sig generelt med betalingen af de 
midlertidige døgnophold) 

• Forslaget om at fjerne tilsyn i hjemmeplejen (Bevæggrunden hertil og problemstillinger, 
hvis det bliver en realitet) 

• Manglende lægedækning i weekenden for borgere på plejehjem (skal bruge akuttelefonen 
1813) 

• Mere nærvær i forhold til en værdig død, så det ikke alene handler om vågekoner. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede, at udskyde dagsordenspunktet til næste møde i Ældrerådet den 3. oktober 
2018. 
 

14. Oplæg vedrørende Københavns Kommunes Ældrepolitik (kl. 13.00-14.00) 
v/direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, vil orientere rådet om den 
kommende proces for arbejdet med den nye Ældrepolitik. Orienteringen vil også kunne bidrage til 
at klæde rådet på til fællesmødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 25. oktober 2018, 
hvor Ældrepolitikken forventes drøftet. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og kommer med input til Ældrepolitikken. 
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Forretningsudvalget har på møde den 15. august 2018 fået oplyst, at rådet har mulighed for at 
være mere direkte involveret i processen, og at forvaltningen overvejer, at afholde møder i de fem 
lokalområder, samt at holde et stort fælles møde. 
 
Videre blev Ældrerådet på Forretningsudvalgets møde den 15. august 2018 opfordret til at bringe 
konkrete input vedrørende Ældrepolitikken videre til direktør Lars Gregersen, hvorfor 
Forretningsudvalget indstiller, at Ældrerådet på mødet kommer med input til Ældrepolitikken. 
 
På Forretningsudvalgets møde den 15. august 2018 drøftede udvalget indledningsvist følgende 
temaer i forhold til Ældrepolitikken: 
 

• Ældrepolitikken udtrykt som mere Københavnerspecifik (hvad gør sig gældende for 
København, som ikke nødvendigvis gælder for andre byer, og som bør fremgå).  

• Tilgængelighed som et tema, hvordan kan man som ældre komme rundt og tage del i 
byens liv  

• Byens rum  

• Toiletforhold, bænke, små rekreative områder og steder hvor også ældre har lyst til at slå 
sig ned 

• Ændrede klimaforholds påvirkning af byen 

• Boligforhold – hvor og hvordan ønsker ældre at bo i byen 

• Selvbestemmelse på eget liv 

• Inddragelse af §79-klubberne 

• Inddragelse af Aktivitetscentre 

• Inddragelse af plejehjem 

• Inddragelse af yngre københavnere (”du bliver jo selv ældre engang, hvordan er den by, 
som du gerne vil blive ældre i”) 

 
Det er Forretningsudvalgets opfattelse, at Ældrerådet bør være så forberedt som muligt på 
arbejdet med Ældrepolitikken, og Forretningsudvalget opfordrer derfor til, at rådet som led i sin 
forberedelse, f.eks. også gør sig overvejelser om følgende: 

• Er der nogle forhold, der kan være med til at gøre Ældrepolitikken mere 
Københavnerspecifik? 

• Hvad er det for nogle forhold, der særligt karakteriserer dét at være ældre i København? 

• Hvad er særligt vigtigt for ældre i København i dag, og som måske var anderledes i 2014 
(det tidspunkt hvor Ældrepolitikken blev skrevet)? 

• Hvordan så det ud i København på ældreområdet i 2014 (tidspunktet hvor Ældrepolitikken 
blev skrevet) – og hvordan ser det ud i dag/hvad er det, der eventuelt adskiller sig, og 
hvordan kan det komme til udtryk i den ny Ældrepolitik? 

• Hvad er det, der er sket på ældreområdet i perioden siden 2014 (tidspunktet for 
Ældrepolitikken), og som har været afgørende for, hvordan det er i dag? 

• Hvad er det for nogle nye tendenser/ny viden på ældreområdet, som skal afspejle sig i den 
nye Ældrepolitik? 

 
Det bemærkes, at fagudvalgene ligeledes arbejder videre med Ældrepolitikken. 
 
BILAG 
Københavns Kommunes Ældrepolitik 
Københavns Kommunes Værdighedspolitik 
Mødemateriale fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 19. juni 2018  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet fagudvalgene arbejder videre med input til 
ældrepolitikken. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plan for arbejdet med den nye ældrepolitik er som følger: 
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• September- oktober 2018: 
5 lokale dialogmøder, hvor bl.a. Ældrerådet inviteres. 

 

• 24. oktober 2018: 
Stort borgermøde på Rådhuset for alle ældre. 

 

• 25. oktober 2018: 
Fællesmøde mellem Ældrerådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget. 
 

• December 2018: 
Behandling af ældrepolitikken i Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

 

• December-januar 2018/2019:  
Høring om ældrepolitikken. 

 

• Forår 2019: 
behandling af ældrepolitikken i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt godkendelse i 
Borgerrepræsentationen. 

 

15. Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i Vejle den 15. november 2018 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Danske Ældreråd holder ældrepolitisk konference den 15. november 2018 (Vingstedkonferencen), 
og alle ældrerådsmedlemmer, der ønsker at deltage, har mulighed for at tilmelde sig. 
 
Sekretariatet sørger for fælles transport m.v., og ældrerådsmedlemmer foretager selvstændigt 
tilmelding på Danske Ældreråds hjemmeside. 
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om, at alle ældrerådsmedlemmer, der ønsker at deltage i Danske 
Ældreråds ældrepolitiske konference den 15. november 2018 har mulighed herfor. Konferencen 
har overskriften ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne”? 
 
Tilmelding foretages selvstændigt af ældrerådsmedlemmerne på Danske Ældreråds hjemmeside, 
og sekretariatet sørger for fælles transport m.v. 
 

16. Skrivelse vedrørende udtræden af Ældrerådet 
v/Henrik Høgh (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådets medlemmer tilmelder sig Danske Ældreråds ældrepolitiske konference den 15. 
november 2018 i Vejle (Vingstedcenteret), såfremt medlemmerne ønsker dette. 
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BAGGRUND 
Ældrerådsmedlem Henrik Høgh har med e-mail af 4. august 2018 bedt om, at ”de i Veras skrivelse 
fremlagte problemer sættes på som et dagsordenspunkt på næste ordinære ældrerådsmøde”. 
 
BESLUTNING 
Henrik Høgh lagde op til en fælles drøftelse i rådet med fokus på kommunikationen rådets 
medlemmer imellem, og refleksion i forhold til medlemmernes egen adfærd. 
Ældrerådet havde herefter en fælles debat. 
 

17. 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 besluttede, at udskyde dagsordenspunktet til næste møde i Ældrerådet den 3. oktober 
2018. 
 

18. Orientering fra sekretariatet 
Der var intet at bemærke. 
 

19. Eventuelt 
Pia Weise Pedersen rettede kritik af mødeledelsen. 
 
Birthe Mørck efterspurgte, at kommunikationen på rådsmøderne foregår på en ligeværdig måde. 
Hanne Simonsen spurgte til Danske Ældreråds temamøde den 24. september 2018 i Snekkersten 
om demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarder m.m. 
 
Kirsten Nissen oplyste hertil, at alle interesserede ældrerådsmedlemmer kan tilmelde sig de 
temadage, som Danske Ældreråd afholder. Det er muligt at orientere sig om temadagene på 
Danske Ældreråds hjemmeside. 
 
Kirsten Nissen orienterede om, at såfremt ældrerådsmedlemmer deltager i konferencer m.v., hvor 
medlemmerne selv vælger at komme dagen før konferencen holdes, og overnatte på hotel, så 
afholder medlemmerne selv udgifter forbundet med aftensmåltidet. Ældrerådet betaler 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet efter anmodning fra Henrik Høgh drøfter ”de i Veras skrivelse fremlagte 
problemer”. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orientering om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning. 
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hotelopholdet og transportudgifter. Hanne Simonsen spurgte hertil, og Kirsten Nissen oplyste, at 
rådet kan tage emnet op til drøftelse igen. 
 
Anders Lund gav udtryk for sin oplevelse af sit første møde i Ældrerådet. 
 
 

20. Oplæg vedrørende moderniseringsplanen samt 
seniorbofællesskaber (14.30- 15.00) v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

v/ Sekretariatsleder Per Christensen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Boligsekretariat 
(orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Sekretariatsleder Per Christensen, Sundheds- Omsorgsforvaltningens Boligsekretariat, giver 
Ældrerådet en opfølgning vedrørende moderniseringsplanen samt orienterer om 
seniorbofællesskaber. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet rådet på et senere tidspunkt vil blive inviteret til 
en drøftelse om seniorbofællesskaber, og Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen laver i fællesskab en konference om emnet seniorbofællesskaber. 
 
Videre vil rådet på et senere tidspunkt blive orienteret om området alternative boliger.  
 
Merete Raaschou oplyste supplerende, at Boligudvalget ligeledes arbejder med områderne 
seniorbofællesskaber og alternative boliger. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orientering til efterretning, og overvejer, hvorvidt oplægget giver anledning 
til videre drøftelser. 


