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Møde i Ældrerådet, den 26. maj 2021 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 26. maj 2021 kl. 10.00-15.00 
Sted: Rådhuset, Festsalen, 2. sal (Indgang til Rådhuset sker via bagindgangen) 
Bemærk, at det er muligt at tilgå mødet via Teams. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af Teams møde i Ældrerådet den 28. april 2021 
3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 12. maj 2021 
4. Oplæg vedrørende forebyggende hjemmebesøg v/områdechef Birgitte Gade Koefoed, 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 10.15-11.00) 
5. Opfølgning på oplæg om forebyggende hjemmebesøg 
6. Godkendelse af udkast til kommissorier for Boligudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- 

og Fritidsudvalget samt Beskæftigelses-, Integrations – og Socialudvalget 
7. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 
8. Briefing vedrørende Covid-19 situationen v/direktør Jakob Krogh, Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen (kl. 12.00-12.15) 
9. Oplæg om udmøntning af midler til stimuli af oplevelsesindustrien målrettet kommunens 

indsatser for ældre og udsatte borgere, herunder borgere med handicap v/centerchef 
Helle Schnedler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 12.15-12.30) 
Frokost 

10. Orientering fra møde den 25. maj 2021 med ældreorganisationerne om afholdelse af 
valgmøder i tilknytning til kommunalvalget 

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

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. 
 
Afbud fra Hanne Simonsen, Elin Johansson, Arvin Storgaard og Margit Risnæs. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ældrerådet godkendte dagsordenen. 
 

2. Godkendelse af referat af Teams møde i Ældrerådet den 28. april 2021 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender referat af Teams møde i Ældrerådet den 28. april 2021. 
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BAGGRUND 
Ældrerådet har den 3. maj 2021 fået tilsendt referat af Teams mødet i Ældrerådet den 28. april 
2021.  
 
BILAG 
Referat af Teams møde i Ældrerådet den 28. april 2021.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte referat af Teams møde i rådet den 28. april 2021. 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 12. maj 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 12. maj 2021. 
 
BESLUTNING 
Henrik Høgh orienterede om sin deltagelse i Stadsarkivets inspirationsmøde den 28. maj 2021 
vedrørende Erindringsmessen 2022, idet det i denne sammenhæng blev aftalt, at Henrik Høghs 
erindringer sendes til Ældrerådet. 
 
I tilknytning til Forretningsudvalgets referat drøftede Ældrerådet desuden forhold vedrørende 
Folkeoplysningsudvalget samt tilgængelighedsbarrierer. 
 
Herefter tog Ældrerådet Forretningsudvalgets referat af 12. maj 2021 til efterretning. 
 

4. Oplæg vedrørende forebyggende hjemmebesøg 
v/områdechef Birgitte Gade Koefoed, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 10.15-11.00) 
(orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget vurderede på møde den 12. maj 2021 at det er relevant, at Ældrerådet 
orienteres om området vedrørende forebyggende hjemmebesøg. På mødet den 26. maj 2021 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 12. maj 2021 til efterretning.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.  
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deltager således områdechef Birgitte Gade Koefoed (områdechef for Sundhed og Ældre – Kbh. 
Syd), hvorunder de forebyggende hjemmebesøg henhører. 
 
Kort om forebyggende hjemmebesøg 
Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud fra kommunen (i henhold til servicelovens §79a) om 
et uopfordret, men ikke uanmeldt, besøg i eget hjem. Formålet med de forebyggende 
hjemmebesøg er at medvirke til, at ældre borgere lever et så godt og selvhjulpent liv som muligt 
samt at afklare behovet for fremtidige besøg og at identificere borgere med særligt behov for en 
forebyggende indsats.  
 
Under et forebyggende hjemmebesøg kan forebyggelseskonsulenten i samarbejde med den 
ældre borger identificere eventuelle problemer hos den ældre – og derefter yde relevant 
rådgivning og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, både i frivilligt, kommunalt og privat 
regi.  
 
Hjemmebesøget skal indeholde en struktureret, helhedsorienteret samtale, som især koncentrerer 
sig om, hvordan den ældre mestrer sin tilværelse, frem for eventuelle lidelser og sygdomme. 
Samtalen kan dreje sig om dagligdagen, den ældres trivsel, socialt netværk, bolig og nærmiljø, 
sundhedstilstand, funktionsevne, aktiviteter og interesser.  
 
Men samtalen kan også berøre eksistentielle emner som sorg, tab, identitet, isolering og døden. 
Og ikke mindst livshistorien er et bærende tema i den forebyggende samtale.  
 
Lovgivningen åbner op for, at kommunerne som alternativ til hjemmebesøg kan afholde kollektive 
arrangementer. Ældrerådet har tidligere deltaget med oplæg ved sådanne kollektive 
arrangementer.  
 
Følgende borgergrupper modtager tilbud om forebyggende hjemmebesøg fra kommunen: 

• 82+ årige tilbydes et årligt forebyggende hjemmebesøg  

• 75-årige og 80-årige tilbydes deltagelse i et kollektivt tilbud  

• 70-årige, der bor alene, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, hvor behov for yderligere 
besøg vurderes  

• Sårbare borgere i alderen 65-81 år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, hvor behov for 
yderligere besøg vurderes. Disse grupper er:  

o Borgere, hvis ægtefælle for nylig er flyttet på plejehjem   
o Nytilflyttere fra andre lokalområder eller andre kommuner   
o Enkeblevne  
o Borgere der overgår fra førtidspension eller kontanthjælp til folkepension.  
o Bekymringshenvendelser (dvs. henvendelser fra naboer, pårørende, hjemmeplejen 

eller andre samarbejdspartnere). 
 
De fem grupper af sårbare ældre er valgt, fordi undersøgelser og forebyggelseskonsulenternes 
erfaringer viser, at disse grupper har større risiko for at opleve en eller flere af følgende 
problemstillinger:  

• Befinde sig i en svær livssituation, hvor det er afgørende at undgå, at problemerne vokser 
sig større  

• Føle sig ensomme og mangle netværk  

• Bruge (kommunale) tilbud i lokalområdet i langt mindre grad end andre borgergrupper 
og have behov for øget kendskab til deres muligheder. 

 
Det gælder for alle borgere uanset målgruppe:  

• At borgere, der får både praktisk hjælp og personlig pleje fra kommunen eller privat 
leverandør, ikke tilbydes forebyggende hjemmebesøg 

• At borgere, der tilbydes deltagelse i et kollektivt arrangement, men i stedet ønsker et 
individuelt besøg, skal tilbydes dette 
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• At borgere, der tilbydes et individuelt besøg, men i stedet ønsker deltagelse i et kollektivt 
arrangement, skal tilbydes dette. 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

5. Opfølgning på oplæg om forebyggende hjemmebesøg 
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På baggrund af oplægget vedrørende de forebyggende hjemmebesøg lægger 
Forretningsudvalget op til, at Ældrerådet kort drøfter, om orienteringen giver anledning til 
yderligere overvejelser i forhold til rådets arbejde m.v. 
 
BILAG 
Klik eller tryk her for at skrive tekst. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet var enigt om at have fokus på at der er tal og statistik i forhold til antallet af 
forebyggende hjemmebesøg, herunder at der fx udarbejdes en årsrapport, og at rådet følger 
evalueringen af området. 
 
Herudover var Ældrerådet enigt i at prioritere deltagelse i kollektivarrangementerne, hvis 
kommunen inviterer rådet til at deltage i disse. 
 

6. Godkendelse af udkast til kommissorier for Boligudvalget, Teknik- og 
Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Beskæftigelses-, Integrations 
– og Socialudvalget 

v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 
 

 
BAGGRUND 
Det er aftalt, at samtlige udvalg arbejder med kommissorier sådan, at rammerne for arbejdet i 
Ældrerådets udvalg er definerede, tydelige og gennemsigtige. 
 
Boligudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Beskæftigelses-, 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet drøfter, hvorvidt oplægget vedrørende forebyggende hjemmebesøg giver 
anledning til yderligere overvejelser i Ældrerådet.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet drøfter og godkender udkast til kommissorier for Boligudvalget, Teknik- og 
Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Beskæftigelses-, Integrations – og Socialudvalget.  
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Integrations – og Socialudvalget har udarbejdet vedhæftede udkast til kommissorier for det 
konkrete arbejde i udvalgene, og Forretningsudvalget indstiller, at Ældrerådet drøfter disse. 
 
Det bemærkes, at Ældrerådet på møde den 28. april 2021 godkendte kommissorium for 
Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Forretningsudvalget. 
 
BILAG 
Udkast til kommissorium for Boligudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget 
samt Beskæftigelses-, Integrations – og Socialudvalget. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte kommissorier for Boligudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og 
Fritidsudvalget samt Beskæftigelses-, Integrations – og Socialudvalget. 
 

7. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Danske Ældreråd holder repræsentantskabsmøde onsdag den 16. juni 2021 fra kl. 11.00-16.30 på 
Odense Congress Center. Grundet Covid-19 situationen bliver Danske Ældreråds 
repræsentantskabsmøde i år mindre end normalt, idet det alene er de stemmeberettigede 
repræsentanter samt afgående og nyvalgte medlemmer af Danske Ældreråds bestyrelse, som kan 
deltage i repræsentantskabsmødet. 
 
Ældrerådets delegerede  
Det vil herefter være Ældrerådets formand, som nyvalgt medlem af bestyrelsen, samt de af 
Ældrerådet på møde den 27. januar 2021 valgte delegerede, der deltager i 
repræsentantskabsmødet:  
Peder Blom, Anne Worning, Margit Risnæs, Annette Thernøe, Lise Helweg, Hanne Simonsen, 
Bjarne Rueholm Jørgensen, Leif Andreasen, Elin Johansson og Pia Weise Pedersen. Jesper Balle 
og Merete Ganshorn blev valgt som suppleanter for de delegerede.  
 
Samtlige delegerede er tilmeldt repræsentantskabsmødet den 16. juni 2021, og sekretariatet 
sørger for fælles transport.  
 
Materialet til repræsentantskabsmødet er sendt direkte til rådets delegerede fra Danske Ældreråd, 
og materialet er ligeledes offentliggjort på Danske Ældreråds hjemmeside, og kan findes via dette 
link: www.danske-aeldreraad.dk/om-danske-aeldrerad/organisation/repraesentantskab/  
 
Dagsorden: www.danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2021/05/Dagsorden-
tilrepraesentantskabsmoede-16.-juni-2021.pdf 
 
Dagsorden for repræsentantskabsmødet  
Dagsordenen for repræsentantskabsmødet indeholder herefter følgende punkter:  
 
1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Erik Bertelsen, formand for Ældrerådet i Favrskov 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet drøfter deltagelse samt mandater ved Danske Ældreråds 
repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021, idet det alene er rådets ti delegerede, der deltager.  
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Kommune).  
 
2. Valg af stemmetællere og referent  
(Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens afgående medlemmer er stemmetællere. Bestyrelsen 
foreslår, at sekretariatet er referent).  
 
3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet.  
 
4. Bestyrelsens beretning for den forgangne periode 
(Mogens Rasmussen, formand, aflægger mundtlig beretning). 
 
5. Forslag til udtalelse  
(Bestyrelsens forslag til udtalelse udsendes ca. en uge inden repræsentantskabsmødet).  
 
6. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle 
ældrepolitiske områder”  
(Bestyrelsen har i dialog med medlemmerne formuleret fire mærkesager).  
 
7. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport.  
 
8. Orientering om budgetter for indeværende og kommende år.  
 
9. Fastsættelse af kontingent  
(Bestyrelsen stiller forslag om kontingentforhøjelse fra 2022 med 25 øre pr. borger, som er fyldt 
60 år, og at der indføres en pris- og lønregulering af kontingentet. Forslaget har sin begrundelse i 
Danske Ældreråds økonomiske situation).  
 
10. Indkomne forslag  
(Ældrerådet i Frederiksberg Kommune stiller forslag om ansættelse af journalistisk medarbejder. 
Bestyrelsen stiller forslag om kommissorium og procesplan for revision af Danske Ældreråds 
vedtægt).  
 
11. Valg af formand  
- Inger Møller Nielsen, indstillet af ældrerådet i Brønderslev Kommune. 
 - Jørn Gettermann, indstillet af seniorrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune, har den 21. maj 2021 
meddelt, at han trækker sit formandskandidatur.  
 
12. Valg af revisor  
(Bestyrelsen foreslår Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor Joachim 
Munch).  
 
13. Eventuelt  
(Herunder afsked med afgående bestyrelse og præsentation af nyvalgt bestyrelse). 
 
BILAG 

• Link til mødemateriale www.danske-aeldreraad.dk/om-
danskeaeldrerad/organisation/repraesentantskab/ 

• Selvstændigt link til dagsorden: www.danske-
aeldreraad.dk/dae/wpcontent/uploads/2021/05/Dagsorden-til-
repraesentantskabsmoede-16.-juni-2021.pdf 

 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen gennemgik punkterne på dagsordenen, idet Ældrerådet besluttede at støtte Danske 
Ældreråds forslag om en kontingentstigning. 
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Videre var Ældrerådet enigt om ikke at støtte forslaget fra Frederiksberg Ældreråd om ansættelse 
af en journalistisk medarbejder i Danske Ældreråd, idet rådet finder, at området henhører under 
Danske Ældreråds Sekretariats kompetence vedrørende personaleforhold. 
 
Herudover var Ældrerådet enigt i at støtte forslag til procesplan for revision af Danske Ældreråds 
vedtægt. 
 
I forhold til forslag til ændringer i Danske Ældreråds vedtægt til drøftelse på 
repræsentantskabsmøde 16. juni 2021, blev det aftalt, at delegeret Peder Blom viderebringer 
rådets bekymring for at den demokratiske beslutningsproces ikke tilgodeses i tilstrækkelig grad 
ved alene at afholde repræsentantskabsmøde hvert andet år. Men at rådet kan støtte at der 
alternativt holdes virtuelt repræsentantskabsmøde sådan, at der fortsat holdes et 
repræsentantskabsmøde årligt. 
 
Endvidere tog Ældrerådet orienteringen om at Jørn Gettermann havde trukket sit 
formandskandidatur til efterretning, idet Inger Møller Nielsen herefter er valgt som ny formand for 
Danske Ældreråd. 
 
Kirsten Nissen bemærkede, at eventuelle afbud fra de delegerede hurtigst muligt bedes meddelt 
sekretariatet sådan, at suppleanterne har mulighed for at deltage, og sådan at stemmen(erne) kan 
fordeles mellem de delegerede og suppleanterne. 
 

8. Covid-19 briefing (kl. 12.00-12.15) 
v/direktør Jakob Krogh, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen(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. 
 
Forretningsudvalget har fundet disse briefings særdeles relevante og hensigtsmæssige for 
Ældrerådets arbejde, og Forretningsudvalget 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. Oplæg om udmøntning af midler til stimuli af oplevelsesindustrien målrettet 
kommunens indsatser for ældre og udsatte borgere, herunder borgere med 
handicap kl. 12.15-12.30 

v/Centerchef Helle Schnedler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning  
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BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen v/centerchef Helle Schnedler, orienterer Ældrerådet om 
udmøntning af midler til stimuli af oplevelsesindustrien målrettet kommunens indsatser for ældre 
og udsatte borgere, herunder borgere med handicap. 
 
Det stående politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg behandlede sagen på møde den 20. maj 
2021, og link til indstillingen fra mødet fremgår nedenfor. 
 
BILAG 
Link til mødemateriale fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens behandling den 20. maj 2021 
af udmøntning af midler til stimuli af oplevelsesindustrien målrettet kommunens indsatser for 
ældre og udsatte borgere, herunder borgere med handicap: 
www.kk.dk/node/14110/20052021/edoc-agenda/3c1affcc-b6ea-4b8a-aa05- 
89252f887ccd/7bd91ee5-47a9-4be6-9b7e-6aa07bf2f969 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

10. Orientering fra møde den 25. maj 2021 med ældreorganisationerne om 
afholdelse af valgmøder i tilknytning til kommunalvalget 

v/Anne Worning og Pia Weise Pedersen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Der er tradition for, at Ældrerådets formandskab mødes halvårligt med repræsentanter fra Danske 
Seniorer, Faglige Seniorer og Ældre Sagen, for at forberede de møder, som sundheds- og 
omsorgsborgmesteren holder med ældreorganisationerne. På grund af Covid-19 situationen, har 
møderne med borgmesteren været aflyst, men Ældrerådets formandskab og 
ældreorganisationerne har fastholdt møderne med hinanden, og i stedet sammen drøftet aktuelle 
emner på ældreområdet. 
 
Formandskabet holdt møde med ældreorganisationerne (Danske Seniorer, Faglige Seniorer og 
Ældre Sagen) den 23. februar 2021, hvor blandt andet afholdelse af valgmøder op til 
kommunalvalget den 16. november 2021, blev drøftet. Det er i dette møderegi tidligere blevet 
aftalt, at Ældre Sagen – der også er initiativtager – fungerer som tovholder i forhold til 
tilrettelæggelsen af valgmøderne. 
 
På mødet den 23. februar 2021 opfordrede Ældre Sagen de øvrige mødedeltagere til at indgå i 
samarbejdet om valgmøderne ved at deltage med 1-2 repræsentanter i en baggrundsgruppe. Det 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.  
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bemærkes, at Ældrerådets sekretariat ikke er en del af tilrettelæggelsen af valgmøderne, og at 
samarbejdet således foregår direkte mellem Ældrerådets repræsentanter og Ældre Sagens 
repræsentanter. 
 
Anne Worning og Pia Weise Pedersen blev herefter på møde i Ældrerådet den 24. marts 2021 
valgt som Ældrerådets repræsentanter til baggrundsgruppen vedr. tilrettelæggelse af valgmøder i 
forbindelse med kommunalvalget. 
 
Der holdes møde den 25. maj 2021, og Anne Worning og Pia Weise Pedersen vil orientere 
Ældrerådet herom på møde den 26. maj 2021. Det bemærkes, at fagudvalgene forinden har 
drøftet forslag til input og mulige emner, som er blevet bragt videre på mødet om 
valgmødeforberedelse. 
 
BESLUTNING 
Pia Weise Pedersen og Anne Worning orienterede om mødet den 25. maj 2021, hvorefter der 
forventes afholdt ét eller eventuelt to valgmøder i løbet af efteråret. Der holdes møde igen i 
arbejdsgruppen den 2. juni 2021 kl. 13.30, hvor arbejdsgruppen blandt andet skal drøfte videre i 
forhold til deltagere, lokaler og økonomi forbundet med valgmødet. 
 

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

v/Peder Blom og Arvin Storgaard (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Der er aftalt møde mellem Ældrerådet og det stående politiske Teknik- og Miljøudvalg den 7. juni 
2021 fra kl. 15.00-15.45 i festsalen på Rådhuset. Det er Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg der 
sammen med Boligudvalget har forberedt mødets indhold. 
 
Hele Ældrerådet er inviteret og sekretariatet har anmodet om tilbagemeldinger vedrørende 
deltagelse i mødet, med e-mail den 12. maj 2021. Såfremt man ønsker at deltage i mødet, men 
endnu ikke har foretaget tilmelding, kan dette ske til sekretariatet snarest muligt af hensyn til 
Teknik- og Miljøforvaltningens tilrettelæggelse af mødet. 
 
Peder Blom og Arvin Storgaard vil på mødet i Ældrerådet orientere om mødet den 7. juni 2021, 
idet emnerne seniorbofællesskaber og understøttelse af bedre tilgængelighed for ældre, vil blive 
drøftet på mødet med det stående politiske Teknik- og Miljøudvalg. 
 
På baggrund af kortlægningen af tilgængelighedsbarrerier i København fra 2017 har Ældrerådets 
Teknik- og Miljøudvalg fundet det hensigtsmæssigt, at der afsættes budgetmidler til udbedring af 
flere ruter end de fem ruter, der indtil nu er fundet midler til udbedring af. 
 
Derudover er det vigtigt at bænke og offentlige handicaptoiletter er indtænkt som en del af 
tilgængelighedsruterne. Endvidere kan udeservering og skiltning for restauratører og butikker i 
mange tilfælde udfordre fremkommeligheden på fortov m.v. for særligt ældre. 
 
Dannelse af flere seniorbofællesskaber er ud fra et sundheds- og omsorgsperspektiv interessant, 
fordi dét at være en del af et bofællesskab kan være med til at afværge ensomhedsproblematikker, 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.  
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hvilket kan have en afledt positiveffekt på ældres sundhed og livskvalitet, og seniorbofællesskaber 
kan bidrage til at udskyde behovet for hjælp til praktiske gøremål i dagligdagen. 
 
Etableringen af seniorbofællesskaber kan både være en gevinst for den enkelte og for samfundet, 
og det er bl.a. derfor vigtigt, at Københavns Kommune understøtter udviklingen. Det er tidligere 
vedtaget, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil arbejde for, at der gennemsnitligt etableres fire 
almene bofællesskaber pr. år. 
 
Ældrerådet vil, når tiden nærmere sig, modtage en dagsorden for mødet med Teknik- og 
Miljøudvalget den 7. juni 2021. 
 
BESLUTNING 
Peder Blom orienterede om mødet med det stående Teknik- og Miljøudvalg den 7. juni 2021 kl. 
15.00- 15.45 i Festsalen på Rådhuset, hvor hele Ældrerådet er inviteret, og hvor det er Teknik- og 
Miljøudvalget der sammen med Boligudvalget har forestået den konkrete mødetilrettelæggelse, 
og som vil bringe de valgte emner op til drøftelse. 
 
Peder Blom oplyste, at Boligudvalget vil indlede mødet med at sætte fokus på 
seniorbofællesskaber, hvorefter Teknik- og Miljøudvalget sætter fokus på tilgængelighed for 
ældre, med udgangspunkt i den tilgængelighedsrapport som kommunen har udarbejdet, og hvor 
kommunen har set på 70 ruter rundt om i byen. Peder Blom oplyste at Teknik- og Miljøudvalget 
selv havde gået en af ruterne i rapporten, nemlig Triangelruten den 17. maj 2021, for derved selv at 
erfare, hvordan det forholder sig med belysning, kantsten, fodgængerovergange, forhøjninger, 
bænke m.v. Erfaringerne fra Triangelruten vil også danne baggrund for drøftelserne med det 
stående udvalg. 
 
Ældrerådet drøftede i fællesskab vigtigheden af, at der er bænke rundt om i byen, idet Peder Blom 
oplyste, at bænke ikke er tænkt ind som en del af tilgængeligheden, men at Teknik- og 
Miljøudvalget vil bringe dette forhold op på mødet, idet bænke efter rådets opfattelse bør være en 
naturlig del af tilgængelighed. 
 
Herudover oplyste Peder Blom, at Boligudvalget på det ordinære møde den 7. juni 2021 skal 
konstituere sig med en ny formand. 
 

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 
Ældrerådet drøftede i fællesskab Danske Ældreråds bestyrelses rolle i forhold til de enkelte 
ældreråd, herunder Københavns Ældreråds indflydelse på det fremadrettede arbejde i Danske 
Ældreråds bestyrelse. 
 
Kirsten Nissen oplyste i denne forbindelse, at det er muligt at finde referater af  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning.  
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Bestyrelsesmøderne under ”Medlemsområdet” på Danske Ældreråds hjemmeside. 
 

13. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet orienterede om Ældrerådets abonnement. 
 

14. Eventuelt 
Kirsten Nissen orienterede om møde den 25. maj 2021 med social- og ældreministeren, hvor 
Kirsten Nissen sammen med sundheds- og omsorgsborgmesteren samt ældrerådsformændene 
og borgmestrene fra Syddjurs og Varde kommuner drøftede tre konkrete projekter, hvortil der var 
givet midler fra puljen ”Omsorg og nærvær”. Midlerne blev afsat som en del af finanslovsaftalen for 
2020.  
 
Projektet vedrørende Københavns Kommune er ”Slip hjemmeplejen fri”, og indeholder en anden 
måde at tænke hjemmepleje på. Med projektet afprøves en mere fleksibel struktur, og omfatter 
Guldbergs Have og Sundparken. Kirsten Nissen oplyste, at hun på mødet med social- og 
ældreministeren havde givet udtryk for vigtigheden af, at det er et fast team af hjælpere der 
kommer hos den ældre, at der er fokus på tværfaglighed samt at det altid er den ældre der tages 
udgangspunkt i, og at det er afgørende at se på den ældres ressourcer.  
 
Kirsten Nissen oplyste, at centerchef Nanna Skriver fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil 
blive inviteret til at deltage på et møde i Ældrerådet efter sommerferien og orientere Ældrerådet 
om projekterne knyttet til ”Slip hjemmeplejen fri”.  
 
Lise Helweg orienterede om, at man på regionsældrerådsmøderne havde haft fokus på 
Ombudsmandens udtalelse vedrørende mødeoffentlighed, idet ældrerådenes møder er at 
karakterisere som lukkede møder.  
 
Peder Blom orienterede om, at Boligudvalget havde modtaget en invitation fra Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen til grundstensnedlæggelse på Artillerivej den 1. juni 2021, hvor Eleonora 
Lewandowski havde tilmeldt sig, men at der er en plads mere, hvis nogen ønskede at deltage. 


