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Møde i Ældrerådet, den 31. januar 2018 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 31. januar 2018 kl. 10 – 15 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Referat af Forretningsudvalgets møde  
3. Ældrerådets evalueringsseminar den 5. februar 2018  
4. Velkomstbreve til politiske udvalg og borgmestre  
5. Opfølgning på Ældrerådets udviklings- og samarbejdsseminar den 7. december 2017  
6. Præsentationsmøde med sundheds- og omsorgsborgmesteren (kl. 11.00-11.30)  
7. Ældrerådets ældrepolitiske mål  
8. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse  
9. Opfølgning fra Aktivistgruppen om kommunalvalgsarrangementerne  
10. Høring vedrørende det lokale busnet 2019  
11. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Brugerundersøgelser 2017  
12. Høring vedrørende forlængelse af sagsbehandlingsfristerne på handicapområdet i 

Socialforvaltningen  
13. Oplæg om budgetprocessen v/økonomichef Søren Winther fra Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen (kl. 14.00-14.30)  
14. Høring om udviklingsplan for Amager Strandpark  
15. Høring om etablering af 400 cykelparkeringspladser i Valby  
16. Nyt medlem til dirigentkollegiet ved ældrerådsmøderne  
17. Orientering fra sekretariatet  
18. 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, Jørgen Melskens (orlov), Knud Johnsen, Lise Helweg, Merete Raaschou, Mona Sillemann, 
Peder Blom, Pia Weise Pedersen, Steen R. Jeppson, Svend Aage Sørensen, Torben Knud, Vagn 
Kofoed og Vera Eckhardt. 
 
Afbud fra Bjarne Mortensen, Vagn Kofoed, Hanne Simonsen, Pia Weise Pedersen, Benna Lis 
Jacobsen og Arne Mikkelsen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, idet der var enighed om, at dagsordenens punkt 7, af tidsmæssige 
årsager, ikke blev behandlet som gruppearbejde. 
 

2. Referat af Forretningsudvalgets møde 

v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 17. januar 2018 til efterretning. 



2 

Møde i Ældrerådet, den 31. januar 2018 

 

 
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 17. januar 2018. 
 
BESLUTNING 
Referatet af Forretningsudvalgets møde den 17. januar 2018 blev taget til efterretning, idet rådet 
drøftede Sundheds- og Omsorgsforvaltningens informationsmøder for borgere, der fylder 75 år. 
 

3. Ældrerådets evalueringsseminar den 5. februar 2018 

v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen vedrørende evalueringsseminaret til efterretning. 

 
BAGGRUND 
Mandag den 5. februar 2018 holder Ældrerådet evalueringsseminar fra kl. 9.30-17.00 på IDA 
Mødecenter, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V. Dagen afsluttes med fælles middag kl. 17.30, 
på en restaurant et andet sted i byen. 
 
Konsulent Rikke Drejer fra Professionshøjskolen Metropol, faciliterer dagen for Ældrerådet, og i 
den forbindelse, er samtlige ældrerådsmedlemmer blevet telefonisk interviewet med 
udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

• Hvad mener du er succeskriteriet for Ældrerådet struktur? 

• Hvad har du oplevet er hhv. største fordel og ulempe ved den nuværende struktur? 

• Hvad er din politiske vision for Ældrerådet? 

• Hvad er dit bedste råd til mig i forhold til seminaret? 
 
Besvarelserne indgår i konsulentens videre arbejde med facilitering af seminaret, ligesom 
konsulenten vil inddrage det tidligere materiale i form af Professionshøjskolen Metropols 
opsummering af 18. januar 2017 fra rådets tidligere seminar samt referat af møde i Ældrerådet den 
25. januar 2017, hvor rådet traf beslutninger om strukturen. Dette materiale er tidligere sendt med 
e- mail af 10. januar 2018 til Ældrerådet. 
 
BILAG 
Program for evalueringsseminar den 5. februar 2018. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

4. Velkomstbreve til politiske udvalg og borgmestre 

v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
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INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen om afsendelsen af velkomstbrevene til efterretning. 

 
BAGGRUND: 
Forretningsudvalget godkendte på mødet den 17. januar 2018 afsendelse af 
velkomsthenvendelser til relevante borgmestre og udvalg, idet Ældrerådet og fagudvalgene 
tidligere har drøftet og truffet beslutning om, at man ønsker sådanne breve afsendt. Dette dels for 
at orientere om rådet og rådets rolle samt at anmode om møde med borgmestrene for her bl.a. at 
drøfte ældrepolitiske problemstillinger og budget 2019. 
 
BILAG 
Ældrerådets ni velkomstbreve af 18. januar 2018 til: 
Sundheds- og Omsorgsudvalget; Socialudvalget; Socialborgmesteren; Kultur- og Fritidsudvalget; 
Kultur- og fritidsborgmesteren; Teknik- og Miljøudvalget; Teknik- og miljøborgmesteren; 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget; Beskæftigelses- og integrationsborgmesteren. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet det blev besluttet at rådet ligeledes afsender en 
velkomsthilsen til overborgmesteren. 
 

5. Opfølgning på Ældrerådets udviklings- og samarbejdsseminar den 7. 
december 2017 

v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

 
BAGGRUND 
På baggrund af Ældrerådets udviklings- og samarbejdsseminar den 7. december 2017, har 
formandskabet udarbejdet en sammenfatning af de forskellige bud på spilleregler og temaer, som 
kom til udtryk på dagen. 
 
Temaer der har naturlig sammenhæng med rådets struktur, vil ligeledes kunne inddrages på 
evalueringsseminaret, og sammenfatningen er derfor sendt til konsulent Rikke Drejer, der 
faciliterer seminaret den 5. februar 2018. 
 
Det er formandskabets holdning, at Ældrerådet løbende bør forholde sig til spilleregler for 
samarbejdet i rådet, og at fagudvalgene også arbejder hermed på udvalgsniveau. 
 
Formandskabet arbejder videre med udarbejdelse af egentlige spilleregler.  
 
BILAG 
Sammenfatning af 17. januar 2018 fra Ældrerådets samarbejds- og udviklingsseminar den 7. 
december 2017.  
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BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet formand Kirsten Nissen oplyste, at 
formandskabet arbejder videre med spilleregler, hvor også eventuelle temaer fra 
evalueringsseminaret vil kunne have relevans i forhold til arbejdet med spilleregler. 
 

6. Præsentationsmøde med sundheds- og omsorgsborgmesteren (kl. 11.00-
11.30) 

v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen på mødet med sundheds- og omsorgsborgmester Sisse 
Marie Welling, til efterretning. 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget har inviteret den nye sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling 
(SF), til et velkomstmøde, hvor rådet har lejlighed til at hilse på og høre om, hvilke politiske emner, 
borgmesteren vil vægte i den kommende periode. 
 
Sekretariatschef i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Rikke Blom deltager på mødet sammen 
med borgmesteren.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, og rådet ser frem til samarbejdet med sundheds- og 
omsorgsborgmesteren. 
 

7. Ældrerådets ældrepolitiske mål 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter udkast til ældrepolitiske mål i grupper og at rådet herefter i fællesskab 
godkender de ældrepolitiske mål, sådan at rådet kan arbejde med målene i forhold til budget 
2019 m.v. 

 
BAGGRUND 
På baggrund af de ajourførte fagudvalgskommissorier, således som disse forelå på tidspunktet for 
Ældrerådets gennemgang på ældrerådsmøde den 20. december 2017, har formandskabet 
udarbejdet et udkast til ældrepolitiske mål, som Forretningsudvalget drøftede på møde den 17. 
januar 2018, med henblik på Ældrerådets endelige godkendelse. 
 
Arbejdet med de ældrepolitiske mål er en fortløbende og dynamisk proces, hvor målene vil 
undergå forandringer i takt med rådets arbejde, fokus og resultater. 
 
Udvalgenes kommissorier er således gennemgået og søgt sammenskrevet i de ældrepolitiske mål, 
samt der er foretaget en uddybning af forklaringerne til selve målene. 
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Forretningsudvalget foreslår, at Ældrerådet drøfter de ældrepolitiske mål i grupper, og herefter 
samlet drøfter og godkender målene, sådan at rådet kan arbejde med målene i forhold til budget 
2019 m.v.  
 
BILAG 
Udkast til ældrepolitiske mål – januar 2018.  
 
BESLUTNING 
Formand Kirsten Nissen orienterede indledningsvist om, at de ældrepolitiske mål er udarbejdet på 
baggrund af en sammenskrivning af fagudvalgskommissorierne. 
Under Ældrerådets gennemgang af kommentarerne til de ældrepolitiske mål var der enighed om, 
at tilføje følgende temaer til kommentarerne: 

• ansættelse af sygeplejedagligt personale på alle plejecentre 

• opkvalificering/efteruddannelse af allerede ansat personale 

• ingen ældrerådsmedlemmer nævnes med navn i forbindelse med arbejdsgrupper m.v. 

• arbejde med pårørendepolitik 

• fortsættelse af ordning hvor pensionister kommer gratis på museer 

• borgerservicecentre skal kunne vejlede og give socialfaglig rådgivning (en social faglig 
medarbejder, hvor bestille tid, kan give socialfaglig rådgivning) 

 
Det blev aftalt, at sætningen vedrørende demensområdet ”Ældrerådet har fortsat høj grad af fokus 
på forbedringer af området og tilførsel af ressourcer” tages op til fornyet overvejelser til næste år. 
Ældrerådets fagudvalg tænker konsekvent demensområdet ind i det konkrete arbejde”.  
 
13 ældrerådsmedlemmer stemte for at beholde sætningen. 3 ældrerådsmedlemmer stemte imod 
og et medlem stemte hverken for eller imod. 2 medlemmer var ikke tilstede under afstemningen.  
 
Henrik Høgh ønskede tilført en dissens til referatet, idet Henrik Høgh finder, at sætningen 
udtrykker en uhensigtsmæssig indblanding i fagudvalgenes arbejde, og den indsats der gøres i 
fagudvalgene.  
 
Efter anmodning fra Henrik Høgh var der afstemning i rådet om at sætningen ”Dette har en høj 
prioritet i Ældrerådet”, herefter tilføjes samtlige indsatser, og ikke alene demens, så der udtrykkes 
en tilsvarende prioritering af øvrige områder, idet sætningen efter Henrik Høghs opfattelse er 
udtryk for en desavouering af andre indsatser.  
 
3 ældrerådsmedlemmer stemte for at tilføje sætningen til øvrige områder. 10 
ældrerådsmedlemmer stemte imod, og 6 stemte hverken for eller imod.  
 
I forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets område blev det aftalt, at udvalget drøfter kommissoriet i 
forhold til det videre arbejde med de ældrepolitiske mål.  
 
Ældrerådet besluttede, at Forretningsudvalget arbejder videre med en gennemskrivning af de 
ældrepolitiske mål med henblik på forelæggelse af et nyt udkast på møde i Ældrerådet i marts. 
Videre blev det besluttet, at målene gennemgås igen i august/september sådan, at forhold og 
indsatser løbende justeres.  
 

8. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 

v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
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INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orientering 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 
Formand Kirsten Nissen orienterede om, at der i Danske Ældreråd holdes 
repræsentantskabsmøde den 7. maj 2018 og ældrepolitisk konference den 8. maj 2018 i Nyborg. 
 
Alle ældrerådsmedlemmer der ønsker at deltage tilmelder sig på Danske Ældreråds hjemmeside 
(og orienterer sekretariatet herom). Der vil blive arrangeret overnatning samt fælles transport til 
Nyborg. 
 
Videre oplyste Kirsten Nissen, at det er muligt at orientere sig om referater fra bestyrelsesmøder 
på Danske Ældrerådets hjemmeside.  
 

9. Opfølgning fra Aktivistgruppen om kommunalvalgsarrangementerne 

v/Joan Jensen (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet udarbejder en drejebog for kommende valgarrangementer. 

 
BAGGRUND 
Aktivistgruppen vedrørende Ældrerådets kommunalvalgsarrangementer holdt møde den 15. 
december 2017, og udarbejdede i forlængelse heraf en evaluering vedrørende den praktiske 
tilrettelæggelse af valgarrangementerne. Aktivistgruppen drøftede også på dette møde det 
hensigtsmæssige i, at der udarbejdes en drejebog for kommende valgarrangementer. 
 
Det blev foreslået på Forretningsudvalgets møde den 17. januar 2018, at der udarbejdes en 
drejebog, og at alle ældrerådsmedlemmer, der ønsker det, kan deltage i det videre arbejde 
hermed sådan, at det næste ældreråd har nogle ideer til, hvordan rådet kan arbejde med f.eks. 
valgmøder. 
 
Der er hensigten, at der arbejdes videre med en tidsramme, hvorefter præsentationen af 
drejebogen kan finde sted på et ældrerådsmøde efter sommerferien (f.eks. august mødet).  
 
BILAG 
Aktivistgruppens evaluering af 15. december 2017 vedrørende Ældrerådets valgarrangementer.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte indstillingen, idet det blev understreget, at alle ældrerådsmedlemmer der 
ønsker, har mulighed for at deltage i arbejdet med udarbejdelse af en drejebog for 
valgarrangementer. 
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Sekretariatet vil snarest muligt sende en indkaldelse til Ældrerådet. 
 

10.  Høring vedrørende det lokale busnet 2019 
v/Svend Aage Sørensen (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender Teknik- og Miljøudvalgets udkast til høringssvar 
vedrørende det lokale busnet 2019. 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 5. januar 2018 modtaget en høring fra Økonomiforvaltningen med forslag til 
nyt lokalt busnet. Høringsfristen er den 18. februar 2018. 
 
Følgende fremgår af Økonomiforvaltningens høringsbrev: 
”Formålet med høringen er at få kommentarer til det lokale busnet, som besluttet af 
Borgerrepræsentationen i december 2016. Det lokale busnet er de busser, der ikke er A-, C- eller S- 
busser. 
 
Forslaget til det lokale busnet er udarbejdet af Movia i samarbejde med Økonomiforvaltningen i 
Københavns Kommune og omegnskommuner. Forslaget bygger blandt andet på de input, 
Københavns Kommune modtog i forbindelse med høringen af det strategiske busnet i 2016. 
 
Når høringen er afsluttet, vil Økonomiforvaltningen vurdere, om forslaget til lokalt busnet skal 
justeres. Det samlede busnet vil derefter blive indstillet til Økonomiudvalget og 
Borgerrepræsentationen, der skal behandle sagen i april. Jeres høringssvar vil blive vedlagt som 
bilag til indstillingen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. 
 
I juli 2019 åbner Cityringen. Med Cityringen får borgerne i København og hele hovedstadsområdet 
i alt 17 nye metrostationer og dermed en markant forbedring af den kollektive transport. 
Når Cityringen åbner, skal busserne tilpasses, så bus, tog og metro bindes sammen i ét 
sammenhængende kollektiv trafiknet. 
 
Tilpasningen af busnettet skete i første omgang i det strategiske busnet i forbindelse med Movias 
Trafikplan 2016. Den var i september og oktober 2016 i høring i lokaludvalgene, Ældrerådet og 
Handicaprådet. Alle høringsparter afgav i den forbindelse høringssvar. Den 15. december 2016 
godkendte Borgerrepræsentationen et høringssvar til Trafikplan 16, og i februar 2017 godkendte 
Movias bestyrelse det strategiske busnet. 
 
Næste fase i beslutningen er at få de gule buslinjer – det lokale net – til dels at passe godt sammen 
med det strategiske busnet og dels at spille godt sammen på tværs af kommune- og 
regionsgrænser. Formålet med bustilpasningen er at skabe sammenhæng i den kollektive trafik, 
og at undgå store merudgifter som følge af passagertab i busserne, da en væsentlig del af 
passagerne overflyttes til metroen. 
 
Københavns Kommune er forpligtet til at tilpasse busnettet til Cityringen for at sikre 
passagergrundlaget for metroen. ” 
 
Teknik- og Miljøudvalget udarbejder udkast til høringssvar på et ekstraordinært møde den 24. 
januar 2018 med henblik på Ældrerådets endelige godkendelse den 31. januar 2018.  
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BILAG 
Økonomiforvaltningens høringsbrev af 5. januar 2018. 
Høringsmaterialet findes på Movia hjemmeside (Her skal man trykke på knappen ”Nyt Bynet i din 
kommune”, vælge Københavns Kommune og trykke på den eller de relevante bydele): 
www.moviatrafik.dk/nyt-bynet# 
Trafik- og Miljøudvalgets udkast til høringssvar vedrørende det lokale busnet 2019. [Udkastet 
eftersendes til Ældrerådet].  
 
BESLUTNING 
Svend Aage Sørensen orienterede om drøftelserne i Teknik- og Miljøudvalget vedrørende 
høringen om Busnet 2019. Ældrerådet godkendte, at udkast til høringssvar sendes i skriftlig 
votering i rådet. 
 

11.  Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
Brugerundersøgelser 2017 

v/Lise Helweg (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende 
Brugerundersøgelser 2017 (BRUS). 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 19. januar 2018 modtaget Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
Brugerundersøgelser 2017 i høring. Der er høringsfrist den 12. februar 2018. 
 
Høringsmaterialet er FORTROLIGT idet den brede offentliggørelse af resultaterne først finder sted 
9. marts 2018. 
 
Omsorgsudvalget behandler høringen på et ekstraordinært møde den 24. januar 2018 med 
henblik på Ældrerådets godkendelse den 31. januar 2018.  
 
BILAG 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høringsmateriale samt sammenfatning til Ældrerådet. 
Ældrerådets Omsorgsudvalgs udkast til høringssvar.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte høringsudkastet vedrørende Brugerundersøgelser 2018. 
 

12.  Høring vedrørende forlængelse af sagsbehandlingsfristerne på 
handicapområdet i Socialforvaltningen 

v/Lise Helweg (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender udkast til høringssvar vedrørende forlængelse af 
sagsbehandlingsfristerne på handicapområdet i Socialforvaltningen. 
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BAGGRUND 
Ældrerådet har den 9. januar 2018 modtaget høring fra Socialforvaltningen om forlængelse af 
gældende sagsbehandlingsfrister på handicapområdet i Socialforvaltningen. 
 
Der er høringsfrist den 9. februar 2018. 
 
Forretningsudvalget behandlede høringen på møde den 17. januar 2018 med henblik på 
Ældrerådets endelige godkendelse på møde den 31. januar 2018. 
 
Det fremgår bl.a. af høringsbrevet fra Socialforvaltningen, at Borgercenter Handicap oplever 
problemer med fristoverskridelser og store sagsmængder i forhold til håndteringen af sager i 
henhold til nogle konkrete bestemmelser i lovgivningen. Det foreslås af Socialforvaltningen at 
denne problemstilling løses ved at sagsbehandlingsfristerne på disse områder forlænges. 
 
Socialforvaltningen oplyser bl.a., at det er vanskeligt at administrere sager vedr. større 
forbrugsgoder, § 113 (el-scootere, ladcykler og benzindrevne knallerter) er vanskelige at 
administrere og kræver en omfattende vurdering i forhold til forskellige stykker i paragraffen, fx 
kortlægning af faktisk gangdistance, kortlægning af kørselsbehov og formål.  
 
BILAG 
Høringsmateriale fra Socialforvaltningen vedrørende forlængelse af sagsbehandlingsfristerne på 
handicapområdet i Socialforvaltningen. 
Udkast til høringssvar vedrørende forlængelse af sagsbehandlingsfristerne på handicapområdet i 
Socialforvaltningen.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte høringsudkastet vedrørende forlængelse af sagsbehandlingsfristerne på 
handicapområdet i Socialforvaltningen. 
 

13.  Oplæg om budgetprocessen v/økonomichef Søren Winther fra Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningen (kl. 14.00-14.30) 

v/Økonomichef Søren Winther (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen om budgetprocessen til efterretning. 

 
BAGGRUND 
Økonomichef Søren Winther fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er inviteret til overordnet at 
orientere rådet om, hvordan en budgetproces forløber. Søren Winther deltager fra kl. 14.00-14.30. 
Budgetseminar med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 28. februar 2018 
 
Selve budgetseminaret med Sundheds- og Omsorgsudvalget holdes den 28. februar 2018 fra kl. 
12.00-17.00. Det bemærkes, at der også holdes ældrerådsmøde samme dag, hvorfor der vil være 
ændringer i tidspunktet for mødet. Det forventes at ældrerådsmødet holdes fra 9.00-11.30.  
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INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar vedrørende etablering af 400 
cykelparkeringer i Valby, til efterretning. 

 
Der holdes ligeledes et formøde med Søren Winther, hvor han vil gennemgå 
effektiviseringskataloget på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område i forhold til budget 
2019. Sekretariatet vil skrive ud til rådet om tilrettelæggelsen af dette møde.  
Ældrerådet vil modtage budgetmaterialet den 22. februar 2018  
 
Der vil ligeledes blive aftalt et møde med Handicaprådet om budget 2019.  
 
Budgetmøde med Socialudvalget den 27. februar 2018  
Socialudvalgets budgetmøde finder sted den 27. februar 2018 på Vartov. Der vil ligeledes her 
blive holdt et formøde med forvaltningen, og der afventes for indeværende en mødeindkaldelse til 
formødet.  
Ældrerådet vil modtage budgetmaterialet fra Socialforvaltningen den 6. februar 2018. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

14.  Høring om udviklingsplan for Amager Strandpark 

v/Svend Aage Sørensen (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender Teknik- og Miljøudvalgets udkast til høringssvar 
vedrørende udviklingsplan for Amager Strandpark. 

 
BAGGRUND 
Høringen vedrørende udviklingsplan for Amager Strandpark er modtaget den 19. december 2017, 
og der er høringsfrist den 19. februar 2018. 
 
Teknik- og Miljøudvalget har behandlet høringen på møde den 9. januar 2018 med henblik på 
Ældrerådets godkendelse på møde den 31. januar 2018.  
 
BILAG 
Udkast til udviklingsplan for Amager Strandpark 
Udkast til høringssvar vedrørende udviklingsplan for Amager Strandpark  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte høringsudkastet vedrørende udviklingsplan for Amager Strandpark. 
 

15.  Høring om etablering af 400 cykelparkeringspladser i Valby 

v/Svend Aage Sørensen (orienteringspunkt) 
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BAGGRUND 
Teknik- og Miljøforvaltningen har den 5. december 2017 fremsendt høring om projektforslag til 
etablering af 400 cykelparkeringspladser og en optimering af forpladsen til Valby Station i 
Lyshøjgårdsvej. Der var høringsfrist den 17. januar 2018. 
 
Teknik- og Miljøudvalget udarbejdede høringssvar på møde den 9. januar 2018, og 
Forretningsudvalget godkendte høringssvaret på møde den 17. januar 2018 grundet 
høringsfristen den samme dag.  
 
BILAG 
Høringsmateriale vedrørende etablering af 400 cykelparkeringer i Valby. 
Ældrerådets høringssvar af 17. januar 2018 vedrørende etablering af 400 cykelparkeringer i Valby.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog høringssvaret vedrørende etablering af 400 cykelparkeringer i Valby, til 
efterretning. 
 

16.  Nyt medlem til dirigentkollegiet ved ældrerådsmøderne 

v/Joan Jensen (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet vælger et nyt medlem til dirigentkollegiet ved rådets møder. 

 
BAGGRUND 
For indeværende er der alene tre dirigenter i Ældrerådets dirigentkollegium ved 
ældrerådsmøderne, (Joan Jensen, Bjarne Mortensen og Steen Jeppson), idet Jørgen Melskens 
har orlov fra Ældrerådet. 
 
Forretningsudvalget indstiller derfor, at Ældrerådet på mødet den 31. januar 2018 vælger en ny 
dirigent til kollegiet, sådan at dette igen udgøres af fire ældrerådsmedlemmer.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet valgte Vera Eckhardt som nyt medlem af rådets dirigentkollegium. 
 

17.  Orientering fra sekretariatet 

Sekretariatet orienterede kort om budgetmøde og budgetseminar, herunder tilbagemelding til 
sekretariatet i forhold til deltagelse. 
 

18.  Eventuelt 

Henrik Høgh orienterede om sin deltagelse i P1 programmet ”Kejser” den 30. januar 2018 
vedrørende frivilligt arbejde. 
 
Herudover anbefalede Henrik Høgh bøgerne ”Udsatte voksne og socialt arbejde” af Bettina 
Myggen Jensen og Inge Schiermacher samt ”Aging Thoughtfully af ” Martha C, Nussbaum og 
Saul Levmore. 
 
Bente Ketty Hansen orienterede om sin og Eleonora Lewandowskis deltagelse i brugerdialogmøde 
på Hjælpemiddelcentret den 18. januar 2018 om konvertering af diabeteshjælpemidler. 


