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Møde i Ældrerådet, den 23. juni 2021 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 23. juni 2021 kl. 10.00-15.00 
Sted: Rådhuset, Hovedkassen, stueetagen (Bemærk indgang til Rådhuset via bagindgangen) 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 26. maj 2021 samt ekstraordinært møde 

den 4. juni 2021 
3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 9. juni 2021 
4. Konsekvenser af SU12 om udmøntningen af administrativ besparelse (Besparelser i 

administrationen og i de forskellige eksterne konsulentydelser) på Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens område 

5. Oplæg om klippekortordningen v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
6. Den fremadrettede mødeform i Ældrerådet, herunder fagudvalg m.v. 
7. 1. behandling af Ældrerådets mærkesager 
8. Nedsættelse af ad hoc arbejdsgruppe vedrørende principper for fremtidens plejehjem 
9. Høring vedrørende helhedsplan for Bystævneparken 
10. Høring vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens handleplan for 

jobafklaringsforløb 
11. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Beretning 2020 om 

magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret 
12. Valg af tre deltagere til 7-bymøde i Randers den 31. august 2021 
13. Deltagelse i KL’s Ældrekonference den 21. september 2021 i Kolding 
14. Orientering om møde mellem Ældrerådet og det stående Teknik- og Miljøudvalg den 7. 

juni 2021 
15. Orientering om Pia Weise Pedersens og Anne Wornings møde den 9. juni 2021 med 

ældreorganisationerne vedrørende tilrettelæggelse af valgmøde 
16. Orientering om Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 
17. Orientering om formandskabets møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen den 17. juni 

2021 
vedrørende kommunal- og regionalvalget 

18. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
19. Orientering fra sekretariatet 
20. Eventuelt 

 
 

Ældrerådets medlemmer: 
Kirsten Nissen (formand), Pia Weise Pedersen (næstformand), Anders Lund, Anne Worning, 
Anne Marie Bossen Aarøe, Annette Thernøe, Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Bjarne Rueholm 
Jørgensen, Dorthe Pedersen, Eleonora Lewandowski, Elin Johansson, Hanne Simonsen, Henrik 
Høgh, Jesper Balle, Leif Andreasen, Lisbeth Sølver, Lise Helweg, Lone Skov Valentin Al Awssi, 
Margit Risnæs, Margit Schrøder, Merete Ganshorn, Michael, Neumann, Peder Blom og Ulla Morin. 
 
Afbud fra Arvin Storgaard, Hanne Simonsen og Henrik Høgh. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ældrerådet godkendte dagsordenen. 
 

2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 26. maj 2021 samt 
ekstraordinært møde den 4. juni 2021 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
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Møde i Ældrerådet, den 23. juni 2021 

 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 28. maj 2021 fået tilsendt referat af mødet i Ældrerådet den 26. maj 2021. 
Videre har Ældrerådet den 9. juni 2021 fået tilsendt referat af ekstraordinært møde den 4. juni 
2021. 
 
BILAG 

• Referat af møde i Ældrerådet den 26. maj 2021. 

• Referat af ekstraordinært møde den 4. juni 2021.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte referat af ordinært møde i Ældrerådet den 26. maj 2021 samt referat af 
ekstraordinært møde i Ældrerådet den 4. juni 2021. 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 9. juni 2021 
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 møde i Forretningsudvalget den 9. juni 2021. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog referat af Forretningsudvalgets møde den 9. juni 2021 til efterretning. 
 

4. Konsekvenser af SU12 om udmøntningen af administrativ besparelse 
(Besparelser i administrationen og i de forskellige eksterne 
konsulentydelser) på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område 

v/Kirsten Nissen (beslutnings- og drøftelsespunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender referat af møde i Ældrerådet den 26. maj 2021 samt ekstraordinært 
møde den 4. juni 2021. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 9. juni 2021 til efterretning.  
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Møde i Ældrerådet, den 23. juni 2021 

 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 17. juni 2021 udsendt materiale til Sundheds- og 
Omsorgsudvalgets møde den 22. juni 2021, jf. nedennævnte link: 
www.kk.dk/node/14110/22062021/edoc-agenda/3ce75118-0892-4e29-8230- 
6855f3901314/67e4aa41-1a38-47bd-a9a9-bafdb0fc474b 
 
Det fremgår af Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsordens punkt 13, at Sundheds- og 
Omsorgsudvalget skal behandle forslag til udmøntning af administrativ besparelse, der blev 
besluttet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 22. april 2021. 
  
Der lægges med dagsordenspunktet op til, at Ældrerådet drøfter konsekvenser af SU12 
vedrørende besparelser i administrationen og i de forskellige eksterne konsulentydelser, herunder 
træffer eventuelle beslutninger i forlængelse heraf. 
 
BILAG 

• Sundheds- og Omsorgsudvalgets mødemateriale vedrørende udmøntning af 
administrativ besparelse. 

• Formandskabets udtalelse af 21. juni 2021 vedrørende Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens forslag til udmøntning af administrativ besparelse. 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag til udmøntning af 
administrativ besparelse (SU12), herunder Ældrerådets interne håndtering af sagen, idet 
administrerende direktør Katja Kayser deltog indledningsvist. 
 

5. Oplæg om klippekortordningen (11.00-11.30) 
v/Afdelingsleder Lone Petersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har ved forskellige lejligheder vendt klippekortet, men rådet har ikke for indeværende 
modtaget en generel orientering om klippekortet. Afdelingsleder Lone Petersen fra Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen er inviteret til at deltage på mødet og orientere Ældrerådet om 
klippekortordningen m.v. På mødet deltager ligeledes specialkonsulent Trine Rosdahl, Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningen. 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet drøfter konsekvenser af SU12 om udmøntningen af administrativ besparelse 
(Besparelser i administrationen og i de forskellige eksterne konsulentydelser) på Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens område, herunder træffer eventuelle beslutninger i forlængelse heraf. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.  
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Møde i Ældrerådet, den 23. juni 2021 

 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning 
 

6. Den fremadrettede mødeform i Ældrerådet, herunder fagudvalg m.v. 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På møde den 9. juni 2021 drøftede Forretningsudvalget den fremadrettede form på møderne i 
Ældrerådet og i fagudvalgene. Der var her enighed om at rådet, henset til den generelle 
genåbning af samfundet og Covid-19 situationen/vaccinationssituationen som sådan, 
fremadrettet kan tage udgangspunktet i at møder holdes fysisk. 
 
Forretningsudvalget drøftede videre, at såfremt der måtte opstå en konkret og ekstraordinær 
situation, vil der kunne indkaldes til Teams møde, men udgangspunktet er således fysiske møder. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet var enigt i, at der fremadrettet holdes fysiske møder 
 

7. 1. behandling af Ældrerådets mærkesager 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget drøftede på møde den 9. juni 2021 status på fagudvalgenes arbejde med 
mærkesager, idet samtlige fagudvalg har indledt drøftelser om mærkesager. 
 
Fagudvalgenes forslag til mærkesager er herefter blevet sammenfattet i en bruttoliste med henblik 
på Ældrerådets 1. behandling på møde den 23. juni 2021. Ældrerådets mærkesager besluttes 
endeligt på møde i Ældrerådet den 25. august 2021. 
 
Det bemærkes, at Ældrerådet på seminar den 14. januar 2021 kort vendte det hensigtsmæssige i – i 
lighed med det tidligere Ældreråd - at arbejde med mærkesager som et redskab til at opnå 
konkrete resultater. At arbejde med mærkesager er en måde, hvorpå Ældrerådet kan arbejde 
strategisk og rette fokus på nogle særskilte områder og forhold, hvor rådet mener, at der skal 
sættes ind og ske en udvikling til gavn for ældre. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, idet der henset til den generelle Covid-19 
situation fremadrettet holdes fysiske møder i Ældrerådet og fagudvalgene m.v. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet foretager 1. behandling af de mærkesager, som fagudvalgene indtil videre har 
arbejdet med, herunder orienterer hinanden gensidigt om baggrunden m.v. for valget af de 
konkrete mærkesager. 
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Møde i Ældrerådet, den 23. juni 2021 

 

Det er afgørende, at der er ejerskab til mærkesager og at disse er forankret i arbejdet i Ældrerådet. 
Mærkesagerne er rådets egne, og de er udarbejdet og udtænkt af rådet og har dermed også en 
bredde i forhold til ældreområdet som sådan. Det er hensigten med mærkesager, at rådet konkret 
arbejder med dem, og indtænker dem i de sammenhænge, som rådet indgår i. Man kan også 
kalde mærkesagerne for rådets ældrepolitiske mål. Arbejdet med mærkesager vil typisk have sit 
udspring i fagudvalgene, hvor udvalgene arbejder specifikt med at definere, hvilke områder og 
udfordringer, der skal sættes ind i forhold til, og hvordan der kan ske en udvikling væk fra den 
konkrete situation, herunder hvad der i givet fald skal sættes i stedet for. 
 
Det konkrete arbejde med mærkesager kan omfatte drøftelser om, hvad det er for en udfordring, 
der gør sig gældende, og som rådet gerne vil være med til at løse. Hvem er det, det går ud over – 
er det bestemte grupper af ældre, er det særligt mænd eller kvinder, i forvejen udsatte ældre m.v. 
Hvad sker der, hvis der ikke findes en løsning på problemet, hvilke konsekvenser ser Ældrerådet. 
Hvordan kan problemet løses, og hvad kommer der til at ske, når problemet løses. 
 
At have et stort antal mærkesager er ikke et mål i sig selv, da mange mærkesager kan vanskeliggøre 
arbejdet og fokus. Mærkesager er ikke statiske, men ændrer sig alt efter hvor fokus er, og om 
mærkesagerne ”indfries”.  
 
Mærkesager kan ses som både et internt redskab, der skærper rådets fokus på at opnå nogle 
konkrete mål i arbejdet i Ældrerådet. Desuden kan mærkesager ses som et eksternt redskab der 
giver synlighed udadtil i forhold til at omverdenen ved hvilke områder, som rådet har særskilt 
fokus på – dette kan også øge rådets mulighed for samarbejde med andre parter om forholdet.  
 
Fordi et område eller problemstilling ikke er nedskrevet som en konkret mærkesag, er ikke 
ensbetydende med, at Ældrerådet ikke kan arbejde med det konkrete område, men alene udtryk 
for en strategisk overvejelse.  
 
Det bemærkes, at tidligere Ældreråd har fundet det hensigtsmæssigt at tilrettelagt en proces, hvor 
mærkesagerne er blevet taget op til drøftelse en gang årligt for at vurdere eventuelle 
justeringsbehov, aktualitet m.v. 
 
BILAG 
Foreløbigt udkast til Ældrerådets mærkesager. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede fagudvalgenes foreløbige udkast til mærkesager, idet rådet særskilt vendte 
formuleringen vedrørende, ”sagsstammer”. Ældrerådet foretager 2. behandling af mærkesagerne 
på møde den 25. august 2021. 
 

8. Nedsættelse af ad hoc arbejdsgruppe vedrørende principper for fremtidens 
plejehjem 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På baggrund af forslag fra Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg besluttede 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet nedsætter en ad hoc arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af principper for 
fremtidens plejehjem, herunder vælger 6-7 repræsentanter til arbejdsgruppen.  
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Forretningsudvalget den 12. maj 2021 at lægge op til en proces, hvorefter der på møde i 
Ældrerådet den 23. juni 2021 foreslås nedsat en ad hoc arbejdsgruppe med henblik på 
udarbejdelse af principper for fremtidens plejehjem m.v. Der var enighed i Forretningsudvalget 
om, at ad hoc arbejdsgruppen mest hensigtsmæssigt består af max 6-7 deltagere i alt. 
 
Som led i processen blev det aftalt, at fagudvalgene forinden mødet i Ældrerådet den 23. juni 
2021 indledningsvis drøfter og arbejder med ideer til vinklinger og perspektiver på fremtidens 
plejehjem. 
 
Det bemærkes, at Ældrerådet holdt ekstraordinært møde den 4. juni 2021 med henblik på 
drøftelse af principper for fremtidens plejehjem med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
Boligafdeling.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede, at følgende medlemmer deltager i rådets ad hoc arbejdsgruppen 
vedrørende principper for fremtidens plejehjem: Lise Helweg, Lone Skov Valentin Al Awssi, Margit 
Schrøder og Leif Andreasen. 
 
Arbejdsgruppen holder det første møde den 29. juni 2021, og vender herefter tilbage til 
Ældrerådet, når der er noget konkret at forelægge for rådet. 
 

9. Høring vedrørende helhedsplan for Bystævneparken 
v/Elin Johansson og Peder Blom (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling, har den 3. maj 2021 sendt vedhæftede høringsbrev 
til Ældrerådet om den igangsatte offentlige høring vedrørende helhedsplan for Bystævneparken 
med miljørapport. 
 
Teknik- og Miljøudvalget samt Boligudvalget behandlede høringen på fælles møde den 7. juni 
2021, og Ældrerådet godkender udkastet til høringssvar på mødet den 23. juni 2021. Der er er 
høringsfrist den 27. juni 2021. 
 
Høringen er også på Kommunens høringsportal: www.blivhoert.kk.dk/hoering/offentlig-horing-
afhelhedsplan-bystaevneparken-med-miljorapport.  
 
Det fremgår af høringsportalen, at ”Borgerrepræsentationen i København besluttede den 22. april 
2021 at sende Helhedsplan for Bystævneparken med miljørapport i offentlig høring.  
 
Helhedsplan for Bystævneparken omfatter et moderne plejecenter, daginstitutioner samt boliger i 
rækkehuse og etagebebyggelser. Det overordnede greb i planen er at binde den nuværende 
kommunale enklave sammen med den omkringliggende by. Dette gøres både med 
bebyggelsesstrukturen og trafikale forbindelser. Samtidig indeholder Helhedsplanen et centralt 
grønt rum, der skal invitere byens borgere ind og lede op til Vest volden.  
 
Den foreslåede bebyggelse i helhedsplanen medfører en bebyggelsesprocent på 103. Der 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender Boligudvalgets samt Teknik- og Miljøudvalgets fælles 
udkast til høringssvar vedrørende helhedsplan for Bystævneparken.  
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udarbejdes en miljørapport, som belyser de miljømæssige konsekvenser ved at realisere planen. 
Denne høring foretages i medfør af Miljøvurderingsloven. Det er først med lokalplanen og 
efterfølgende byggesagsbehandling, at byggeriet muliggøres. I den forbindelse afholdes yderlig 
offentlig høring.” 
 
BILAG 

• Økonomiforvaltningens høringsbrev vedrørende helhedsplan for Bystævneparken. 

• Teknik- og Miljøudvalgets samt Boligudvalgets udkast til høringssvar. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte Teknik- og Miljøudvalgets samt Boligudvalgets udkast til høringssvar 
vedrørende helhedsplan for Bystævneparken. 
 

10. Høring vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens 
handleplan for jobafklaringsforløb 

v/Anne Worning (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har den 20. maj 2021 sendt handleplan for 
jobafklaringsforløb i høring i Ældrerådet. 
 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget har i forlængelse heraf behandlet høringen på 
udvalgsmøde den 1. juni 2021. Ældrerådet behandler høringen endeligt på møde den 23. juni 
2021, hvor der også er høringsfrist vedrørende handleplanen. 
 
BILAG 

• Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens høring vedrørende handleplan for 
jobafklaringsforløb. 

• Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalgets udkast til høringssvar. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalgets udkast til høringssvar 
vedrørende handleplan for jobafklaringsforløb, idet det blev besluttet, at ordet ”ældre” tilføjes 
høringssvaret. 
 

11. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Beretning 2020 
om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret 

v/Hanne Simonsen og Leif Andreasen (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalgets udkast til 
høringssvar vedrørende handleplan for jobafklaringsforløb. 



8 

Møde i Ældrerådet, den 23. juni 2021 

 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har sendt magtanvendelsesberetningen for 2020 i høring i 
Ældrerådet den 21. maj 2021, og Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede høringen på møde 
den 4. juni 2021. 
 
Processen har herefter – jf. beslutning på møde i Forretningsudvalget den 12. maj 2021 - været 
tilrettelagt sådan, at Forretningsudvalget drøftede høringen på møde den 9. juni 2021 med 
henblik på udsendelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar i en kort skriftlig votering i 
Ældrerådet med svarfrist den 11. juni 2021. Ældrerådets høringssvar blev herefter sendt til 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen den 11. juni 2021, hvor der var høringsfrist. 
 
Magtanvendelsesberetningen redegør for antallet af de magtanvendelser, der blev foretaget af 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2020 i forhold til mennesker med demens og andre 
mennesker med en varig psykisk funktionsnedsættelse. 
 
Det er fastsat i serviceloven, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal følge udviklingen i brugen af 
magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret til brug for en vurdering af, om 
der er behov for opfølgning i forvaltningen i forhold til brugen af lovens bestemmelser. Til brug for 
denne vurdering skal der hvert år udarbejdes en beretning om registrerede magtindgreb samt 
indsatsen på magtanvendelsesområdet. Beretningen redegør for brugen af magtindgreb i 2020, 
og vil blive forelagt det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg. 
 
Det bemærkes, at Ældrerådet på møde den 28. april 2021 behandlede og godkendte høringssvar 
vedrørende magtanvendelsesberetningen for 2019. Ældrerådets høringssvar vedrørende 
beretningen for 2019 er for en god ordens skyld vedhæftet. 
 
BILAG 

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningens magtanvendelsesberetning for 2020. 

• Ældrerådets høringssvar vedrørende magtanvendelsesberetningen for 2020. 

• Ældrerådets høringssvar vedrørende magtanvendelsesberetningen for 2019. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog høringssvaret vedrørende Beretning 2020 om magtanvendelse og andre indgreb i 
voksnes selvbestemmelsesret til efterretning. 
 

12. Valg af tre deltagere til 7-bymøde i Randers den 31. august 2021 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager høringssvaret vedrørende Beretning 2020 om magtanvendelse og andre 
indgreb i voksnes selvbestemmelsesret til efterretning, idet høringssvaret har været i skriftlig 
votering i Ældrerådet forinden mødet den 23. juni 2021.  
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BAGGRUND 
Randers Ældreråd har oplyst, at 7-bymødet vil finde sted den 31. august 2021, idet Randers 
Ældreråd har inviteret fem deltagere pr. ældreråd, og hvor formand og næstformand er inviteret til 
at deltage på de to af pladserne. Ældrerådet skal således på møde den 23. juni 2021 vælge tre 
medlemmer til deltagelse i 7-bymødet i Randers. 
 
Et mere formelt program med praktiske oplysninger forventes sendt til Ældrerådet snarest muligt. 
Det endelige program for dagen er dermed ikke fastlagt endnu, da det skal tilpasses efter 
gældende retningslinjer ifht. Covid-19, m.v. 
 
I forhold til 7-bymødernes historik er der tradition for et fast årligt møde mellem de største byer i 
landet begyndte i 1997, hvor ældrerådsrepræsentanter for de fem største byer mødtes 
(København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg). Samarbejdet blev i 2010 udvidet med 
Esbjerg og Randers sådan, at det nu er repræsentanter fra ældrerådene i de syv største byer i 
landet, der mødes en gang årligt. 
 
De deltagende ældreråd skiftes til at have værtskabet for mødet, hvor det overordnede formål er at 
dele erfaringer og viden om udviklingen på ældreområdet. Københavns Ældreråd har senest 
været vært for 7-bymødet den 17. marts 2015. 
 
Formandskabet for Københavns Ældreråd mødes herudover også en gang årligt med 
formændene for de øvrige deltagende ældreråd for at drøfte aktuelle emner på ældreområdet. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede, at følgende tre medlemmer - Eleonora Lewandowski, Annette Thernøe og 
Jesper Balle - deltager i 3-bymødet den 31. august 2021 sammen med Kirsten Nissen og Pia Weise 
Pedersen. 
 

13. Deltagelse i KL’s Ældrekonference den 21. september 2021 i Kolding 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
KL’s Ældrekonference 2021 finder i år sted den 21. september 2021 på Hotel Comwell i Kolding, og 
sætter denne gang fokus på anderledes ældreliv (”Alle mennesker er forskellige – også i 
alderdommen”). Det bemærkes, at konferencen blev aflyst sidste år på grund af Covid-19 
situationen. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet vælger tre deltagere, udover formandskabet, til at deltage i 7-bymødet i Randers 
den 31. august 2021.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter deltagelse i KL’s Ældrekonference den 21. september 2021, herunder 
beslutter at 15 medlemmer af rådet har mulighed for at deltage. 
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Forretningsudvalget lægger op til at 15 medlemmer af Ældrerådet har mulighed for at deltage i KL 
konferencen den 21. september 2021, henset til at deltagelse i konferencen er omkostningstung. 
 
Det fremgår af KL’s hjemmeside, at ”På konferencen stiller vi derfor skarpt på, hvordan 
kommunernes tilbud på ældreområdet bedst kan imødekomme ældre med anderledes behov. Det 
kan være socialt udsatte ældre, ældre med anden etnisk herkomst eller ældre med handicap. 
Hvilke kompetencer skal der til? Og hvad har corona-krisen betydet for netop disse grupper?” 
 
KL følger COVID-19 situationen tæt, og KL oplyser på hjemmesiden, at konferencen med stor 
sandsynlighed vil bære præg af en række tiltag, sådan at myndighedernes anbefalinger 
overholdes.  
 
Det er muligt at læse om konferencen på dette link: www.tilmeld.kl.dk/aeldrekonference2021. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede, at følgende medlemmer deltager i KL’s ældrekonference den 21. 
september 2021; 
Hanne Simonsen, Annette Thernøe, Anne Worning, Ulla Morin, Anders Lund, Anne-Marie Bossen 
Aarøe, Kirsten Nissen, Elin Johansson, Merethe Ganshorn, Margit Risnæs, Bjarne Rueholm 
Jørgensen, Lise Helweg og Michael Neumann (Michael Neumann har efterfølgende oplyst, at han 
ikke har mulighed for at deltage, red.). 
 
Kirsten Nissen oplyste, at man som deltager selvstændigt foretager tilmelding til KL’s konference, 
og Kirsten Nissen opfordrede i denne sammenhæng til, at deltagerne foretager tilmelding hurtigst 
muligt af hensyn til at sikre sig en plads på konferencen. Sekretariatet sender en e-mail til de 
deltagende medlemmer med de praktiske forhold, der er knyttet til deltagelsen i konferencen. 
 

14. Orientering om møde mellem Ældrerådet og det stående Teknik- og 
Miljøudvalg den 7. juni 2021 

v/Peder Blom (drøftelses- og orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet og det stående Teknik- og Miljøudvalg holdt møde mandag den 7. juni 2021, og 
Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg havde sammen med Boligudvalget forberedt mødets indhold, 
hvor der var fokus på seniorbofællesskaber samt tilgængelighed for ældre i byen. 
 
Peder Blom vil på mødet i Ældrerådet den 23. juni 2021 orientere om indholdet af mødet med det 
stående Teknik- og Miljøudvalg, herunder hvilke områder der særligt var fokus på, og om 
drøftelserne har givet anledning til særskilte overvejelser. 
 
BILAG 

• Dagsorden til møde mellem Ældrerådet og det stående Teknik- og Miljøudvalg. 

• Ældrerådets interne notat til brug ved mødet. 

• Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalgs handout med erfaringer fra Triangelruten 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og drøfter, hvorvidt mødet giver anledning til 
yderligere overvejelser.  
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BESLUTNING 
Peder Blom orienterede om mødet med det stående politiske Teknik- og Miljøudvalg den 7. juni 
2021, hvor den generelle opfattelse var, at det havde været et godt møde. Teknik- og Miljøudvalget 
samt Boligudvalget arbejder videre med en række konktre forhold i tilknytning til mødet. 
 
Herefter tog Ældrerådet orienteringen til efterretning 
 

15. Orientering om Pia Weise Pedersens og Anne Wornings møde den 9. juni 
2021 med ældreorganisationerne vedrørende tilrettelæggelse af valgmøde 

v/Pia Weise Pedersen og Anne Worning (drøftelses- og orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Pia Weise Pedersen og Anne Worning har den 9. juni 2021 deltaget i det 2. møde med 
ældreorganisationerne vedrørende tilrettelæggelse af valgmøde i tilknytning til kommunal- og 
regionalvalget den 16. november 2021. 
 
Pia Weise Pedersen og Anne Worning vil på mødet den 23. juni 2021 orientere om status på 
valgmødetilrettelæggelse. 
 
BESLUTNING 
Pia Weise Pedersen og Anne Worning orienterede om møde med ældreorganisationerne den 9. 
juni 2021 vedrørende valgmødetilrettelæggelsen, idet det er besluttet at valgmødet holdes den 
28. oktober 2021 kl. 16.30-18.30 hos HK (hovedsalen) på Svend Aukens Plads. 
 
Temaerne for valgmødet kommer blandt andet til at omfatte, hvordan København som by kan 
være for alle - også ældre - herunder rumme et værdigt ældreliv, med svære overgange, samt give 
mulighed for at ældre også kan have et sundt og aktivt liv. Der er udarbejdet udkast til invitation 
m.v., og Pia Weise Pedersen og Anne Worning oplyste, at arbejdsgruppen havde aftalt at mødes 
igen den 23. august 2021. 
 
Ældrerådet tog herefter orienteringen til efterretning. 
 

16. Orientering om Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets delegerede deltog den 16. juni 2021 i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde, og 
rådet vil i forlængelse heraf på møde den 23. juni 2021 modtage orientering om 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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repræsentantskabsmødet, herunder resultatet af de afholdte afstemninger m.v. 
 
Nedenfor er til orientering indsat link til Danske Ældreråds hjemmeside vedrørende Danske 
Ældreråds nyvalgte formand Inger Møller Nielsen og den fælles udtalelse om, at alle kommuner 
skal have en strategi for boliger til ældre: 

• www.danske-aeldreraad.dk/kategori/nyheder/ 

• www.danske-aeldreraad.dk/aeldreraad-alle-kommuner-skal-have-en-strategi-for-boliger-
til-aeldre/ 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede rådets deltagelse i repræsentantskabsmødet den 16. juni 2021, idet Kirsten 
Nissen oplyste, at den nytiltrådte bestyrelse holder det første møde den 24. juni 2021, hvor 
bestyrelsen blandt andet skal konstituere sig med 1. og 2. næstformand. 
 
Herefter tog Ældrerådet orienteringen til efterretning. 
 

17. Orientering om formandskabets møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen 
den 17. juni vedrørende kommunal- og regionalvalget 

v/Kirsten Nissen og Pia Weise Pedersen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets formandskab var den 17. juni 2021 inviteret til at deltage i et møde med Kultur- og 
Fritidsforvaltningen vedrørende kommunal- og regionalvalgets betydning i forhold til ældre, 
herunder ældre på plejehjem, tilgængelighedsaspekter m.v. 
 
BILAG 
Kultur- og Fritidsforvaltningens referat af møde den 17. juni 2021. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

18. 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. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning. 
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BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om, at den nyvalgte bestyrelses første møde holdes den 24. juni 2021, 
hvor bestyrelsen blandt andet skal arbejde med mærkesager, evaluere repræsentantskabsmødet 
m.v. Kirsten Nissen orienterede videre om, at bestyrelsen ligeledes skal konstituere sig med 1. og 2. 
næstformand, hvor Kirsten Nissen oplyste, at hun har til hensigt at stille op. 
 
Endvidere oplyste Kirsten Nissen, at der er lagt op til, at bestyrelsen holder seminar i begyndelsen 
af september. 
 
Herefter tog Ældrerådet orienteringen til efterretning. 
 

19. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet ønskede Ældrerådet god sommer. 
 

20. Eventuelt 
Michael Neumann spurgte til, hvordan det forløber i Københavns Kommune med de afsatte 
finanslovsmidler til flere hænder på plejehjemmene, hvor der er lagt op til at fastansatte 
uuddannede kan komme i uddannelse, og hvorved der kan frigøres midler til ansættelse af flere 
medarbejdere. Kirsten Nissen oplyste hertil, at Forretningsudvalget havde fået oplyst, at man er i 
gang med at lave beregninger og undersøge, hvordan man kan få fastansatte uuddannede i 
uddannelse.  
 
Videre spurgte Michael Neumann om, hvordan det forløber med fordelingen af de statslige 
stimulimidler i forhold til selvejende plejehjem, hvor processen er lagt sådan an fra statens side, at 
de selvejende plejehjem selv skal ansøge om midler. Det blev aftalt at sekretariatet følger op herpå.  
 
Margit Schrøder oplyste, at Ensomme Gamles Værn holder konference på Hotel Nyborg Strand 
den 12. oktober 2021 med overskriften ”Inklusion - hvordan skaber vi rum til alle ældre. Der er 
strukturer i samfundet, som marginaliserer og sætter mennesker uden for samfundets 
fællesskaber. Hvordan skaber vi bedre vilkår for inklusion af alle ældre?” 
 
Arne Bjørn Nielsen orienterede om det igangværende forsøg med færre biler i Middelalderbyen, 
hvor kommunen har afstribet veje, sat bænke op, placeret træer i plantesække m.v., for herved at 
fremme byen som fodgænger- og cyklist by. Arne Bjørn Nielsen opfordrede Ældrerådet til at gå 
ud og opleve forsøget i middelalderbyen, der er sat i værk fra juni til september i år.  
 
Anders Lund henviste til artikel bragt på Faglige Seniorers hjemmeside om, hvad der 
karakteriserer et godt ældreråd. 


