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Møde i Ældrerådet, den 30. maj 2018 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 30. maj 2018 kl. 10 – 14 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Referat af Forretningsudvalgets møde 
3. Oplæg vedrørende ny strategi for midlertidige døgnophold v/Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen (kl. 10.15 – 11.00) 
4. Oplæg vedrørende Kommuneplanstrategi 2018 v/Økonomiforvaltningen samt drøftelse af 

høring vedrørende kommuneplanstrategien 2018 (kl. 11.15 – 12.00) 
Frokost 

5. Høring vedrørende udmøntning af finanslovsmidler til indsatserne ”Pårørende” og ”En 
værdig død” 

6. Oplæg vedrørende beretning 2017 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes 
selvbestemmelse v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt efterretning af rådets 
høringssvar vedrørende beretningen (13.00 – 13.30) 

7. Status vedrørende ældrerådsmødernes struktur 
8. Opfølgning på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference den 7. og 8. maj 

2018 
9. Udskydelse af mødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2018 
10. Ny møderække for 2019 
11. Ældrerådets sommerfrokost den 20. juni 2018 
12. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
13. Orientering fra sekretariatet 
14. 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, Bjarne Mortensen, Hjørdis Espensen, Vera Eckhardt, Pia Weise Pedersen, 
Vagn Kofoed. 
Uden afbud: Arne Mikkelsen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt, idet rådet drøftede længden på rådets dagsordenerne. 
 

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

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 16. maj 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 16. maj 2018  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog Forretningsudvalgets referatet af 16. maj 2018 til efterretning 
 

3. Oplæg vedrørende strategi for midlertidige døgnophold v/Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen (kl. 10.15-11.00) 

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

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har rettet henvendelse til Ældrerådet, idet forvaltningen 
ønsker at orientere rådet om et forslag til en strategi for midlertidige døgnophold. Sundheds- og 
Omsorgsudvalget har denne strategi til 2. behandling på møde den 24. maj 2018, og Ældrerådet 
vil blive præsenteret for Sundheds- og omsorgsudvalgets 2. behandling af strategien. 
 
Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslaget til strategien den 24. maj 2018, vil 
denne blive sendt i høring i Ældrerådet. Høringsmaterialet vil være det sammen, som det 
materiale, som udvalget har drøftet den 24. maj. Der vil, ifølge forvaltningen, blive tale om en kort 
høringsperiode, og rådets eventuelle høringssvar vil indgå som en del af Sundheds- og 
Omsorgsudvalgets 3. behandling af strategien, der finder sted den 16. august 2018. Høringen vil 
således afhænge af udvalgets godkendelse. 
 
Bemærk, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på et tidligere møde med Ældrerådet, den 27. 
februar 2018, har orienteret indledningsvist om Sundheds- og Omsorgsudvalgets temadrøftelser 
vedrørende videreudvikling af de midlertidige døgnophold og akutfunktionen. Dette fandt sted i 
forbindelse med rådets behandling af Budget 2019 og forvaltningens effektiviseringsforslag.  
 
Centerchef Merete Røn Christensen og sundhedschef Karen Toke fra Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen holder oplægget for rådet. 
 
BILAG 
Materiale til møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 24. maj 2018 vedrørende 2. 
behandling af strategi for midlertidige døgnophold (mødematerialet er til dagsordenspunkt 
7). 
 
Strategi for midlertidige døgnophold. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, idet rådet – såfremt Sundheds- og 
Omsorgsudvalget på møde den 24. maj 2018 godkender strategien - vil modtage høring 
vedrørende strategien. 
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BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen vedrørende 2. behandlingen af strategi for midlertidige 
døgnophold til efterretning. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens præsentation vedhæftes til 
Ældrerådet sammenmed referat af ældrerådsmødet. 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte 2. behandlingen af strategien for midlertidige 
døgnophold på møde den 24. maj 2018. Udvalget godkendte i denne sammenhæng også, at 
materialet vedrørende strategien for midlertidige døgnophold skulle sendes i høring i Ældrerådet, 
og rådet modtog formelt høringen ved e-mail af 25. maj 2018. Sundheds- og Omsorgsudvalget 
3.behandler strategien den 16. august 2018, hvor Ældrerådets høringssvar vil indgå.  
 
Kirsten Nissen orienterede om den fremadrettede proces for Ældrerådets behandling af høringen 
vedrørende strategien for de midlertidige døgnophold. Sundhedsudvalget behandler herefter 
høringen på møde den 6. juni 2018 og Omsorgsudvalget behandler høringen den 7. juni 2018, og 
behandlingerne i de to udvalg sammenfattes til ét høringssvar. 
 
Der er frist for høringssvaret til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen den 7. juni kl. 12. 
 

4. Oplæg vedrørende Kommuneplanstrategi 2018 samt drøftelse af høring 
vedrørende kommuneplanstrategien 2018 v/Økonomiforvaltningen (kl. 11.15- 
12.00) 

v/Fuldmægtig Mathias Nordby Thøgersen, Økonomiforvaltningen (orienterings- og 
drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Københavns Kommunes Økonomiudvalg besluttede på møde den 24. april 2018 at sende forslag 
til Københavns Kommuneplanstrategi 2018 i høring, og Ældrerådet modtog i forlængelse heraf 
den 25. april 2018 høringen. Høringsfristen er tirsdag den 19. juni 2018 kl. 12.00. 
 
Fuldmægtig Mathias Nordby Thøgersen fra Økonomiforvaltningen vil indlede dagsordenspunktet 
med et oplæg om forslaget til kommuneplanstrategien 2018, der varer ca. 15 min, og herefter er 
der mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Efter forvaltningens oplæg drøfter Ældrerådet i fællesskab høringen, idet udvalgsformændene og 
udvalgsforkvinden indledningsvist orienterer resten af rådet om de drøftelser, som udvalgene har 
haft vedrørende kommuneplanstrategien. På baggrund af drøftelserne på mødet udarbejdes 
rådets høringssvar, der indføjes i den af Økonomiforvaltningen særskilt udarbejdede skabelon. 
I den til dagsordenen vedhæftede skabelon (bilag) fremgår inputs fra de af Ældrerådets 
fagudvalg, der har behandlet høringen. 
 
Økonomiforvaltningen opfordrer til, at der er en skelnen mellem bemærkninger til 
kommuneplanstrategien og deciderede ændringsforslag til indholdet. Der opfordres videre til at 
fokus er på indhold, som berører rådets arbejdsområde. Økonomiudvalget og 
Borgerrepræsentationen vil efter høringsperioden, med en hvidbog over de indkomne 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og  

2. at Ældrerådet drøfter høringssvar vedrørende kommuneplanstrategien 2018 på 
baggrund af oplæg fra udvalgsforkvinden/udvalgsformændene. 
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høringssvar, behandle forslaget til kommuneplanstrategi 2018. Herefter vil forslaget blive sendt i 
offentlig høring. 
 
BILAG 
Høringsbrev af 25. april 2018 fra Økonomiforvaltningen. 
Økonomiforvaltningens forslag til kommuneplanstrategi 2018. 
Økonomiforvaltningens skabelon til høringssvar. 
Høringsskabelon med Ældrerådets foreløbige kommentarer indføjet. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet rådet drøftede de forskellige input, der kom til 
udtryk på mødet vedrørende høringen om kommuneplanstrategien. Kirsten Nissen orienterede 
om, at de udvalg, som høringen har relevans for, har behandlet denne eller vil behandle denne på 
kommende møder. 
 
Høringsfristen til Økonomiforvaltningen er tirsdag den 19. juni 2018 kl. 12.00 
 

5. Høring vedrørende udmøntning af finanslovsmidler til indsatserne 
”Pårørende” og ”En værdig død” 

v/Hanne Simonsen og Lise Helweg (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 3. maj 2018 modtaget høring fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
vedrørende udmøntning af finanslovsmidler til indsatserne ”Pårørende” og ”En værdig død”. 
 
Omsorgsudvalget og Sundhedsudvalget udarbejdede på møder den 9. maj 2018 udkast til 
høringssvar, og Forretningsudvalget godkendte dette udkast til høringssvar på mødet den 16. maj 
2018, idet høringsfristen var den 17. maj 2018. 
 
Med finanslov 2018 er der afsat 6.1 mio. til at understøtte ”aflastning af pårørende” samt 6.1 mio. 
til området ”En værdig død”. Midlerne er tildelt Københavns Kommune som varige midler. 
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal 24. maj 2018 godkende forslag til udmøntning af midlerne. 
Forvaltningens indstilling til udmøntningen taget udgangspunkt i værdighedspolitikken, hvor 
begge emner er berørt. 
 
BILAG 
Ældrerådets høringssvar af 16. maj 2018 vedrørende udmøntning af finanslovsmidler. 
Høringsnotat af 4. maj 2018 fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende 
udmøntning af midler til ”Aflastning af pårørende” og ”En værdig død”. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog Sundhedsudvalgets og Omsorgsudvalgets høringssvar af 16. maj 2018 
vedrørende udmøntning af finanslovsmidler til indsatserne ”Pårørende” og ”En værdig død”, til 
efterretning. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager Sundhedsudvalgets og Omsorgsudvalgets høringssvar af 16. maj 2018 
vedrørende udmøntning af finanslovsmidler til indsatserne ”Pårørende” og ”En værdig død”, til 
efterretning. 
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6. Oplæg vedrørende beretning 2017 om magtanvendelse og andre indgreb i 
voksnes selvbestemmelse v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt 
efterretning af Omsorgsudvalgets høringssvar vedrørende beretningen (kl. 
13.00- 13.30) 

v/Jurist Miriam Wilmont, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet modtog den 9. april 2018 høring fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende 
beretning 2017 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelse. 
Omsorgsudvalget udarbejdede i forlængelse heraf på et ekstraordinært møde den 25. april 2018 
høringssvar. 
 
Der var høringsfrist den 7. maj 2018, og Forretningsudvalget tog herefter høringssvaret til 
efterretning på møde den 16. maj 2018, idet Forretningsudvalget besluttede at forespørge jurist 
Miriam Wilmont om at deltage på ældrerådsmødet den 30. maj 2018 med et oplæg om 
beretningen, herunder en drøftelse af de spørgsmål, som høringssvaret lægger op til. 
 
BILAG 
Ældrerådets høringssvar af 7. maj 2018 vedrørende beretning 2017 om magtanvendelse og 
andre indgreb i voksnes selvbestemmelse. 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens beretning 2017 om magtanvendelse og andre indgreb 
i voksnes selvbestemmelse. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet der henvises til notat af 30. maj 2018, udarbejdet 
af Juridisk Afdeling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvor de af Ældrerådet stillede 
spørgsmål vedrørende beretningen besvares. Notatet vedhæftes referat af mødet i Ældrerådet. 
 

7. Status vedrørende ældrerådsmødernes struktur 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har besluttet, at rådets møder fremadrettet skal have en tematiseret struktur, hvor 
fagudvalgene har ansvaret for tilrettelæggelsen af møderne (eftermiddagsprogrammet). 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og  

2. at Ældrerådet tager Omsorgsudvalgets høringssvar af 7. maj 2018 vedrørende beretning 
2017 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelse, til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, idet fagudvalgene arbejder videre med, hvilke 
temaer og dage, udvalgene ønsker at være vært for et møde i Ældrerådet. 
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Forretningsudvalget var på mødet den 16. maj 2018 enigt i, at det er vigtigt, at de temaer, som 
drøftes på de tematiserede ældrerådsmøder så vidt muligt, er udtryk for et tema/emne, som hele 
udvalget brænder for, og er af relevans og interesse for Ældrerådet som helhed. Videre var 
Forretningsudvalget enigt i, at der med de tematiserede møder er mulighed for at 
udbrede viden til hinanden. 
 
Videre besluttede Forretningsudvalget på mødet den 16. maj 2018, at fagudvalgene drøfter videre 
og melder tilbage til Forretningsudvalget i forhold til, hvilket tema og hvilket møde, udvalget 
ønsker at være vært. Det blev aftalt, at Forretningsudvalget tager punktet op igen på mødet i juni, 
og at fagudvalgene meget gerne må melde tilbage i august. 
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om, at der arbejdes videre i udvalgene i forhold til tilrettelæggelse af 
temadrøftelser på ældrerådsmøderne. 
 
Endvidere oplyste Kirsten Nissen, at drøftelserne i udvalgene havde vist, at der er tilfredshed med 
Forretningsudvalgets arbejde og understøttelse af møderne i Ældrerådet. Videre havde 
drøftelserne vist, at der er et godt og velfungerende samarbejde udvalgene imellem, og mellem 
udvalg og Forretningsudvalg. 
 
Steen Jeppson orienterede på vegne af Bjarne Mortensen om vigtigheden af, at det er 
fagudvalgene der udarbejder høringssvar, og at høringssvarene er forelagt og behandlet i 
udvalgene inden Ældrerådet tager stilling hertil på ældrerådsmøderne. Der var herefter enighed i 
Ældrerådet om, at det er den faste procedure, at det er udvalgenes indstilling vedrørende 
høringssvar, som Ældrerådet tager stilling til. 
 

8. Opfølgning på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference 
den 7. og 8. maj 2018 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget drøftede på mødet den 16. maj 2018 rådets deltagelse i Danske Ældreråds 
repræsentantskabsmøde og konference den 7.-8. maj 2018, og der blev givet følgende 
kommentarer: 
 

• Gode og spændende dage med interessante oplæg. 
Oplægget om underernæring blev i denne sammenhæng fremhævet, hvor Anne Marie 
Beck, docent på Professionshøjskolen Metropol og Birthe Stenbæk Hansen, 
ernæringsfaglig konsulent i Frederiksberg Kommune, havde holdt oplæg. Der var enighed i 
Forretningsudvalget om, at Ældrerådet eventuelt kan tage kontakt til oplægsholderne i 
forbindelse med rådets arbejde med emnet. 

 

• Der bør indsættes pauser mellem oplæggene. 
 

• Vigtigt at man som Ældreråd blander sig med andre Ældreråd, men at det havde været 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter rådets deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og 
konference den 7. og 8. maj 2018, idet formand Kirsten Nissen tager rådets kommentarer med 
videre, sådan at kommentarerne kan indgå i Danske Ældreråds bestyrelses evaluering. 



7 

Møde i Ældrerådet, den 30. maj 2018 

 

vanskeligt, og at der især er udfordringer ved bordene i forbindelse med frokost. 
Det blev foreslået, at Ældrerådene, for at give mulighed for at blande sig mere med 
hinanden, for eksempel blev placeret sammen med sin valggruppe. 

 
Formand Kirsten Nissen vil tage rådets kommentarer med tilbage til Danske Ældreråds bestyrelse, 
sådan at kommentarerne kan indgå i bestyrelsens evaluering. Næste års repræsentantskabsmøde 
og konference holdes sidst i april. 
 
Det bemærkes, at det blev nævnt på konferencen, at ældreministeren holder en række 
dialogmøder med ældrerådene, og at dialogmødet i region Hovedstaden finder sted den 27. 
august 2018. Der er fra ministeriets side lagt op til begrænsede antal deltagere ved møderne. 
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om drøftelserne på henholdsvis Danske Ældreråds formandskabsmøde 
og bestyrelsesmøde, hvor blandt andet opmærksomhedspunktet om pause mellem oplæggene 
blev vendt. Kirsten Nissen oplyste, at bestyrelsen var enige om at forsøge fremadrettet at 
tilrettelægge konferencen på en anden måde, idet det er en udfordring, med så mange deltagere, 
men at Danske Ældreråd således vil overveje, om der eventuelt kunne laves en aktivitet mellem 
oplæggene.  
 
Videre orienterede Kirsten Nissen om, at der generelt havde være stor tilfredshed med både 
repræsentantskabsmødet og konferencen. 
 
Endvidere oplyste Kirsten Nissen, at det var blevet oplevet svært at forstå, at bestyrelsen har 
mulighed for på repræsentantskabsmødet at stille forslag, og indarbejde forslag, men at denne 
model sikrer, at der er den nødvendige dynamik. Der var blevet rejst kritik af, at der indkom forslag 
efter fristen.  
 
Herudover oplyste Kirsten Nissen, at bestyrelsen arbejder videre med, at alle – ikke alene de 
delegerede – fremover skal have taleret på repræsentantskabsmødet. Steen Jepsson bemærkede 
hertil, at det er væsentligt, at Ældrerådet inden repræsentantskabsmødet internt drøfter, hvad 
rådsmedlemmerne påtænker at sige, sådan at der er mulighed for at støtte hinanden. Ældrerådet 
var enigt i, at sådanne strategiske drøftelser ville være gavnlige for rådet, og sådan at rådet kan 
være mere dagsordenssættende.  
 
Videre oplyste Kirsten Nissen, at bestyrelsen var enige om at arbejde videre med, hvordan det 
fremover igen kan være muligt at danse efter middagen.  
 
Der blev på ældrerådsmødet efterspurgt mulighed for at skabe rammer, som understøtter, at 
rådsmedlemmerne bedre kan tale sammen, og blande sig med hinanden. Det blev foreslået, at 
deltagerne blandes efter nummer (1,2,3,4), og at alle med samme nummer således går sammen.  
 
Kirsten Nissen bemærkede, at det er vigtigt, at rådet prioriterer at deltage med alle 
ældrerådsmedlemmer, der ønsker at deltage, og at det er muligt blot at deltage den ene dag.  
 
Kisten Nissen oplyste, at hun tager tilkendegivelserne på ældrerådsmødet med tilbage til Danske 
Ældreråds bestyrelse. 
 

9. Udskydelse af mødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2018 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
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BAGGRUND 
Ældrerådet holder to årlige møder med Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvoraf det ene møde 
holdes som led i budgetprocessen, og det andet møde er bl.a. med henblik på drøftelse af aktuelle 
emner, budget m.v. 
 
Der er planlagt møde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen den 19. juni 2018, og 
formandskabet har foreslået forvaltningen at udskyde mødet med Sundheds- og 
Omsorgsudvalget eventuelt til efteråret i stedet for, idet formandskabet har vurderet, at vil være 
mere hensigtsmæssigt med et senere møde af hensyn til temaer. Forretningsudvalget tog dette til 
efterretning på møde den 16. maj 2018. Forvaltningen vender snarest muligt tilbage vedrørende 
mødet. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet rådets møde med Sundheds- og 
Omsorgsudvalget flyttes til den 25. oktober 2018, hvilket giver rådet bedre mulighed for at arbejde 
og forberede input til mødet. 
 
Sekretariatet vil orientere rådet om mødet m.v., når tiden nærmere sig. 
 

10. Ny møderække for 2019 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget har vurderet, at det er hensigtsmæssigt allerede nu at få tilrettelagt de 
forskellige møder i regi af Ældrerådet for det kommende år, for derved også at lette 
ældrerådsmedlemmernes øvrig planlægning. 
 
De foreslåede datoer følger Ældrerådets hidtidige mødepraksis, hvorefter der holdes møder den 
sidste onsdag hver måned, med undtagelse af juni og december, hvor møderne holdes tidligere. 
 
Følgende datoer foreslås herefter af Forretningsudvalget til møder i Ældrerådet i 2019: 
 

• 30. januar 2019 

• 27. februar 2019 

• 27. marts 2019 

• 24. april 2019 

• 29. maj 2019 

• 19. juni 2019 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender ny møderække for 2019.  
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• 28. august 2019 

• 25. september 2019 

• 30. oktober 2019 

• 27. november 2019 

• 18. december 2019 
 
BILAG 
Udkast til plan for møderække i Ældrerådet for 2019 (indeholder også 
forretningsudvalgsmøder og formandskabsmøder). 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte den nye møderække for 2019. 
 

11. Ældrerådets sommerfrokost den 20. juni 2018 
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, at Danske Ældreråds bestyrelse holder seminar den 20.-21. august 
2018, hvor bestyrelsen skal drøfte, hvad der skal arbejdes med, herunder temaerne etniske 
minoriteter; budgetter i forhold til demografiregulering; sundhedsområdet; høringer – hvem har 
høringsret; rådighedsbeløbets størrelse, når man bor i almene boliger. 
 
Herudover oplyste Kirsten Nissen, at der skal ansættes en ny sekretariatsleder i Danske Ældreråds 
sekretariat med henblik på tiltrædelse september/oktober, da den nuværende sekretariatsleder, 
Marianne Lundsgaard, har valgt at forsætter som konsulent, i stedet for. 
 

12. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets medlem af bestyrelsen for Danske Ældreråd orienterer hver måned om seneste nyt 
i bestyrelsens arbejde. 
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om, at Danske Ældreråds bestyrelse holder seminar den 20.-21. august 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orientering om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning. 
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2018, hvor bestyrelsen skal drøfte, hvad der skal arbejdes med, herunder temaerne etniske 
minoriteter; budgetter i forhold til demografiregulering; sundhedsområdet; høringer – hvem har 
høringsret; rådighedsbeløbets størrelse, når man bor i almene boliger. 
 
Herudover oplyste Kirsten Nissen, at der skal ansættes en ny sekretariatsleder i Danske Ældreråds 
sekretariat med henblik på tiltrædelse september/oktober, da den nuværende sekretariatsleder, 
Marianne Lundsgaard, har valgt at forsætter som konsulent, i stedet for. 
 

13. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet orienterede rådet om muligheden for at deltage i kommunens læsetest, og eventuelt 
interesserede kan rette henvendelse til sekretariatet, der vil videreformidle kontakten til 
kommunen. 
 
Videre oplyste sekretariatet, at der vil blive bestilt visitkort til rådets medlemmer. 
 

14. Eventuelt 
Torben Knud gjorde opmærksom på, at Ældrerådet bør anstrenge sig for at sondre om et 
spørgsmål er til embedsmænd eller til politikere, når der er oplæg, idet det er vigtigt ikke at 
sammenblande politik og faglig sagsbehandling.  
 
Anne-Marie Bossen Arrøe oplyste, at hun gerne deltager i dialogmødet med ældreministeren den 
27. august 2018. 
 
Peder Blom efterspurgte en oversigt over rådets kvartalsvise budget. Merete Raaschou 
bemærkede hertil, at det nye økonomisystem har været en udfordring, men at sekretariatet vil 
forsøge at fremskaffe en oversigt. 


