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Møde i Ældrerådet, den 3. oktober 2018 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 10.00 – 15.00 
Sted: Plejecentret Sølund, Ryesgade 20A, 2200 København N., B salen, Stueetagen. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Referat af Forretningsudvalgets møde 
3. Gruppearbejde om Ældrerådets brochure (kl. 10.30-11.30) 

- fælles opsamling på gruppearbejdet (kl. 11.30-11.50) 
4. Fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 25. oktober 2018 

Frokost (ca. kl. 12.15) 
5. Ældrerådets retningslinjer vedrørende udgifter 
6. Afrapportering fra ældrerådsmedlemmer, der har deltaget i kurser, konferencer m.v. inden 

for det seneste halve år 
7. Orientering om nyt koncept for arrangement til kommende pensionister den 3. november 

2018 
8. Københavns Kommunes Budget 2020 
9. Høring vedrørende placering af de nye centre i regi af strategien for midlertidige 

døgnophold 
10. Høring vedrørende lukning af Højdevang Sogns Plejehjem og Kildevælds Sogns Plejehjem 
11. Høring vedrørende Københavns Kommunes nye Integrationspolitik 
12. Høring vedrørende Kultur- og Fritidsforvaltningens kultur- og fritidskompas 
13. Orientering fra møde med ældreministeren den 27. august 2018 
14. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
15. Orientering fra sekretariatet 
16. Eventuelt 

 
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 Mona Sillemann, Birthe Mørck og Anders Lund. 
Uden afbud: Torben Morten Lund. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ældrerådet godkendte dagsordenen. 
 

2. Referat af Forretningsudvalgets møde 
v/Kirsten Nissen (Orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 12. september 2018 til 
efterretning. 
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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 12. september 2018.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog Forretningsudvalgets referat af møde den 12. september 2018 til efterretning, idet 
Steen Jeppson i relation til høring vedrørende budget 2019 bemærkede, at man i Beskæftigelses- 
og Integrationsudvalget finder det problematisk, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
ikke sender høringer om forhold, der vedrører ældre borgere i kommunen, til Ældrerådet. 
 

3. Gruppearbejde om Ældrerådets brochure 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på mødet i Ældrerådet den 29. august 2018, at fagudvalgene arbejder 
videre med, hvordan udvalgene ønsker at fremtræde i brochuren m.v. 
 
For at kickstarte dette arbejde - eller for de udvalg, der allerede er i gang, at give mere 
sammenhængende tid til arbejdet - foreslår Forretningsudvalget, at udvalgene får tid til at sætte 
sig sammen og drøfte, hvordan de ønsker at præsentere sig selv, i brochuren, hvilke mærkesager, 
der skal være fokus på m.v. 
 
Forretningsudvalget indstiller, at udvalgene drøfter arbejdet med brochuren i en times tid. 
Herefter vil der være 20 minutters fælles vidensdeling og udveksling af gode ideer og afklaring af 
eventuelle spørgsmål udvalgene imellem. Her tænkes fx på overlappende mærkesager og temaer, 
hvem tager hvad med, og hvordan adskiller vinklen sig fra udvalg til udvalg. Udvalgene kan også 
vælge at gå rundt til hinanden i grupperne, og vende spørgsmål.  
 
For de ældrerådsmedlemmer, der er medlem af flere udvalg, vil det være muligt at gå rundt til de 
forskellige udvalg, og drøfte brochuren, alt efter medlemmets eget ønske.  
 
Udgangspunktet og fokus for brochuren er, som Ældrerådet har drøftet på et tidligere møde, 
udvalgene og udvalgenes arbejde med mærkesagerne, hvor udvalgene i sit arbejde kvalificerer 
Ældrerådets politik. Det er Forretningsudvalgets vurdering, at udvalgenes arbejde med de 
forskellige mærkesager, og de forskellige tilgange og vinkler, der er i udvalgene, vil kunne tilføre en 
særlig dynamik til brochuren, samtidig med, at mærkesagerne er de særlige ledetråde, der går 
igen i brochuren.  
 
Forretningsudvalget besluttede på møde den 12. september 2018, at Ældrerådets mærkesager 
samt udvalgskommissorierne bl.a. kan indgå som baggrundsmateriale i gruppearbejdet. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet indleder arbejdet med rådets brochure sådan, at udvalgene sætter sig sammen 
og drøfter, hvordan udvalgene ønsker at præsentere sig selv i brochuren, hvilke mærkesager 
der skal være i fokus m.v.  
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BILAG 
Ældrerådets mærkesager. 
Udvalgskommissorier. 
 
BESLUTNING 
I forlængelse af udvalgsgruppedrøftelserne orienterede udvalgene om de overvejelser m.v., som 
udvalgene havde gjort sig i forhold til brochuren, hvor udvalgene havde taget udgangspunkt i 
kommissorierne, og der henvises således til de enkelte udvalgskommissorier. 
 
Der var enighed i rådet om, at der skal tages gruppebilleder af udvalgene, idet 
omdrejningspunktet er rådets arbejde, mærkesagerne m.v. Videre var der i rådet enighed om, at 
brochuren er rådets ansigt udadtil, og at brochuren har sit primære sigte i forhold til borgerne. 
 
Kirsten Nissen orienterede om den fremadrettede proces, hvor der vil være en vekselvirkning 
mellem at udvalgene selvstændigt skriver, og hvor AD Medias journalist skriver på baggrund af 
oplysninger fra udvalgene. I forhold til billeder, forventes disse at blive taget i oktober og 
november. Rådet vil blive orienteret så snart dette er aftalt endeligt med AD Media. 
 
Det blev besluttet, at udvalgene arbejder videre med brochuren. 
 

4. Fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 25. oktober 2018 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet holder møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget torsdag den 25. oktober 2018, 
kl.15.30-16.30 på Rådhuset, Udvalgsværelse D. 

 
Af hensyn til mødets længde, der naturligt begrænser antallet af emner til drøftelse, og 
aktualiteten af emner, foreslår Forretningsudvalget, at følgende temaer drøftes med Sundheds- og 
Omsorgsudvalget: 

• Den nye Ældrepolitik 

• Budgettet i et fremtidsperspektiv 
 
Ad Den nye Ældrepolitik 
På mødet i Ældrerådet den 29. august 2018 orienterede direktør Lars Gregersen indledningsvist 
om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kommende arbejde med Ældrepolitikken. Ældrerådet 
havde også allerede på mødet mulighed for at komme med in put til politikken, idet denne sendes 
i høring i rådet, på et senere tidspunkt. 
 
På fællesmødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget har Ældrerådet mulighed for at høre om 
udvalgets og borgmesterens politiske visioner og ønsker i forhold til Ældrepolitikken, og rådet har 
mulighed for at give udtryk for sine overvejelser m.v. De fælles drøftelser om Ældrepolitikken kan 
være med til at kvalificere udvalgenes arbejde med ældrepolitikken, når denne sendes i høring. 
 
Det bemærkes, at Forretningsudvalget havde opfordret Ældrerådet til, som led i sin forberedelse 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender at temaerne ”Den nye Ældrepolitik” samt ”Budgettet i 
et fremtidsperspektiv” drøftes med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 25. oktober 
2018.  
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til mødet i Ældrerådet den 29. august 2018, f.eks. at gøre 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? 

 
Sundheds- og omsorgsudvalget har besluttet at følgende tre visioner skal være gennemgående i 
den nye Ældrepolitik: 
 
Visionen Frihed 
Visionen om frihed handler om, at ældre i København skal kunne leve det liv, de ønsker sig, det vil 
sige støttes i at kunne klare dagliglivet bedst muligt selv men også at have mulighed for, når 
behovet for hjælp er der, at få de tilbud, der passer netop til dem.  
 
Visionen Tryghed  
Visionen om tryghed handler dels om, at ældre i København skal være sikre på at kunne få den 
hjælp og støtte, som de har brug for, når de oplever tab, sygdom og begrænsninger, dels om, at 
ældre borgere, der får hjælp og støtte af kommunen, skal opleve en tryg og ligeværdig relation til 
personalet.  
 
Visionen Medborgerskab  
Med visionen om medborgerskab er målet at skabe gode rammer for, at alle ældre i Københavns 
Kommune, kan indgå i fællesskaber og opleve sig som en del af samfundet og bidrage med de 
ressourcer, de har.  
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plan for arbejdet med den nye ældrepolitik er følgende: 

• September- oktober 2018: 
5 lokale dialogmøder, der finder sted følgende dage, og hvor ældrerådsmedlemmer har 
tilmeldt sig: 
Den 25. september 2018 kl. 13.00-15.00 på Fælledgården, Drejøgade 3, 2100 København Ø. 
Den 26. september 2018 kl. 13.00-15.00 på Poppelbo, Bystævneparken 22, 2700 Brønshøj. 
Den 2. oktober 2018 kl. 13.00-15.00 på Langgadehus Plejehjem, Valby Langgade 97, st. 
2500 Valby. 
Den 4. oktober 2018 kl. 13.00-15.00 på Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 63-65, 2300 
København S. 
Den 5. oktober 2018 kl. 13.00-15.00 i Møllehuset, De Gamles By, Edith Rodes Vej 11, 2200 
København N. 
 

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

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

• December 2018: 
1. behandling af ældrepolitikken i Sundheds- og Omsorgsudvalget. 
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• December-januar 2018/2019: 
Høring om ældrepolitikken. 

 

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

 
Budgettet er evig aktuelt, og der skal handles her og nu for at undgå forringelser på ældreområdet, 
men hvad nu hvis man ser på ældreområdet i et fremtidsperspektiv – hvordan kunne man forestille 
sig at budgettet ser ud fremadrettet, hvad er det for nogle pejlinger og tendenser, der gør sig 
gældende i forhold til ældreområdet efter 2020, og hvordan kan man imødegå nogle af de 
problemer, der tænkes at kunne opstå.  
 
Hvordan ser det ud i forhold til boligområdet, bemandingen på plejehjemmene, herunder anden 
faglighed på plejehjemmene og andre områder.  
 
Hvilke visioner og tanker har det politiske udvalg om fremtidsbudgettet – hvad mener de gør sig 
gældende og hvordan kan der tages højde for nogle af de udfordringer, der uvægerligt vil komme 
(og det gælder ikke alene på ældreområdet, men også på børne-unge området).  
 
Hvordan vil budgettet fremadrettet tage højde for den lille gruppe af ældre, der har det 
allerdårligst, og som har brug for megen hjælp. Det forventes, at kommunen vil opleve en stigning 
i antallet af + 80-årige borgere. Hvilke tanker har udvalget om denne stigning, og hvordan vil der 
blive taget højde herfor. 
 
Københavns Kommunes nøgletal 2018 (se side 9): 
https://www.kk.dk/sites/default/files/nogletalsrapport_2018_endelig_version_printervenlig.pdf  
 
Moderniseringsplanen tager højde for demografiske ændringer på boligområdet, men hvad med 
andre områder. Hvordan tages der højde for de demografiske ændringers betydning for f.eks. 
antallet af plejepersonale (sikring af at der er tilstrækkeligt med ansatte til at løfte opgaverne). Og 
hvordan sikres ældres selvbestemmelse fremadrettet, hvor scenariet måske er, at der er flere ældre 
og færre til at hjælpe. 
 
I forhold til emnet ”Budgettet i fremtidsperspektiv” drøftede Forretningsudvalget på mødet den 
12. september 2018 vigtigheden af, at Ældrerådet er med til at præge debatten på ældreområdet 
også i et fremadrettet perspektiv, hvor der blandt andet forventes en stigning i antallet af ældre 
over 80 år (forventeligt omkring år 2025/2026).  
I tilknytning hertil er det Forretningsudvalgets vurdering, at det er interessant at få Sundheds- og 
Omsorgsudvalget til at tænke fremad, i forhold til, hvordan udvalget på sigt (reelt set alene syv til 
otte år ud i fremtiden), ønsker at forholdene skal være på ældreområdet, set i lyset af de 
udfordringer, der må forventes at være.  
 
Videre var Forretningsudvalget enigt i på mødet den 12. september 2018, at det er vigtigt at drøfte 
med Sundheds- og Omsorgsudvalget hvordan, der på sigt skabes et godt ældreliv, når 
rekrutteringsproblemer grundet faldende ungdomsårgange, forventes at ramme ældreområdet.  
 
Hvis ikke der er flere unge der uddanner sig til social- og sundhedshjælpere, så vil der opstå et 
problem, og Forretningsudvalget drøftede i denne sammenhæng, hvordan andre faggrupper kan 
inddrages på ældreområdet, herunder for eksempel socialpædagoger, fysioterapeuter og 
ergoterapeuter. Forretningsudvalget drøftede videre, at det er vigtigt at arbejdet som social- og 
sundhedshjælper gøres interessant og tales op, for herved at tiltrække flere til uddannelsen. 
 
BILAG 

• Københavns Kommunes Ældrepolitik og Værdighedspolitik. 
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• Mødemateriale fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets temadrøftelse om Ældrepolitikken 
den 19. juni 2018. 

• Københavns Kommunes nøgletal 2018. 

• Ældrerådets mærkesager. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte, at emnerne ”Den nye Ældrepolitik” og ”Budgettet i et fremtidsperspektiv” 
drøftes på fællesmødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 25. oktober 2018. Kirsten 
Nissen introducerer emnerne på mødet. 
 
Kirsten Nissen oplyste, at der vil blive holdt et møde for hele Ældrerådet den 24. oktober 2018 kl. 
12.00-14.00 på Rådhuset, Udvalgsværelse D, hvor formålet er at rådet – inden fællesmødet med 
Sundheds- og Omsorgsudvalget den 25. oktober 2018 - sammen drøfter og samler op på 
Sundhedsog Omsorgsforvaltningens borgermøder om ældrepolitikken, hvor Ældrerådet også har 
deltaget. Sekretariatet vil skrive ud herom i forbindelse med udsendelse af referat af mødet i 
Ældrerådet den 3. oktober 2018. 
 

5. Ældrerådets retningslinjer vedrørende udgifter 
v/Bente Ketty Hansen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
I sammenhæng med at der er indtrådt nye medlemmer i Ældrerådet, finder Forretningsudvalget, 
at det en god anledning til i fællesskab at gennemgå retningslinjerne vedrørende rådets udgifter. 
 
Det bemærkes, at Forretningsudvalget på møde den 12. september 2018 var enigt om, at notatet 
skal opdateres i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Sekretariatet vil tage 
kontakt til forvaltningen med henblik herpå. 
 
BILAG 
Retningslinjer vedrørende Ældrerådets udgifter. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet det blev aftalt, at spørgsmål til budget rettes til 
Forretningsudvalget.  
 

6. Afrapportering fra ældrerådsmedlemmer, der har deltaget i kurser, 
konferencer m.v. inden for det seneste halve år 

v/Kursusdeltagende ældrerådsmedlemmer (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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BAGGRUND 
Det er Forretningsudvalgets opfattelse, at det er til gavn for hele Ældrerådet, at de medlemmer, 
som har deltaget i kurser, konferencer m.v., deler deres viden med det øvrige råd sådan, at alle får 
kendskab til, hvad der sker af nyt på ældreområdet. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog den gensidige orientering til efterretning, idet Kirsten Nissen bemærkede, at der 
er en aftale i rådet om, at ældrerådsmedlemmer på udvalgsmøderne orienterer hinanden om de 
kurser, som medlemmerne har deltaget i, og hvor Ældrerådet har betalt for deltagelsen. 
 

7. Orientering om nyt koncept for arrangement til kommende pensionister den 
3. november 2018 

v/Bente Ketty Hansen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på mødet i Forretningsudvalget den 12. september 2018 
orientere om et nye koncept for arrangementet for kommende pensionister, hvor der i samarbejde 
med Røde Kors, holdes et éndagsarrangement lørdag den 3. november 2018 kl. 11.00-15.00 i 
DGIByen. 
 
Tidligere afholdtes ”Seniordage”, hvor Ældrerådet også deltog, men det har vist sig vanskeligt at 
nå målgruppen bestående af kommende pensionister, og derfor er konceptet denne gang lagt om 
til et mere messelignende éndags arrangement med små oplægsseancer, hvor deltagerne kan 
komme og gå indenfor tidsrummet, idet det er forvaltningens forhåbning, at man herved rammer 
den ønskede målgruppe af kommende pensionister bedre. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
oplyste på mødet med Forretningsudvalget den 12. september 2018, at der sendes invitationer via 
e-Boks til alle borgere i kommunen i aldersgruppen 62-68 år, og der vil herudover blive 
annonceret i lokalaviser. 
 
Ældrerådet nedsatte i 2017 en evalueringsgruppe, der gav forslag til kommunen i forhold til 
ændringer vedrørende Seniordagene, og kommunen har på baggrund af rådets bemærkninger 
ændret en række forhold. Ældrerådet vil deltage med en stand, og Bente Ketty Hansen og Merete 
Raaschou er tovholdere i forhold til arrangementet. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager rådsmedlemmernes afrapportering fra kurser, konferencer 
m.v. til efterretning 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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8. Københavns Kommunes Budget 2020 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets arbejde bevæger sig, blandt flere forhold, i takt med Københavns Kommunes 
budgetproces, og Forretningsudvalget indstiller derfor, at Ældrerådets fagudvalg derfor allerede 
nu indleder arbejdet med budget 2020, herunder budgetønsker m.v. 
 
BILAG 
Årshjul for budgetprocessen. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede, at udvalgene allerede nu påbegynder arbejdet med budgetønsker og 
budget 2020 med udgangspunkt i Ældrerådets afgivne høringssvar vedrørende budget 2019 
samt de resultater, som Ældrerådet opnåede i forbindelse med budgetaftalen for 2019 – og dette i 
sammenhæng med rådets mærkesager, herunder hvilke nye ønsker, der måtte være i forhold til 
budgettet. 
 

9. Høring vedrørende placering af de nye centre i regi af strategien for 
midlertidige døgnophold 

v/Lise Helweg (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har sendt høringen vedrørende placering af de nye centre i 
regi af strategien for midlertidige døgnophold til Ældrerådet den 20. august 2018, og 
Omsorgsudvalget har behandlet høringen på et fælles møde med Sundhedsudvalget. 
Høringsfristen var den 17. september 2018, hvorfor Forretningsudvalget godkendte 
høringsudkastet, og Ældrerådet tager høringssvaret til efterretning på møde den 3. oktober 2018. 
 
BILAG 

• Omsorgsudvalgets høringssvar af 13. september 2018 vedrørende placering af de nye 
centre i regi af strategien for midlertidige døgnophold.  

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høringsmateriale. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog Omsorgsudvalgets høringssvar til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet beslutter, at udvalgene påbegynder arbejdet med Budget 2020, 
herunder budgetønsker.   

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager Omsorgsudvalgets høringssvar af 13. september 2018 vedrørende 
placering af de nye centre i regi af strategien for midlertidige døgnophold, til efterretning. 
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10. Høring vedrørende lukning af Højdevang Sogns Plejehjem og Kildevæld 
Sogns Plejehjem 

v/Merete Raaschou (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har sendt høringen vedrørende lukning af Højdevang Sogns 
Plejehjem og Kildevælds Sogns Plejehjem til Ældrerådet den 20. august 2018. Boligudvalget 
behandlede høringen på møde den 6. september 2018, og Forretningsudvalget drøftede 
høringen på møde den 12. september 2018. 
 
Høringsfristen er den 12. oktober 2018. 
 
BILAG 

• Boligudvalgets udkast til høringssvar vedrørende lukning af Højdevang Sogns Plejehjem 
og Kildevælds Sogns Plejehjem. 

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høringsmateriale. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte Boligudvalgets udkast til høringssvar. 
 

11. Høring vedrørende Københavns Kommunes nye Integrationspolitik 
v/Steen Jeppson (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har sendt høringen vedrørende kommunes nye 
Integrationspolitik til Ældrerådet den 14. august 2018. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
behandlede høringer den 11. september 2018. 
 
Høringsfristen er den 19. september 2018, hvorfor Forretningsudvalget godkendte 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udkast til høringssvar på møde den 12. september 2018. 
 
BILAG 

• Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets høringssvar af 14. september 2018 vedrørende 
Københavns Kommunes nye Integrationspolitik 

• Udkast til ny Integrationspolitik. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender Boligudvalgets udkast til høringssvar vedrørende 
lukning af Højdevang Sogns Plejehjem og Kildevæld Sogns Plejehjem 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets høringssvar af 14. september 
2018 vedrørende Københavns Kommunes nye Integrationspolitik, til efterretning. 
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BESLUTNING 
Ældrerådet tog Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets høringssvar til efterretning. 
 

12. Høring vedrørende Kultur- og Fritidsforvaltningens kultur- og fritidskompas 
v/Birthe Mørck (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Kultur- og Fritidsforvaltningen har sendt høringen vedrørende forvaltningens kultur- og 
fritidskompas til Ældrerådet den 27. juli 2018. Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet høringen 
på møde den 3. september 2018. Høringsfristen er den 27. september 2018, hvorfor 
Forretningsudvalget godkendte høringsudkastet på mødet den 12. september 2018. 
 
BILAG 

• Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar af 14. september 2018 vedrørende Kultur- og 
Fritidsforvaltningens kultur- og fritidskompas. 

• Kultur- og Fritidsforvaltningens høringsmateriale. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar til efterretning. 
 

13. Orientering fra møde med ældreministeren den 27. august 2018 
v/Kirsten Nissen, Bente Ketty Hansen og Anne-Marie Bossen Aarøe (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
[Bemærk at Ældrerådet besluttede, at udskyde dagsordenspunktet fra mødet den 29. august 2018 
til møde i Ældrerådet den 3. oktober 2018]. 
 
Ældreministeren har inviteret ældrerådene til dialogmøde, og mødet i Region Hovedstaden fandt 
sted den 27. august 2018, kl. 14.00-16.00 på Skjalm Hvide Hotel, Bygaden 1, 3550 Slangerup. 
 
Fra Ældrerådet deltog Kirsten Nissen, Bente Ketty Hansen og Anne-Marie Bossen Aarøe. 
 
Det fremgik af invitationen fra ældreministeren, at ministeren indledningsvist ville holde et oplæg, 
med en præsentation af sin ældrepolitiske vision ”Værdighed i ældreplejen – en hjertesag”. 
Ministerens oplæg ville, ifølge invitationen, komme til at fokusere på visionens fire pejlemærker: 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar af 14. september 2018 
vedrørende Kultur- og Fritidsforvaltningens kultur- og fritidskompas, til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen fra mødet med ældreministeren den 27. august 
2018, til efterretning. 
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• Styrkelse af de ældres selvbestemmelse 

• Bedre plads til de pårørende 

• Adgang til fællesskabet for alle 

• Mere nærvær ved livets afslutning. 
 
Ministeren ville 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?’. 
 
Følgende emner var forberedt fra Ældrerådet 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 tog orienteringen til efterretning, idet Kirsten Nissen oplyste, at de af Ældrerådet 
forberedte spørgsmål blev eftersendt til ældreministeren, da ministeren ikke havde besvaret disse 
under mødet. 
 

14. 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 orienterede om Danske Ældreråds arbejde med mærkesagen ”underernæring”, 
samt at Danske Ældreråd arbejder med en ny mærkesag ”det skal ikke koste at være syg”. 
 
Videre orienterede Kirsten Nissen om, at der skal være valg til Danske Ældreråds bestyrelse i 2019. 
Det blev besluttet på mødet, at der i denne forbindelse afsættes god tid til drøftelser herom på 
ældrerådsmødet, sådan at alle er orienterede om valgprocedurer m.v., hvor Københavns Ældreråd 
er i valggruppe med Bornholm og Frederiksberg. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orientering om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning. 
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Under dagsordenspunktet drøftede rådet problemstillingen om betaling for midlertidige 
døgnophold, idet Kirsten Nissen oplyste, at Danske Ældreråd afventer hvad der sker fra 
regeringens side. 
 
Herefter tog Ældrerådet orienteringen til efterretning. 
 

15. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet mindede om tilmelding til Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i 
Vigstedcenteret den 15. november 2018. [Sekretariatet har den 8. oktober 2018 skrevet til 
Ældrerådet om fælles transport m.v.]. 
 
Videre henledte sekretariatet rådets opmærksomhed på tilmelding til rådets møde med 
Sundheds- og Omsorgsudvalget den 25. oktober 2018 samt rådets møde med lokaludvalgene 
den 22. november 2018. Sekretariatet vil skrive ud herom i forbindelse med udsendelse af 
referatet fra mødet i Ældrerådet. 
 

16. Eventuelt 
Bjarne Mortensen orienterede om Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets invitation til 
beskæftigelses- og integrationsborgmesterens rådgiver Jon Andersen om møde samt følgebrev 
til beskæftigelses- og integrationsborgmesteren, hvor udvalget endnu ikke har modtaget svar. 
Bjarne Mortensen bad i denne sammenhæng Forretningsudvalget om at se på, hvordan udvalget 
får kontakt. 
 
Pia Weise Pedersen rejste spørgsmålet om, hvor mange offentlige toiletter der er blevet lavet, og 
hvilket arbejde der er sat i gang i denne sammenhæng. 
 
Kirsten Nissen gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at Ældrerådet tænker over, hvordan og hvor 
meget rådet trækker på sekretariatets ressourcer, og at dette sker på en fornuftig måde, når det 
sker. 


