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Møde i Ældrerådet, den 29. januar 2020 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 29. januar 2020 kl. 10.00-15.00 
Sted: Københavns Rådhus, SNAPSTINGET 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 18. december 2019 
3. Referat af Forretningsudvalgets møde 
4. Mimrekortet - herunder status i sagen 
5. Orientering om præsentationen ”Et ældrevenligt København” 
6. Ældrerådets mærkesager 
7. Ældrerådets udvalgskommissorier 
8. Erfaringsopsamling til et nyt ældreråd 
9. Status på planlagte budgetmøder vedrørende Budget21, herunder valg af 7 deltagere til 

Socialudvalgets budgetmøde 
10. Oplæg om afholdelse af ældrerådsvalg 2020 v/valgsekretariatet (kl. 11.30-12.30) 
11. Deltagelse i valgbestyrelsen vedrørende ældrerådsvalget 2020 
12. Oplæg ved socialrådgiverteamet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 13.30-14.00) 
13. Evaluering af Ældrerådets deltagelse i messe den 11. januar 2020 for kommende og nye 

pensionister 
14. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
15. Orientering fra sekretariatet 
16. Eventuelt 

 
Ældrerådets medlemmer: 
Kirsten Nissen (formand), Anders Lund, Anne Marie Bossen Aarøe, Arne Bjørn Nielsen, Arvin 
Storgaard, Benna Lis Jacobsen, Birthe Mørck, Bjarne Mortensen, Eleonora Lewandowski (orlov), 
Hanne Simonsen, Henrik Høgh, Hjørdis Espensen (orlov), Jette Ruth Nielsen, Joan Jensen, Knud 
Johnsen, Lene Pearlman, Lisbeth Elinor Lundbye, Lise Helweg, Merete Raaschou, Mona Sillemann 
(orlov), Peder Blom, Pia Weise Pedersen, Steen R. Jeppson og Torben Morten Lund. 
 
Afbud fra Bjarne Mortensen, Pia Weise Pedersen og Knud Johnsen. Mona Sillemann, Eleonora 
Lewandowski og Hjørdis Espensen har orlov. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ældrerådet indledte mødet med ét minuts stilhed til ære for Ældrerådets næstformand Bente 
Ketty Hansen, der er gået bort. 
 
Henrik Høgh bemærkede til dagsordenens punkt 4, at han ønskede ordet indledningsvist. Peder 
Blom bemærkede, at dagsordenens punkt 12 og punkt 13 behandles i den rækkefølge, som 
fremgår af dagsordenens forside (side 1). Herefter godkendte Ældrerådet dagsordenen. 
 

2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 18. december 2019  
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
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BILAG 
Referat af møde i Ældrerådet den 18. december 2019.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte referat af møde i Ældrerådet den 18. december 2019. 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde 
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 Forretningsudvalgets møde den 15. januar 2020. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog referat af Forretningsudvalgets møde den 15. januar 2020 til efterretning. 
 

4. Mimrekortet - herunder status i sagen 
v/Joan Jensen (drøftelses- og orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Mimrekortet 
Forretningsudvalget besluttede på møde den 15. januar 2020, at næstformand i Teknik- og 
Miljøudvalget, Joan Jensen, orienterer Ældrerådet om Movia, DSB og Metroselskabets (DOT) 
forslag af 12. januar 2020 vedrørende afskaffelse af mimrekortet, herunder at Joan Jensen 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet godkender referat af møde i Ældrerådet den 18. december 2019. Referatet er 
udsendt til Ældrerådet den 23. december 2019. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 15. januar 2020 til efterretning.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet drøfter mimrekortet, herunder status i sagen, idet Joan Jensen vil indlede 
dagsordenspunktet med en orientering om mimrekortsagen.  
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orienterer om udsendelse af pressemeddelelse vedrørende mimrekortet samt orienterer om 
Teknik- og Miljøudvalgets videre arbejde i sagen. 
 
Herudover har Henrik Høgh ved e-mail af 20. januar 2020 ligeledes bedt om, at sagen vedrørende 
mimrekortet sættes på Ældrerådets dagsordenen.  
 
Status i mimrekortsagen er sådan, at Movia, DSB og Metroselskabet (DOT) efterfølgende er 
kommet frem til, ”at det ikke nytter noget at fjerne de såkaldte mimrekort, der er en særlig 
rabatordning for pensionister, som benytter den offentlige transport på Sjælland, og at 
selskaberne den 20. januar 2020 orienterede transportministeren om, at de tre selskaber vil prøve 
at finde en anden løsning.”  
 
Forretningsudvalgets drøftelse den 15. januar 2020 samt pressemeddelelse  
I referatet af møde den 15. januar 2020 i Forretningsudvalget, jf. udvalgsdagsordenens punkt 3, 
fremgår følgende vedrørende udvalgets drøftelser om DOT’s oprindelige forslag om fjernelse af 
mimrekortet og den deraf følgende prisstigning for en række københavnske ældre borgere:  
 
”I dag gives rabat til pensionister som særlige 3 måneders pensionistkort (mimrekort), gældende 
til enten 3 zoner eller et af de tre takstområder i hhv. Movia hovedstaden, Movia vest 
(Vestsjælland) og Movia syd (Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn). Fremover vil pensionistkortet 
blive erstattet med 40 pct. pensionistrabat på alle enkeltrejser på rejsekort, også på tværs af 
takstområderne. Tilsvarende vil pensionister få 25 pct. rabat på pendlerkort. Reformen af 
pensionistrabatterne er samlet provenuneutral for de involverede trafikvirksomheder, men vil 
betyde en væsentlig omfordeling blandt pensionisterne, som vil ramme særligt gruppen af ældre, 
der fx kun lever af folkepension, ekstra hårdt økonomisk.  
 
Joan Jensen oplyste supplerende, at der fremadrettet lægges op til, at der skal stemple ind og ud 
ved hver tur, og at der også betales for hver enkelt tur. Hvis man alene kører uden for myldretid, så 
opnås yderligere 20 % rabat. Joan Jensen bemærkede, at DOT’s beregninger bygger på tal uden 
for København. Pensionister der ikke har biler, og gruppen af de mest fattige ældre, vil opleve 
takststigningen som særdeles voldsom. Det vil også give problemer i forhold til at kunne deltage i 
fællesskabet og være med i forskellige aktiviteter.  
 
På baggrund af Trafik- og Miljøudvalgets drøftelser og Joan Jensens orientering herom, blev der i 
tilknytning til mødet i Forretningsudvalget udsendt en pressemeddelelse, hvori Ældrerådet 
udtrykker bekymring over de planlagte prisstigninger, som vil ramme ældre københavnerne hårdt 
– især ældre der bruger mimrekortet ofte, og som fx lever af folkepension alene.”  
 
Pressemeddelelsen af 15. januar 2020 fik følgende ordlyd: 
 
”Københavns Ældreråd er bekymret over de planlagte ændringer for pensionistkortet - 
københavnerne vil blive hårdt ramt  
Ældre Københavnere risikerer at opleve store prisstigninger med DOT’s varslede ændringer for 
pensionisttaksterne herunder også afskaffelse af pensionistkortet. I København er det ofte 
nemmere at komme omkring med kollektiv trafik end med bil, og det er for mange ældre naturligt 
at have op til flere rejser med bus, metro og tog om dagen end tilfældet er i mange andre byer.  
 
Beregninger viser, at de ældre københavnere, der ofte bruger pensionistkortet, vil komme til at 
betale mere med de ændringer, der er lagt op til. Ældrerådet finder de planlagte ændringer 
uacceptable, og har i de seneste dage modtaget en række henvendelser fra bekymrede borgere. Vi 
frygter, at de store prisstigninger kan medføre at nogle ældre begynder at rejse mindre. Vi ved, at 
ensomhed i forvejen er et udbredt problem blandt nogle ældre, og det her tiltag er absolut ikke 
med til at mindske risikoen.  
 
Vi finder det dog positivt, at der med ændringerne lægges op til at spærretiden fjernes, og at der 
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sker en forbedring af pensionistrabatten på rejsekortet. Ældrerådet ser gerne, at DOT kommer 
med et nyt forslag til en model for pensionisttakster, da den nuværende vil få store negative 
konsekvenser for alt for mange ældre københavnere. 
 
Særligt skal der findes en løsning for den gruppe af pensionister, der rammes særligt hårdt af 
ændringerne – både hvad angår økonomi og digitale færdigheder. Ældrerådet følger sagen tæt, 
og arbejder for at sikre, at der vil være billig og tilgængelig kollektiv transport for alle pensionister i 
København.” 
 
Debatindlæg i Altinget om afskaffelse af mimrekortet  
På baggrund af pressemeddelelsen, gengivet ovenfor, tog Altinget kontakt i forhold til et muligt 
debatindlæg, og Kirsten Nissen skrev i forlængelse heraf følgende indlæg, der blev bragt den 20. 
januar 2020 i Altinget: 
 
”Københavnske pensionister bliver hårdt ramt af afskaffelsen af mimrekortet 
 - Debatindlæg af Kirsten Nissen, Formand Københavns Ældreråd Ældre københavnere med 
mimrekort risikerer at få store prisstigninger med DOT’s varslede ændringer for 
pensionisttaksterne, hvor man vil afskaffe mimrekortet (pensionistkortet). Men er det rimeligt, at 
pensionister med mimrekort risikerer at få fordoblet deres udgifter til offentlig transport? 
 
I Københavns Ældreråd er vi bekymrede over, at Movia, Metroselskabet og DSB med de planlagte 
ændringer for pensionisttaksterne for offentlig transport vil afskaffe mimrekortet fra juni 2020. I 
hovedstadsområdet benytter 70.000 pensionister i dag et mimrekort. Med kortet kan pensionister 
rejse frit i hovedstadsområdet for 595 kroner i tre måneder. Det billede vil se helt anderledes ud, 
når DOT’s varslede ændringer træder i kraft. 
 
Fremover vil en pensionist i København, som fortsat ønsker samme rejsemuligheder, skulle betale 
lige knap 1000 kroner for et pendlerkort med pensionistrabat for 30 dage. Alternativt kan man 
købe et tre zoners pendlerkort med pensionistrabat for ca. 307 kroner for 30 dage. Det svarer til en 
fordobling af den nuværende pris for et mimrekort til tre zoner. Det er en helt uacceptabel 
stigning for en gruppe ældre, hvor mange udelukkende lever af en folkepension. I København har 
vi et ganske særligt forhold til vores offentlige transport, som for mange er en forudsætning for at 
leve det liv, vi gerne vil. Vi har op til flere daglige rejser med mimrekortet, når vi skal handle, til 
gymnastik eller til lægen. Men er det rimeligt, at nogle ældre bliver nødt til at prioritere mellem det 
daglige besøg hos ægtefællen på plejehjemmet, indkøbsturen, kolonihaven eller et besøg hos 
venner? 
 
Offentlig transport er ofte den nemmeste måde for ældre at komme omkring i byen - og for 
mange eksisterer, der ganske enkelt ikke et alternativ. Det er de færreste af de ældre, der bruger 
mimrekortet, som har egen bil, og mange ældre cykler ikke mere eller har vanskeligt ved at gå 
længere strækninger. Vi er derfor langt mere afhængige af den offentlige transport i København 
end tilfældet vil være i mange andre byer. Mimrekortet gør, at ældre kan komme rundt på en nem 
og økonomisk overkommelig måde. 
 
Vi frygter, at de store prisstigninger og den mindre fleksible ordning kan medføre, at nogle ældre 
begynder at rejse mindre, og dermed oplever en indskrænkning i deres daglige liv. Afskaffelse af 
mimrekortet kan få alvorlige konsekvenser for ældre københavnere. Vi ved, at ensomhed er et 
udbredt problem blandt ældre, og med ordningen er der en reel risiko for, at flere ældre vil opleve 
at blive ensomme og isolerede. 
 
Det er naturligvis et positivt element, at spærretiden bliver ophævet og at ældre, som ikke rejser 
ofte, vil få en større rabat. Men det opvejer ikke den omstændighed, at pensionister med 
mimrekort kommer til at holde uforholdsmæssigt hårdt for. Københavns Ældreråd mener ikke, at 
det er acceptabelt med så stor en prisstigning for pensionister med mimrekort. Der skal findes en 
løsning.” 
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Status i mimrekortsagen  
Status i mimrekortsagen er sådan, at Movia, DSB og Metroselskabet (DOT) efterfølgende er 
kommet frem til, ”at det ikke nytter noget at fjerne de såkaldte mimrekort, der er en særlig 
rabatordning for pensionister, som benytter den offentlige transport på Sjælland, og at 
selskaberne den 20. januar 2020 orienterede transportministeren om, at de tre selskaber vil prøve 
at finde en anden løsning.” 
 
Metroselskabet har i en pressemeddelelse den 21. januar 2020 (af Movias bestyrelsesformand 
Kirsten Jensen og næstformand Per Hovmand) udtalt følgende: ”Opgaven med en reform er 
bunden. Det følger af loven, at DOT skal harmonisere priserne - også selvom det fører til store 
forandringer med rabatter til mange, der ikke før har fået, mens mange samtidig vil få meget 
mindre rabat. Parterne i DOT har fået kritik af Rigsrevisorerne for ikke at løse den påkrævede 
harmoniseringsopgave. At gøre ingenting er derfor ikke en mulighed for DOT - eller parterne bag: 
DSB, Metroselskabet og Movia. 
 
Tilbage står så spørgsmålet om måden DOT gennemfører reformen på. Kan vi gøre det bedre?  
 
For Movias bestyrelse har det hele tiden stået klart, at der er tale en vanskelig reform, som vil vække 
mange følelser. Når nogle får op mod 90 pct. rabat, mens mange andre ikke får adgang til rabat, 
siger det sig selv, at det er en svær opgave at udligne rabatten, uden at det går hårdt ud over nogle 
få. Dem, der rammes økonomisk, bryder sig selvfølgelig ikke om det, og for nogle vil det kunne 
betyde, at de må rejse mindre fremover. De bliver kede af det og oplever, at deres muligheder 
begrænses. Det kan ingen argumentere imod. Omvendt vil der være andre sjællandske 
pensionister, der med de nye priser, vil få flere muligheder - og forventeligt også rejse mere. 
Hvilket hensyn skal veje tungest?  
 
Når man som beslutningstager ser den nuværende pensionistrabat oppefra, og når opgaven er at 
tilgodese den samlede gruppe af pensionister på Sjælland, så er det svært at forklare eller forsvare 
en rabat, som kun er rigtig god for få. DOTs reformforslag er derfor en model, hvor rabatten samlet 
set omfordeles. 
 
Ifølge forslaget på bordet får 150.000 pensionister billigere rejser, mens 60.000 får dyrere rejser. 
2.000 får over 200 pct. dyrere rejser. Flere i Syd- og Vestsjælland får mere glæde af rabatten. Flere, 
der ikke rejser mange gange om ugen, får også mere glæde af rabatten - også pensionister i 
hovedstadsområdet. Rabatten udlignes, så der gives 40 pct. på rejsekort, yderligere 20 pct. uden 
for myldretid, og 25 pct. rabat på pendlerkort, som stadig kan købes på pap, hvis man ikke vil have 
sit pendlerkort på rejsekort. Samtidig ophæves spærretiden, så man kan rejse med rabat hele 
døgnet. 
 
Det er positivt, at Ældre Sagen, Forbrugerrådet og mange transportordførere ser gode takter i 
DOTs forslag, både når det handler om at fordele rabatten mere jævnt til glæde for pensionisterne 
i Syd- og Vestsjælland og de pensionister over alt på Sjælland, der ikke rejser mange gange om 
ugen, og når det handler om at fjerne spærretid og øge rabatten på Rejsekortet. Det vil vi i Movias 
bestyrelse gerne kvittere for. 
 
Men hurtigt indførte og meget store prisstigninger skaber usikkerhed om, hvad det vil betyde for 
den enkelte pensionists rejsemønster. Og når man laver så meget om, kalder det også på, at vi 
måske går lidt mere forsigtigt til værks, end vi i DOT først havde lagt op til.  
 
DOT har foreslået den model, som DOT finder mindst ringe, når den stillede opgave var at indføre 
en ordning på hele Sjælland som nogenlunde svarer til forholdene i resten af landet, som allerede 
er harmoniseret. Det nye forslag betyder, at flere sjællændere vil få glæde af rabatten - både dem 
der ikke rejser så meget, og særligt dem, der bor i Syd- og Vestsjælland. Men i Movias bestyrelse er 
vi åbne for, at DOT kan justere i modellen, så den f.eks. indfases over en længere periode.  
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Derfor har Movias formand mandag 20. januar 2020 om aftenen orienteret ministeren om, at 
parterne i DOT er enige om at udarbejde et forslag til en anden model, som på den ene side 
imødekommer de bekymringer, der er kommet til udtryk i debatten, og på den anden side 
fastholder grundprincippet om, at pensionistrabatten skal komme alle de sjællandske pensionister 
til gavn, sådan som loven og Rigsrevisionen har påpeget. Modellen vil indebære en indfasning og 
vil indgå i den redegørelse, som ministeren har bedt DOT om at udarbejde.” 
 
Det bemærkes, at transportministeren var kaldt i samråd om mimrekortet den 28. januar 2020, 
men at dette samråd efterfølgende er aflyst. 
 
BILAG 

• Movias notat af 11. december 2019 vedrørende reformen af pensionisttaksterne. 

• Københavns Ældreråds pressemeddelelse af 15. januar 2020 vedrørende afskaffelse af 
mimrekortet. 

• Kirsten Nissens debatindlæg af 20. januar 2020 vedrørende afskaffelse af mimrekortet 
(bragt i Altinget). 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede status på mimrekortet og på foranledning af Henrik Høgh, drøftede 
Ældrerådet Forretningsudvalgets beslutning af 15. januar 2020 om udsendelse af 
pressemeddelelse vedrørende afskaffelse af mimrekortet. Henrik Høgh gav i denne anledning 
udtryk for, at Forretningsudvalget ikke havde kompetence til at udtale sig på Ældrerådets vegne, 
og at han ikke var enig i det indholdsmæssige i pressemeddelelsen. 
 
Kirsten Nissen oplyste, at Forretningsudvalget på foranledning af Teknik- og Miljøudvalgets 
orientering om sagen på møde den 15. januar 2020 og sagens presserende karakter, besluttede at 
udsende en pressemeddelelse. Kirsten Nissen henviste i denne sammenhæng til det af 
Ældrerådet godkendte kommissorium for Forretningsudvalget, hvorefter det fremgår, at det er en 
del af Forretningsudvalgets opgaver at tage aktuelle politiske sager op som behandles i medierne, 
og reagere herpå. 
 
Lise Helweg foreslog, at Ældrerådet foretog en efterfølgende afstemning om den udsendte 
pressemeddelelse i forhold til at tage denne til efterretning. Henrik Høgh bemærkede, at han var 
enig heri, og at Forretningsudvalget samtidig skulle undskylde pressemeddelelsen. 
Dette blev ikke foretaget af Ældrerådet. 
 
Birthe Mørck oplyste, at hun havde modtaget en henvendelse vedrørende en demonstration om 
afskaffelse af mimrekortet den 20. februar 2020 på Christiansborg Slotsplads, som en gruppe ved 
navn “ fingrene væk fra mimrekortet”, står bag. Joan Jensen oplyste, at Teknik- og Miljøudvalget vil 
tage henvendelsen op i udvalget, herunder forespørgslen om at holde tale. 
 

5. Orientering om præsentationen ”Et ældrevenligt København” 
v/Joan Jensen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Københavns Kommune har et mål om, at ældre borgere skal kunne leve en aktiv og meningsfuld 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen vedrørende præsentationen ”Et ældrevenligt København”, til 
efterretning. 
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tilværelse hele livet, og at byen skal indrettes sådan, at alle borgere uanset alder kan komme 
omkring. I den forbindelse har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foretaget en kortlægning, 
hvor mere end 300 ældre borgere har givet forslag til, hvordan byen kan blive mere ældrevenlig. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har med deres samarbejdspartner 
rådgivningsvirksomheden COurban sammenfattet hovedbudskaberne fra kortlægningen, og 
afholdte i den forbindelse to opsamlingsseminarer i december 2019, hvor Ældrerådet også var 
inviteret. Det er hensigten, at den indsamlede viden fra kortlægningen skal bidrage til, at man i 
fremtiden kan tænke ældrevenlighed ind i byudviklingen, så ældre borgere får de bedste 
forudsætninger for at komme rundt og bruge byen aktivt. 
 
BILAG 
Rådgivningsvirksomheden COurbans præsentation vedrørende ”Et Ældrevenligt 
København”. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet Anders Lund bemærkede, at motionsredskaber i 
parker og på grønne arealer, ikke er en del af præsentationens hovedbudskaber. 
 
Videre rettede Arne Bjørn Nielsen fokus på, at der følges op på hovedbudskaberne, herunder 
hvad der er den politiske status i forhold til ”Et Ældrevenligt København.” 
 
Herudover henviste Birthe Mørck til et konkret område på Nørrebro, hvor der ikke er blevet 
renoveret i forbindelse med åbningen af Metroen. 
 

6. Ældrerådets mærkesager 
v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På mødet i Ældrerådet den 27. november 2019 var der enighed om, at rådet i sit arbejde med 
mærkesager - og kommissorier - søger inspiration i den strategiske tilgang, som rådet arbejdede 
med på seminar den 25. oktober 2019. På mødet den 18. december 2019 drøftede Ældrerådet på 
ny rådets fokus på det strategiske arbejde med mærkesagerne - og hvor opfordringen til at arbejde 
med mærkesagerne i et strategisk lys, blev taget til efterretning. 
 
Danske Ældreråds fire mærkesager kan haves in mente i arbejdet (1. sikre økonomi til en værdig 
ældrepleje; 2. sikre forebyggelse, så ældre kan få et godt liv; 3. sikre et nært sundhedsvæsen med 
kvalitet og uden egenbetaling samt 4. sikre udbredelse af nye boligformer til ældre). 
 
På møde i Ældrerådet den 29. januar 2020 vil rådet drøfte og behandle mærkesagerne på 
baggrund af de foreløbige og igangværende fagudvalgsdrøftelser, med henblik på endelig 
beslutning på møde i Ældrerådet den 25. marts 2020. 
 
BILAG 
Forslag til mærkesager 2020 (med indføjede forslag til ændringer) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet drøfter status på Ældrerådets mærkesager, idet rådet træffer endelige beslutning 
om mærkesagerne på møde den 25. marts 2020. 



8 

Møde i Ældrerådet, den 29. januar 2020 

 

BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede at behandle dagsordens punkt 6 og 7 sammen. Herefter orienterede 
udvalgene gensidigt hinanden om status på arbejdet med kommissorier og mærkesager, idet 
Ældrerådet godkender mærkesager og kommissorier endeligt på møde den 25. marts 2020. 
 

7. Ældrerådets udvalgskommissorier 
v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets seks fagudvalg samt forretningsudvalg har et fastsat kommissorium der indeholder 
de opgaver og områder m.v., som det pågældende udvalg har besluttet at ville arbejde med, og 
som Ældrerådet har godkendt. Tanken bag brugen af kommissorierne er, at udvalgene har en 
konkret støtte i en struktur og en ramme for det daglige arbejde.  
 
Da udvalgenes fokusområder ikke er statiske, har udvalgene med jævne mellemrum, herunder ved 
et nyt års begyndelse, givet kommissorierne et gennemsyn. Udvalgene sørger på den måde for, at 
kommissoriernes ordlyd er i overensstemmende med det arbejde, som udvalget reelt varetager, 
herunder at kommissorierne nævner de fokusområder, der arbejdes med, og som Ældrerådet har 
godkendt.  
 
På møde den 29. januar 2020 drøfter Ældrerådet status på arbejdet med udvalgskommissorierne, 
idet udvalgene for indeværende arbejder med kommissorierne. Ældrerådet behandler 
kommissorierne endeligt på møde den 25. marts 2020. 
 
BESLUTNING 
Der henvises til behandlingen af dagsordenens punkt 6. 
 

8. Erfaringsopsamling til et nyt ældreråd 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På Ældrerådets møde den 27. november 2019 besluttede Ældrerådet at arbejde med en 
videregivelse af erfaringer/testamente til et nyt råd, hvorefter arbejdet tilrettelægges med afsæt i 
udvalgenes erfaringer (herunder varetagelse af arbejde i stande), og hvor formandskabet, 
Forretningsudvalget og sekretariatet samler op i forhold til processen. 
 
Forretningsudvalget drøftede erfaringsopsamlingen på møde den 15. januar 2020, idet der var 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet drøfter status på udvalgskommissorier, idet Ældrerådet behandler 
kommissorierne endeligt på møde den 25. marts 2020. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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enighed om, at der i udvalgssammenhæng løbende samles erfaringer sammen med henblik på at 
lave et supplement til den håndbog, som nye ældrerådsmedlemmer får udleveret, når de 
tiltræder. Der var også i Forretningsudvalget enighed om, at det er vigtigt at huske at medtage 
rådets erfaringer fra ”stand-arbejde”. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet udvalgene løbende samler op i forhold til at 
kunne give gode erfaringer videre til et kommende ældreråd. 
 

9. Status på planlagte budgetmøder vedrørende Budget21, herunder valg af 7 
deltagere til Socialudvalgets budgetmøde 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Den første halvdel af Ældrerådets arbejdsår står i høj grad i budgettets tegn, idet rådet skal 
forholde sig til de effektiviseringsforslag, som foreslås på de forskellige forvaltningsområder i 
tilknytning til Budget21. 
 
Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. marts 2020 
Sundheds- og Omsorgsudvalget har inviteret hele Ældrerådet til dialogmøde den 4. marts 2020 
kl. 12.00-16.00 i Rådhusets festsal. 
 

- Formøde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen- gennemgang af 
effektiviseringskatalog 

Der vil blive aftalt et formøde for hele Ældrerådet med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
forinden, med henblik på en gennemgang af effektiviseringskataloget vedrørende Budget21. 
Sekretariatet skriver ud til Ældrerådet så snart der foreligger forslag til mødedato for formødet. 
Det vil være direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der gennemgår 
effektiviseringskataloget for Ældrerådet. 
 
Budgetmøde med Socialudvalget den 26. februar 2020  
Socialudvalget har inviteret til budgetmøde om effektiviseringsforslagene på Socialforvaltningens 
område onsdag den 26. februar 2020 kl. 16.00-19.00, i Sundby Væksthus, Løvstikkevej 68, 2300 
København S.  
 
Socialudvalget oplyser, at det alene er 7 medlemmer af Ældrerådet, der har mulighed for at 
deltage i budgetmødet (begrænsningen i antallet gælder samtlige råd), hvorfor Ældrerådet på 
møde den 29. januar 2020 skal beslutte hvilke medlemmer af Ældrerådet, der skal deltage i 
budgetmødet.  
 
Det bemærkes, at Ældrerådet ved Socialudvalgets budgetmøde i 2019 besluttede, at deltagerne 
fra Ældrerådet var medlemmer af udvalg, hvor der var en snitflade til Socialforvaltningens område, 
idet der også dengang var en begrænsning i deltagerantallet. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen vedrørende status på budgetmøderne til efterretning. 

2. at Ældrerådet vælger syv deltagere til Socialudvalgets budgetmøde den 26. februar 2020, 
idet der er fastsat en begrænsning i deltagerantallet.  
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- Formøde med Socialforvaltningen - gennemgang af effektiviseringskataloget den 19. 
februar 2020  

Der er aftalt formøde med en teknisk gennemgang af effektiviserings- og investeringskataloget 
vedrørende Budget21 onsdag den 19. februar 2020, kl. 15.00-16.00 på Rådhuset, udvalgsværelse F, 
2. sal. værelse 13. På formødet vil det være afdelingen for Økonomi og Byggeri der deltager 
v/kontorchef Johs Kristiansen samt en repræsentant fra relevante borgercentre. 
 
Budgetmøder på Teknik- og Miljøforvaltningens-, Kultur- og Fritidsforvaltningens- og 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens område  
Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er 
aktive i forhold til møder m.v., hvor sigtet er en gennemgang af effektiviseringskataloger på de 
konkrete forvaltningsområder.  
 
I forhold til Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalget, er der planlagt møde mellem udvalget, 
formandskabet og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen den 5. marts 2020 kl. 13.00- 
14.00 på Københavns Rådhus, 1. sal, udvalgslokale 51. 
 

- Møde med BR’s Teknik- og Miljøudvalg den 16. marts 2020 for hele Ældrerådet  
Herudover er hele Ældrerådet inviteret til møde med Borgerrepræsentationens Teknik- og 
Miljøudvalg den 16. marts 2020 kl. 15.00-16.00 på Københavns Rådhus, 1. sal, udvalgslokale 51.  
 
Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg arbejder for indeværende med at forberede mødets indhold, 
og rådet vil blive orienteret om det videre i forhold til mødet.  
 
Herudover er Kultur- og Fritidsforvaltningen ved at tilrettelægge en budgetproces for Ældrerådet, 
og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har henvendt sig til Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen, der på baggrund heraf er ved at undersøge nærmere. 
 
BILAG 

• Socialudvalgets invitation til budgetmøde den 26. januar 2020. 

• Program for Socialudvalgets budgetmød den 26. februar 2020. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning vedrørende datoer for de fastlagte budgetmøder. 
 
Herefter tilkendegav følgende 7 medlemmer af Ældrerådet, at de ønskede at deltage i 
budgetmødet med Socialudvalget den 26. februar 2020 (samt formødet den 19. februar 2020): 
Benna Lis Jacobsen, Hanne Simonsen, Jette Ruth Niensen, Kirsten Nissen, Lise Helweg, Merete 
Raaschou og Steen Jeppson. 
 

10. Oplæg om afholdelse af ældrerådsvalg 2020 
v/Kontorchef Nanna Bugge og specialkonsulent Linnéa Künzel, Kultur- og 
Fritidsforvaltningen (beslutningspunkt/drøftelses- og orienteringspunkt) 
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BAGGRUND 
Der skal afholdes valg til Ældrerådet i Københavns Kommune senest den 30. oktober 2020. 
Valgsekretariatet i Kultur- og Fritidsforvaltningen forestår afholdelsen af ældrerådsvalg (og øvrige 
valg i kommunen), og vil på mødet orientere om afholdelsen af det forestående valg. 
 
Det foreslås, at valgperioden ligesom i 2016 løber over tre uger for at give vælgerne god tid til at 
afgive deres stemme. Valgperioden foreslås derfor fastsat til fredag den 9. oktober til og med den 
30. oktober 2020. 
 
Ligesom ved valget i 2016 foreslås det, at der afholdes brevstemmevalg, hvor vælgerne selv 
bestemmer, om de vil benytte sig af muligheden for at stemme digitalt eller med en 
stemmeseddel, som fremsendes til alle vælgere med en frankeret svarkuvert inkluderet. 
 
I forbindelse med forberedelsen af valget nedsættes der en valgbestyrelse på 5 personer, hvoraf 
det foreslås, at 3 medlemmer udpeges blandt Borgerrepræsentationens medlemmer og 2 
medlemmer udpeges blandt Ældrerådets medlemmer. Valgbestyrelsen har til opgave at 
godkende administrative procedurer, frister, annoncering o.lign., i forbindelse med valget. 
 
Ældrerådet orienteres løbende om valgbestyrelsens arbejde 
 
BILAG 
Tidslinje for afholdelse af ældrerådsvalg 2020. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet rådet foreslog, at kommunen allerede inden 
sommerferien sender orientering afsted om at valget finder sted. 
 
Herefter godkendte Ældrerådet, at valget finder sted fra den 9. oktober 2020 til den 30. oktober 
2020. 
 
Videre godkendte Ældrerådet, at ældrerådsvalget i 2020 afholdes som brevstemmevalg, hvor 
vælgerne selv bestemmer, om de vil benytte sig af muligheden for at stemme digitalt eller pr. 
brev. 
 
Endvidere godkendte Ældrerådet, at der nedsættes en valgbestyrelse bestående af 5 medlemmer, 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen om afholdelse af ældrerådsvalget fra valgsekretariatet i 
Kultur- og Fritidsforvaltningen til efterretning. 

2. at Ældrerådet godkender, at ældrerådsvalget 2020 finder sted fra den 9. oktober til den 
30. oktober 2020. 

3. at Ældrerådet godkender, at ældrerådsvalget 2020 afholdes som brevstemmevalg, hvor 
vælgerne selv bestemmer, om de vil benytte sig af muligheden for at stemme digitalt eller 
pr. brev. 

4. at Ældrerådet godkender, at der nedsættes en valgbestyrelse bestående af 5 medlemmer 
og 5 suppleanter, hvoraf 3 medlemmer udpeges blandt Borgerrepræsentationens 
medlemmer og 2 medlemmer udpeges bland Ældrerådets medlemmer.  
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og 5 suppleanter, hvoraf 3 medlemmer udpeges blandt Borgerrepræsentationens medlemmer og 
2 medlemmer udpeges blandt Ældrerådets medlemmer. 
 
Ældrerådets beslutninger vil blive meddelt valgsekretariatet. 
 

11. Deltagelse i valgbestyrelsen vedrørende ældrerådsvalget 2020 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Der skal afholdes valg til ældrerådet i 2020, og i forbindelse med forberedelsen af valget 
nedsættes en valgbestyrelse på 5 personer, hvoraf 3 medlemmer udpeges blandt 
Borgerrepræsentationens medlemmer og 2 medlemmer udpeges blandt Ældrerådets 
medlemmer. Der skal ligeledes vælges 2 suppleanter fra Ældrerådet. Det er valgsekretariatet i 
Kultur- og Fritidsforvaltningen, der forestår afholdelsen af ældrerådsvalg. Der henvises til 
dagsordenens punkt 10 vedrørende afholdelse af ældrerådsvalg 2020. 
 
Forretningsudvalget drøftede på møde den 15. januar 2020 rådets deltagelse i valgbestyrelsen, 
hvorefter et flertal besluttede at indstille til Ældrerådet den 29. januar 2020, at rådets formand 
samt Peder Blom repræsenterer Ældrerådet i valgbestyrelsen vedrørende ældrerådsvalget 2020. 
Der henvises til Forretningsudvalgets referat af møde den 15. januar 2020. 
 
Ældrerådet vil ligeledes på møde den 29. januar 2020 skulle vælge 2 suppleanter til 
valgbestyrelsen. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede enstemmigt at indstille rådets formand, Kirsten Nissen, til valgbestyrelsen. 
 
Pia Weise Pedersen havde med e-mail af 22. januar 2020 tilkendegivet, at hun også ønskede at 
deltage i valgbestyrelsen. Herefter foretog Ældrerådet afstemning mellem Peder Blom og Pia 
Weise Pedersen, hvorefter Peder Blom blev valgt til valgbestyrelsen med stemmerne 10 mod 3. 5 
medlemmer stemte hverken for eller imod. Stemmeafgivningen foregik ved åben afstemning 
med håndsoprækning. 
 
Videre valgte Ældrerådet enstemmigt Pia Weise Pedersen og Benna Lis Jacobsen som 
suppleanter til valgbestyrelsen, idet Pia Weise Pedersen blev valgt som 1. suppleant. 
 
Ældrerådets beslutning vil blive meddelt valgsekretariatet. 
 

12. Oplæg ved socialrådgiverteamet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 
13.30- 14.00) 

v/Afdelingsleder Lone Petersen, socialrådgiver Maria Schneider og socialrådgiver Lars 
Borre Jensen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet vælger Kirsten Nissen, i egenskab af formand for Ældrerådet, og Peder 
Blom, i egenskab af medlem af rådets dirigentgruppe, som Ældrerådets 2 medlemmer af 
valgbestyrelsen vedrørende ældrerådsvalget 2020. 

2. at Ældrerådet vælger 2 suppleanter til valgbestyrelsen vedrørende ældrerådsvalget 2020 
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BAGGRUND 
Ældrerådet har ved forskellige lejligheder udtrykt interesse for at høre mere om det arbejde, som 
socialrådgiverteamet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udfører i forhold til udsatte ældre. 
 
Socialrådgiverne rådgiver og hjælper blandt andet udsatte ældre med administrative, økonomiske 
og socialfaglige problemstillinger. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

13. Evaluering af Ældrerådets deltagelse i messe den 11. januar 2020 for 
kommende og nye pensionister 

v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet deltog lørdag den 11. januar 2020 med en stand på messen for kommende og nye 
pensionister. Forretningsudvalget drøftede på møde den 15. januar 2020 indledningsvist 
Ældrerådets deltagelse i messen, herunder arbejdet i rådets stand, og følgende blev tilkendegivet: 
 

• Der havde været mange henvendelser og mange forskellige spørgsmål (spørgsmål om 
mimrekort, seniorbofællesskaber, ældrerådsvalg, forespørgsel om oplæg for et 
menighedsråd m.m.)  

• Oplevelse af at mange kendte Ældrerådet i forvejen, og mange var nysgerrige på at vide 
mere om Ældrerådet  

• Henviste meget til Ældrerådets hjemmeside – et godt redskab at kunne henvise til for 
yderligere informationer  

• Vigtigt at komme ud at stå på gulvet, ikke kun sidde ved bordet og henvende sig til folk 

• Stor interesse for rådets brochure (der nu er opbrugt) samt foldere  

• Vigtigt at huske at have Ældrerådets T-shirts på  

• Standen var ikke god at sidde i, og svært at få plads på gulvet, og dårligt lys i lokalet  

• Rigtig mange deltagere i messen, og mindst ligeså mange som sidst  

• Ældrerådets stand havde en god placering i midten af lokalet  

• Giver langt mere med en stor messe, i stedet for flere små arrangementer  

• Flot arrangement, håber det fortsætter. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede rådets deltagelse i messen den 11. januar 2020, idet rådet gav udtryk for 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. a t Ældrerådet drøfter rådets deltagelse i messen for kommende og nye pensionister den 11. 
januar 2020. 
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følgende: 

• Mangelfuld skiltning ved DGI-byen (ved indgangen) 

• Enighed om, at det havde været en god dag  

• Fokus på at der er valg til ældreråd  

• Stor interesse fra deltagerne om seniorbofællesskaber og rådets erfaringer.  
 
Ældrerådets bemærkninger vil blive meldt tilbage til Røde Kors, og indgå i den generelle 
evaluering, som Røde Kors foretager 
 

14. 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. 
 
BILAG 
Link til Danske Ældreråds hjemmeside vedrørende temadag den 24. februar 2020 i 
Hillerød om samarbejdsrelationer og forebyggelse: 
www.medialib.cmcdn.dk/medialibrary/F7AD5037-2F84-400E-9D2DB52EFF338311/A8E3FB2F-
E935-EA11-8436-00155D0B0940.pdf 
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om det seneste møde i Danske Ældreråds bestyrelse, hvor bestyrelsen 
blandt andet havde drøftet tilrettelæggelse af repræsentantskabsmødet, herunder at 
holdningspapiret udgår. Herudover overvejer bestyrelsen nærmere, hvorvidt der alene holdes 
repræsentantskabsmøde hvert andet år. 
 
Videre oplyste Kirsten Nissen, at bestyrelsen i forbindelse med godkendelse af regnskabet, havde 
drøftet en kontingentstigning, idet kontingentet til Danske Ældreråd ikke er blevet forhøjet i lang 
tid. For indeværende betales et kontingent svarende til 50 øre pr. borger, der er fyldt 60 år i 
kommunen. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger med ti øre i 2021 og igen i 2023 med 10 
øre. 
 
Herudover oplyste Kirsten Nissen, at bestyrelsen havde drøftet Ældrerådenes Hæderspris, hvor 
en enig bestyrelse havde besluttet, at prisen ikke uddeles i år, men uddeles hvert andet år, og 
tænkes ind i forhold til repræsentantskabsmøde. 
 
Endvidere oplyste Kirsten Nissen, at bestyrelsen havde drøftet behovet for dirigenter udefra ved 
repræsentantskabsmødet, idet der var enighed i bestyrelsen om, at ældrerådene kan klare denne 
opgave selv, fx ved erfarne mødeledere som forhenværende formand for Danske Ældreråd Bent 
Aa. Rasmussen, ældrerådsmedlem Joan Jensen m.fl. 
 
Desuden orienterede Kirsten Nissen om, at bestyrelsen havde modtaget et skriftligt svar fra 
sundheds- og ældreministeren - i forlængelse af møde i oktober sidste år - hvor ministeren for 
indeværende overvejer nærmere i forhold til en eventuel ændring af reglerne om afholdelse af 
Ældrerådsvalg sådan, at det gøres obligatorisk at afholde ældrerådsvalg som fremmødevalg i 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orientering om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning.  
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forbindelse med kommunalvalget. Videre er ministeren også i overvejelser i forhold til, om der skal 
lovgives om klippekortet. Kirsten Nissen henviste til Danske Ældreråds Nyhedsbrev for yderligere 
oplysninger.  
 
Herudover oplyste Kirsten Nissen, at bestyrelsen havde drøftet forslag om en seniortænketank, og 
at bestyrelsen vil drøfte videre. 
 
Endvidere oplyste Kirsten Nissen, at bestyrelsen havde holdt møde med 
regionsældrerådsformændene og næstformændene vedrørende rammerne for samarbejdet 
mellem Danske Ældreråd og de fem regionsældreråd. Det er blandt andet en del af dette 
grundlag, at regionsældrerådene bidrager til at pege på problemstillinger på det regionale 
område vedrørende opgaver inden for sundhed, uddannelse, kultur, miljø, sociale tilbud og 
kollektiv trafik. Herudover udpeger regionsældrerådene en observatør til Danske Ældreråds 
bestyrelse, og Danske Ældreråd faciliterer en række møder knyttet til regionsældrerådene.  
 
Kirsten Nissen mindede om Danske Ældreråds temadag den 24. februar 2020 i Hillerød, jf. linket 
ovenfor i dagsordenens punktet.  
 
Endvidere oplyste Kirsten Nissen, at Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske 
konference finder sted mandag den 27. og tirsdag den 28. april 2020. 
 

15. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet henviste til mail af 28. januar 2020 til Ældrerådet vedrørende omkonstituering af 
næstformandsposten i Ældrerådet, idet rådet tog til efterretning, at valget af ny næstformand 
udsættes sådan, at omkonstitueringen finder sted på Ældrerådets møde den 26. februar 2020. 
 
Videre uddelte sekretariatet rådets opdaterede folder, der også er at finde i rådets lokale 103 i 
Bygning I, i Sjællandsgade. 
 

16. Eventuelt 
Henrik Høgh orienterede om, at han (sammen med Torben Morten Lund) den 25. januar 2020 
havde deltaget i en konference på Christiansborg om værdige seniorår til alle, herunder hvordan 
der skabes en mere fair pensionsløsning for alle faggrupper. 


