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Møde i Ældrerådet, den 24. februar 2021 

 

REFERAT 
 
Teams-møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 24. februar 2021 kl. 10.00-14.00 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af Teams møde i Ældrerådet den 27. januar 2021 
3. Budgetmøde med Socialudvalget den 25. februar 2021 samt høringssvar vedrørende 

budget 2022 på Socialforvaltningens område 
4. Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling hilser på Ældrerådet (kl. 10.30-

10.40) 
5. Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 2. marts 2021 vedrørende budget 

2022 på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område 
6. Høring om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens brugerundersøgelser (BRUS) 2020 
7. Introduktion til aktivitetsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen v/ Centerchef 

Helle Schnedler, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 11.10-11.40) 
8. Covid-19 briefing v/Direktør Jakob Krogh, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 11.45- 

12.00) 
9. Orientering om projektbeskrivelse for projektet ”Demensvenlig bydel Vanløse”, herunder 

nedsættelse af referencegruppe v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 12.05-12.35) 
10. Oplæg om Ældrerådets juridiske ramme v/Juridisk chefkonsulent Niels Nicolai Nordstrøm, 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 12.45-13.15) 
11. Fælles drøftelse om behovet for ”virtuelle kaffemøder” i forlængelse af fagudvalgsmøder, 

herunder etablering af følordning i Ældrerådet 
12. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
13. Orientering fra sekretariatet 
14. 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. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ældrerådet godkendte dagsordenen. 
 

2. Godkendelse af referat af Teams møde i Ældrerådet den 27. januar 2021 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 29. januar 2021 fået tilsendt referat af mødet i Ældrerådet den 27. januar 2021. 
 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.  at Ældrerådet godkender referat af Teams møde i Ældrerådet den 27. januar 2021. 
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Møde i Ældrerådet, den 24. februar 2021 

 

BILAG 
Referat af møde i Ældrerådet den 27. januar 2021.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte referat af møde i rådet den 27. januar 2021. 
 

3. Budgetmøde med Socialudvalget den 25. februar 2021 samt høringssvar 
vedrørende budget 2022 på Socialforvaltningens område 

v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Socialforvaltningen gav på formøde den 11. februar 2021 fra kl. 14.30-15.30 en teknisk 
gennemgang af investerings- og effektiviseringsforslagene til Budget 2022 på 
Socialforvaltningens område. 
 
På baggrund af Socialforvaltningens gennemgang holdt Ældrerådet ekstraordinært møde den 11. 
februar 2021 fra kl. 15.40-16.40, for at forberede Teams budgetmødet den 25. februar 2021 med 
Socialudvalget. På mødet blev de forskellige innovations- og effektiviseringsforslag samt 
bevillingsudløb drøftet sådan, at rådet er forberedt til budgetmødet den 25. februar 2021. 
 
Videre blev der på det ekstraordinære møde i Ældrerådet udarbejdet udkast til høringssvar om 
budget 2022 med henblik på endelig godkendelse på møde i Ældrerådet den 24. februar 2021. 
Høringsfristen er den 26. februar 2021 kl. 12.00. 
 
Det bemærkes, at Ældrerådets Beskæftigelses-, Integrations – og Socialudvalg holdt møde den 10. 
februar 2021, hvor udvalget også drøftede Budget 2022 på Socialforvaltningens område. 
 
Hele Ældrerådet var inviteret til formødet og det interne ekstraordinære møde i Ældrerådet den 11. 
februar 2021, og følgende medlemmer havde tilmeldt sig møderne: 
Kirsten Nissen, Pia Weise Pedersen, Anne Worning, Bjarne Rueholm Jørgensen, Dorthe Pedersen, 
Eleonora Lewandowski, Elin Johansson, Henrik Høgh, Leif Andreasen og Merete Ganshorn. 
 
I forhold til budgetmødet den 25. februar 2021, kl. 16.30-18.30, har Socialforvaltningen, på grund 
af den virtuelle mødeform, fastsat en deltagerbegrænsning på fire fra Ældrerådet. 
 
Der var med henvisning hertil enighed om på det ekstraordinære møde den 11. februar 2021, at 
Anne Worning (nyvalgt formand for Beskæftigelses-, Integrations – og Socialudvalget), Michael 
Neumann (nyvalgt næstformand i Beskæftigelses-, Integrations – og Socialudvalget), Kirsten 
Nissen og Pia Weise Pedersen deltager i budgetmødet den 25. februar 2021. 
Dorthe Pedersen (medlem af Beskæftigelses-, Integrations – og Socialudvalget) blev valgt som 
suppleant i tilfælde af frafald til budgetmødet. 
 
Budgetmaterialet vedrørende budget 2022 på Socialforvaltningens område samt invitation til 
budgetmøde med Socialudvalget den 25. februar 2021 er fremsendt til hele Ældrerådet den 2. 
februar 2021. 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender udkast til høringssvar vedrørende budget 2022 på 
Socialforvaltningens område. 
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Møde i Ældrerådet, den 24. februar 2021 

 

BILAG 
Referat af ekstraordinært internt møde i Ældrerådet den 11. februar 2021. 
Udkast til høringssvar vedrørende budget 2022 på Socialforvaltningens område. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte høringssvaret vedrørende budget 2022 på Socialforvaltningens område. 
 
Høringssvaret vil efter mødet blive sendt til Socialforvaltningen, idet høringsfristen er den 26. 
februar kl. 12.00. 
 

4. Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling hilser på Ældrerådet 
(kl. 10.30-10.40) 

Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling hilste på Ældrerådet. 
 

5. Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 2. marts 2021 
vedrørende budget 2022 på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område 

v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet er den 2. marts 2021 inviteret til Teams dialogmøde med Sundheds- og 
Omsorgsudvalget om budget 2022 på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område. 
Dialogmødet finder sted om formiddagen, og det endelige tidspunkt følger snarest muligt. 
På dialogmødet deltager foruden Ældrerådet også Handicaprådet, SUF MED og repræsentanter 
for de selvejende plejehjem. 
 
Ældrerådet modtager program og budgetmateriale omkring fem dage før dialogmødet, og 
sekretariatet vil videreformidle dette til rådet, så snart det er modtaget. 
 
Forud for dialogmødet er Ældrerådet inviteret til et Teams formøde fredag den 26. februar 2021 kl. 
13.30-15.00, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil give en teknisk gennemgang af 
effektiviseringsforslagene m.v., og hvor der er mulighed for at stille spørgsmål. 
 
På formødet deltager foruden Ældrerådet også Handicaprådet og repræsentanter for de 
selvejende plejehjem. 
 
I forlængelse af formødet med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen den 26. februar, vil 
Ældrerådet holde et ekstraordinært møde for at forberede dialogmødet. De beslutninger, som 
Ældrerådet når frem til på dette møde, vil blive sammenfattet i et holdningsnotat, som 
Ældrerådets medlemmer kan vælge at anvende som mødeforberedelsesmateriale på 
dialogmødet. 
 
Mødeplan vedrørende budget 2022 på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område  
Mødeplanen for Ældrerådets behandling af budget 2022 på Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens område ser herefter sådan ud:  
 
Fredag den 26. februar 2021 kl. 13.30-15.00: Teams formøde med Sundheds- og 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.  
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Møde i Ældrerådet, den 24. februar 2021 

 

Omsorgsforvaltningen  
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen giver Ældrerådet en teknisk gennemgang af 
effektiviseringsforslagene m.v., og besvarer spørgsmål.  
 
Fredag den 26. februar 2021 kl. 15.10-16.10: Ekstraordinært internt Teams møde i Ældrerådet  
Ældrerådet forbereder deltagelse i dialogmødet den 2. marts 2021, herunder gennemgår og 
drøfter holdning til de forskellige forslag til budget 2022.  
 
Tirsdag den 2. marts 2021 (formiddag – endeligt tidspunkt afventer): Teams dialogmøde med 
Sundheds- og Omsorgsudvalget  
Ældrerådet mødes med Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor også Handicaprådet, SUF MED og 
repræsentanter for de selvejende plejehjem deltager. På dialogmødet tilkendegiver Ældrerådet 
sine holdninger til budgettet overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget.  
 
Tilmelding – senest den 23. februar 2021  
Tilmelding til formøde den 26. februar 2021; ekstraordinært møde i Ældrerådet den 26. februar 
2021 samt dialogmøde den 2. marts 2021 bedes meddelt sekretariatet senest den 23. februar 
2021. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede Teams dialogmødet den 2. marts 2021 kl. 9.00-12.00 med Sundheds- og 
Omsorgsudvalget, idet Kirsten Nissen opfordrede alle til at deltage. 
 
Herefter gennemgik Ældrerådet de forskellige møder der holdes i regi af budget 2022 på 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område, hvor Ældrerådet, Handicaprådet og 
repræsentanter fra de selvejende plejehjem er inviteret til en teknisk gennemgang af budgettet kl. 
13.30-15.00 den 26. februar 2021. Og hvor Ældrerådet holder ekstraordinært Teams møde i 
direkte forlængelse heraf kl. 15.10-16.10, hvor Ældrerådet sammen beslutter rådets holdning til de 
forskellige effektiviseringsforslag m.v. 
 
På baggrund af det ekstraordinære møde i rådet, vil der blive udarbejdet et notat sådan, at alle har 
en samlet oversigt over Ældrerådets beslutninger. 
 
Herefter blev orienteringen taget til efterretning. 
 

6. Høring om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens brugerundersøgelser 
(BRUS) 2020 

v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 10. februar 2021 sendt resultaterne af forvaltningens 
brugertilfredsundersøgelser for 2020 i høring i Ældrerådet. 
 
I 2020 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemført brugerundersøgelser på følgende 6 
områder, og rapporterne med de samlede resultater for hvert af de seks områder: 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens brugerundersøgelser 2020, idet bemærkes, at Omsorgsudvalget 
behandler høringen på møde den 22. februar 2021. 
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Møde i Ældrerådet, den 24. februar 2021 

 

• Hjemmepleje (inkl. en rapport for private hjemmeplejeleverandører) 

• Aktivitetstilbud 

• Center for Kræft og Sundhed 

• Rehabiliteringscentre 

• Genoptræning 

• Visitation 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemfører hvert år brugertilfredsundersøgelser på 
forvaltningens forskellige serviceområder, og Ældrerådet modtager hvert år resultaterne af 
brugertilfredsundersøgelser i høring. 
 
Høringen behandles af Omsorgsudvalget på møde den 22. februar 2021, hvor udvalget 
udarbejder udkast til høringssvar, som Ældrerådet drøfter og godkender endeligt på møde den 
24. februar 2021. 
 
Høringsperioden er fra den 10. februar 2021 til den 10. marts 2021, og høringssvaret indgår i det 
politiske Sundheds- og Omsorgsudvalgs materiale til møde den 22. april 2021, hvor udvalget 
følger op på resultaterne af BRUS 2020. 
 
Mødematerialet er sendt til hele Ældrerådet den 10. februar 2021.  
 
BILAG 
Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens brugerundersøgelser 2020. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar med den på mødet foreslåede 
tilføjelse vedrørende en uddybende kvalitativ undersøgelse. Herudover undersøges den 
foreslåede tilføjelse om samarbejdsaftale mellem kommunen, DIF og DGI nærmere. 
 

7. Introduktion til aktivitetsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
v/Centerchef Helle Schnedler, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 11.10-11.40) 
(orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har henvendt sig til Ældrerådet med henblik på en 
præsentation af det igangværende arbejde i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende en 
strategi for Aktivitetscentrene. 
 
Centerchef Helle Schnedler, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, vil holde oplæg for Ældrerådet 
kl. 11.10-11.40. Endvidere deltager Signe Riis Andersen, Lise Schou Andreasen og Nynne 
Agergaard Hansen på mødet. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet rådet forventes at modtage strategien for 
aktivitetscentrene i høring, i marts 2021. 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning 
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Møde i Ældrerådet, den 24. februar 2021 

 

8. Covid-19 briefing v/Direktør Jakob Krogh, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen (kl. 11.45-12.00) (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Det tidligere Ældreråd har siden Covid-19 pandemiens begyndelse fast modtaget briefings af 
direktør Jakob Krogh vedrørende Covid-19 situationen på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
område. 
 
Formandskabet har fundet disse briefings særdeles relevante og hensigtsmæssige for 
Ældrerådets arbejde, og formandskabet har derfor inviteret direktør Jakob Krogh til også 
fremadrettet at deltage på møderne i Ældrerådet med en briefing om status på Covid-19 
situationen. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

9. Orientering om projektbeskrivelse for projektet ”Demensvenlig bydel 
Vanløse”, herunder nedsættelse af referencegruppe (kl. 12.05-12.35) 

v/Afdelingsleder Monica Andersen, specialkonsulent Marie Schack og projektleder Sif 
Bernstorff Lehmann, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Forslaget om at sætte et forsøg i gang og gøre et bestemt område i København demensvenligt – 
for på sigt at gøre hele København til én demensvenlig by – kommer fra Ældrerådet. 
 
Sidste år blev der i forbindelse med forhandlingerne om budget 2021 prioriteret økonomiske 
midler til at sætte Ældrerådets forslag om et forsøg i gang, og midlerne er givet for perioden 2021- 
2023. 
 
For at give Ældrerådet en historik i forhold til projektet, er til orientering medsendt et notat fra 
budgetforhandlingerne sidste år vedrørende ”Demensvenlig bydel Vanløse”. 
 
På mødet i Ældrerådet den 24. februar 2021 vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen orientere 
om projektbeskrivelsen vedrørende ”Demensvenlig bydel Vanløse”, hvor Ældrerådet er tiltænkt en 
rolle i forhold til deltagelse i den tilknyttede referencegruppe. 
 
Formandskabet indstiller med henvisning hertil, at Ældrerådet vælger to deltagere til at 
repræsentere rådet i referencegruppen 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Ældrerådet vælger to repræsentanter til referencegruppen vedrørende projekt 
”Demensvenlig bydel Vanløse”. 
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Møde i Ældrerådet, den 24. februar 2021 

 

BILAG 
Budgetnotat vedrørende ”Demensvenlig bydel Vanløse”. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet rådet besluttede at vende tilbage til Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningen med rådets to repræsentanter til referencegruppen, efter beslutning på 
næste møde i Ældrerådet den 24. marts 2021. 
 

10. Oplæg om Ældrerådets juridiske ramme 
v/Juridisk chefkonsulent Niels Nicolai Nordstrøm, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 
12.45-13.15) (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
At være valgt til et ældreråd rummer nogle forskellige betingelser og forhold man kan kalde af 
juridisk karakter. Men hvad betyder det, i det daglige arbejde – hvad betyder fx habilitet og 
tavshedspligt? 
 
Juridisk chefkonsulent Niels Nicolai Nordstrøm fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen deltager 
på mødet i Ældrerådet den 24. februar 2021, og orienterer om Ældrerådets juridiske ramme. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

11. Fælles drøftelse om behovet for ”virtuelle kaffemøder” i forlængelse af 
fagudvalgsmøder, herunder etablering af følordning i Ældrerådet 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets første periode er på mange måder atypisk på grund af Covid-19 situationen, og den 
afledte virtuelle mødeform. Den virtuelle mødeform betyder, at rådets medlemmer endnu ikke 
”rigtigt” har mødt hinanden, og haft mulighed for at tale sammen, og lære hinanden at kende. 
 
Formandskabet foreslår derfor, at Ældrerådet drøfter behovet for virtuelle kaffemøder i 
forlængelse af fagudvalgsmøderne, hvor de medlemmer, der ønsker det, kan blive i mødet og 
fortsætte en uformel samtale, og lære hinanden bedre at kende. 
 
I sammenhæng hermed foreslår formandskabet også, at Ældrerådet drøfter behovet for at 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter behovet for ”virtuelle kaffemøder” i forlængelse af fagudvalgsmøder, 
herunder etablering af følordning i Ældrerådet.  
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etablere en følordning, hvor medlemmer kan melde sig, hvis man ønsker at indtræde i en sådan 
funktion. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede at se tiden an, og ikke for indeværende igangsætte virtuelle kaffemøder og 
følordning. 
 

12. 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 det igangværende bestyrelsesvalg til Danske Ældreråd, der foregår 
i to tempi. De delegerede stemmer lige nu og frem til 1. marts på rådets kandidat til bestyrelsen 
(Kirsten Nissen blev valg som Ældrerådets bestyrelseskandidat på møde i rådet den 27. januar 
2021, red.), og hvor de delegerede fra den 8. marts til den 15. marts stemmer på rådets kandidat til 
stedfortræderposten (Annette Thernøe blev valgt som Ældrerådets stedfortræderkandidat på 
møde i rådet den 27. januar 2021, red.). 
 
Videre oplyste Kirsten Nissen, at der nu er åbnet op for at Ældrerådets ti delegerede kan tilmelde 
sig repræsentantskabsmødet den 10. maj 2021. Kirsten Nissen foreslog, at sekretariatet denne 
gang foretager en fælles tilmelding på vegne af de delegerede, hvilket blev taget til efterretning. 
 
Sekretariatet vil herefter skrive ud til rådets delegerede, og på baggrund heraf foretage fælles 
tilmelding m.v. til repræsentantskabsmødet den 10. maj 2021.  
 
I sammenhæng med repræsentantskabsmødet, orienterede Kirsten Nissen om Danske Ældreråds 
økonomiske situation, hvor bestyrelsen vil foreslå en kontingentforhøjelse, da Covid-19 situationen 
har haft indflydelse på økonomien.  
 
Videre oplyste Kirsten Nissen, at der skal vælges ny formand for Danske Ældreråd, idet den 
nuværende formand, Mogens Rasmussen, har valgt ikke at genopstille.  
 
Kirsten Nissen oplyste, at Ældrerådet på rådets møde den 28. april 2021, vil forberede 
repræsentantskabsmødet den 10. maj 2021.  
 
Kirsten Nissen opfordrede Ældrerådet til løbende at orientere sig på Danske Ældreråds 
hjemmeside, hvor der er megen nyttig viden at hente om fx aktuelle forhold på ældreområdet. 
 

13. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet orienterede om refusion af udgifter til internet, diætlister samt årsrapporter, der vil 
blive offentliggjort på rådets hjemmeside op til mødet i Ældrerådet den 24. marts 2021. 
 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning 
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14. Eventuelt 
Lisbeth Sølver efterspurgte et snarligt oplæg om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilsyns- 
og kvalitetsarbejde. 
 
Hertil svarede Kirsten Nissen, at Forretningsudvalget, når dette træder sammen, vil tilrettelægge 
møderne i Ældrerådet, og her foretage en prioritering af de forskellige oplæg, herunder også et 
oplæg om tilsyns- og kvalitetsarbejde. 
 
Elin Johansson spurgte til, om hele rådet kan deltage i dialogmødet m.v., hvilket blev besvaret 
bekræftende, idet alle er inviterede til dialogmødet og de to forberedende møder vedrørende 
budget 2022 på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område. 
 
Ældrerådet drøftede i fællesskab det afholdte møde i rådet, herunder behovet for en frokostpause 
og behovet for at der holdes mindst én pause i timen; mødets længde og antallet af oplæg blev 
også drøftet. 
 
Kirsten Nissen bemærkede, at det er Forretningsudvalget, der varetager tilrettelæggelsen af 
møderne i Ældrerådet, og at de forskellige bemærkninger vil indgå i Forretningsudvalgets 
overvejelser i forhold til de kommende møder i Ældrerådet, der også forventes at være virtuelle et 
par måneder endnu. 


