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Årsberetning 2018 

 
Forord 
Det er Københavns Ældreråds store privilegium at være et direkte og demokratisk valgt talerør til 

kommunens politikere om forholdene for ældre københavnere. Og det er et privilegium der 

forpligter.  

 

2018 var året, hvor en række nytiltrådte borgmestre satte sig i stolene på Københavns Rådhus. 

Ældrerådet indledte derfor året med at mødes med de nytiltrådte borgmestre, hvor vi fik lejlighed 

til at hilse på hinanden, drøfte vores og deres mærkesager samt styrke det videre samarbejde. 

 

I Ældrerådet forsøger vi at være en konstruktiv ældrepolitisk medspiller, og det er vores oplevelse, 

at vi når længst med vores forslag og initiativer til gavn for byens ældre, når vi søger samarbejdet.  

 

I Ældrerådet værner vi om kernevelfærden, og vi siger stop, når der lægges op til besparelser i 

kommunen, som vil gå ud over ældre borgere. Når vi afgiver høringssvar, udtrykker vi samtidig 

vores ønsker om at fremme værdier som selvbestemmelse, kvalitet og tryghed for alle ældre 

borgere i København.  

 

Vi håber, at I med vores årsberetning får et indtryk af nogle af de opgaver vi i 2018 har varetaget, 

som ældre borgeres stemme i København.  

 

God læselyst.  

 

Kirsten Nissen  

Formand
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Ældrepolitisk arbejde i 2018 

Mærkesager 
Københavns Ældreråd har i 2018 arbejdet strategisk med en række mærkesager, som rådet 

gerne ser, bliver en del af Københavns Kommunes politik.  

 

Ældrerådet har blandt andet arbejdet med følgende mærkesager: 

 

Flere seniorbofællesskaber 
Alt for mange ældre føler sig ensomme. Derfor arbejder rådet hele tiden for at understøtte 

initiativer som kan afværge ensomhed hos særligt ældre. Initiativerne kan for eksempel omhandle 

aktivitets- og klubtilbud, udbredelse af flexkørsel eller spisetilbud til ældre.  

 

I 2018 har rådet særligt arbejdet for at understøtte flere seniorbofællesskaber i København, og 

2018 var året, hvor Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsudvalg besluttede, at der i 

2020 sættes et forsøg i gang med visiterede seniorbofællesskaber - kaldet ’tryghedsboliger’. 

Boligerne målrettes ensomme ældre, som ønsker mere samvær og søger den tryghed som et 

fællesskab kan give. Som en del af tilbuddet ansættes personale med socialpædagogiske 

erfaringer for blandt andet at styrke sociale aktiviteter og oplevelsen af at være en del af et 

fællesskab.  

 

Ældrerådet følger løbende udviklingen, og deltager blandt andet i en arbejdsgruppe, som skal 

følge og evaluere udviklingen for det nye kommunale tilbud. 

 

Socialpædagoger på plejehjem 
I 2018 fortsatte Ældrerådet arbejdet med målsætningen om, at der skal ansættes flere 

socialpædagoger i hjemmeplejen og på byens plejehjem. Socialpædagoger er særligt uddannede 

til relationsarbejde, og kan derfor være med til at fremme livskvalitet hos beboerne - særligt også 

for ældre, som lider af en demenssygdom.  

 

Som led i Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning om at lave en ny model for 

plejehjemsboliger målrettet ensomme har rådet i 2018 særligt fremhævet behovet for ansættelse 

af socialpædagoger. 

 

En værdig død 
Ældrerådet har siden 2015 arbejdet med begrebet ’værdig død’, for København skal ikke alene 

være værdig at leve i, men når den tid kommer også være værdig at dø i. Vi skal turde tale om 

døden, selvom det er svært.  

 

Rådet arbejder løbende for at understøtte, at der er gode rammer for arbejdet med en værdig død. 

I 2018 gennemførte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Ældrerådet en 

spørgeskemaundersøgelse på Københavns Plejehjem for at afdække eksisterende viden, praksis 

og udviklingspotentialer på området. På baggrund af undersøgelsen blev der blandt andet brugt 

midler på kompetenceudvikling inden for palliation og på at styrke samarbejdet med almen 

praksis. 

 

Det er rådets holdning, at faste læger på plejehjem og mere sygeplejefagligt personale samt 

efteruddannelse er med til at sikre bedre rammer i den sidste tid. 
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Digitalisering må ikke begrænse 
Mange kommunale funktioner og systemer overgår disse år til digitale løsninger. Det kan for 

eksempel gælde udlån af bøger på bibliotekerne, tidsbestilling og hjælp hos Borgerservice og køb 

af billetter i svømmehaller. For mange mennesker er det en fordel at kunne klare disse ærinder på 

nye og hurtige måder, men der er også en gruppe, som ikke kan være med, og som kan opleve 

digitaliseringen som en begrænsning. Derfor har Ældrerådet fokus på, hvordan nye digitale 

arbejdsgange i kommunen påvirker ældre, som ikke er digitale. Rådet gør kommunen 

opmærksom, hvis de oplever, at en ny løsning fx skaber begrænsninger for en gruppe af ældre.  

 

En tilgængelig by  
Tilgængelighed er et af de emner, der optager Ældrerådet. Det skyldes, at problematikker 

vedrørende tilgængelighed i København kan være altafgørende for, hvorvidt en gruppe af ældre 

kan færdes uhindret i byen og har mulighed for at leve et normalt og aktivt liv. Rådet har en 

målsætning om at alle ældre skal kunne færdes trygt og sikkert i det offentlige rum. Det gælder 

både til fods, på cykel, i bil, bus, tog og metro.  

 

En af de måder rådet forsøger at skabe ordentlige forhold for ældre, er blandt andet ved at 

fremme, at der er gode fortovsarealer, bænke og offentlige toiletter i byens rum. Derudover følger 

rådet løbende udviklingen inden for den offentlige trafik, og gør kommunen opmærksom, hvis der 

er et større problem. Derudover har rådet ved flere lejligheder fremhævet behovet for at skabe en 

bedre cykelkultur blandt byens cyklister.  

 

Ældre og beskæftigelse  
Ældrerådet arbejder for, at ældre uanset baggrund kan realisere deres egen lyst til beskæftigelse i 

den form og det omfang, de kan og vil. Borgere som har været i beskæftigelse op til deres pension 

har generelt bedre forudsætninger for at få en god pensionisttilværelse. Rådet arbejder derfor for, 

at Københavns Kommune giver borgere over 60 år de bedst mulige forudsætninger for at vende 

tilbage i beskæftigelse. 

 

Høringer 

Ældrerådet er Borgerrepræsentationens rådgiver og skal høres i alle sager, som vedrører ældre 

borgeres forhold i København. Ældrerådet har i 2018 haft 29 sager i høring samt mere end 50 

kommunale tilsynsrapporter.  

 

Ældrerådet modtager størstedelen af høringerne fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, men 

rådet ønsker i langt højere grad også at blive hørt i sager fra øvrige forvaltninger og politiske 

udvalg, da det vil medvirke til, at rådets rådgivende funktion bringes yderligere i spil i til gavn for 

kommunens ældre. Når Ældrerådet afgiver høringssvar, medvirker rådet til, at ældreperspektivet 

tænkes ind i de kommunale tiltag, og at værdierne fra kommunens ældrepolitik efterleves. 

 

Oversigten over høringer i 2019 er vedhæftet som bilag. 

 

Samarbejde med borgmestre og politiske udvalg 
Ældrerådet fortsatte i 2018 arbejdet med at videreudvikle kontakten til politikerne på Københavns 

Rådhus. Dette gjorde rådet blandt andet ved at invitere nytiltrådte borgmestre til velkomstmøder 

med rådets tilsvarende fagudvalg og formandskab. På møderne fik borgmestrene dels øget deres 

viden om rådets arbejde og fagudvalgenes mærkesager, og dels lejlighed til at drøfte det videre 
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samarbejde.  

 

Derudover mødes rådets formandskab regelmæssigt med Sundheds- og Omsorgsborgmesteren, 

og rådet har årligt to faste møder med Sundheds- og Omsorgsudvalget samt et årligt møde med 

Socialudvalget.  

 

Formandskabet deltager også i to årlige møder med en række øvrige ældreorganisationer, som 

Sundheds- og Omsorgsborgmesteren inviterer til. 

 

Derudover mødes Ældrerådet også to gange årligt med ledelsen af Borgerservice, som er 

forankret i Kultur- og Fritidsforvaltningen.  

 

Ældrerådet mødtes den 28. februar 2018 med Sundheds- og Omsorgsudvalget til 

budgetseminar, hvor rådet fremsatte sit syn på forvaltningens effektiviserings- og 

investeringsforslag for det kommende år. Ældrerådet deltog ligeledes på Socialudvalgets 

budgetmøde den 27. februar 2018, hvor rådet gav bemærkninger til effektiviserings- og 

investeringsforslagene på området.  

 

I forbindelse med budgetforhandlingerne havde Ældrerådet foretræde for Sundheds- og 

Omsorgsudvalget den 19. april 2018, hvor rådet blandt andet satte fokus på ønsket om et løft af 

kvaliteten på plejehjem og i hjemmeplejen, bedre forebyggelse af underernæring og en styrkelse 

af kommunens arbejde med palliation. 

 

Møder og konferencer i 2018 

Ordinære ældrerådsmøder 
Ældrerådet holder hver måned et ordinært ældrerådsmøde, med undtagelse af juli.  

Ældrerådsmøderne foregår på Københavns Rådhus, og rådets dagsordener og referater er 

offentlig tilgængelige på Ældrerådets hjemmeside www.aeldreraadet.kk.dk. 

 

I 2018 faldt de ordinære ældrerådsmøder følgende datoer: 31. januar, 28. februar, 21. marts, 25. 

april, 30. maj, 20. juni, 29. august, 3. oktober, 31. oktober, 28. november og 19. december. 

 

Fagudvalgsmøder 
Ældrerådets fagudvalg har som deres primære opgave at forberede høringssvar på rådets vegne 

og forberede sager, som Ældrerådet skal tage stilling til. Fagudvalgene mødes i Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningens mødelokaler på Sjællandsgade 40, 2200 København N. Udvalgene holder 

som udgangspunkt ordinære møder en gang månedligt.  

 

Repræsentanter fra kommunens forvaltninger og øvrige samarbejdspartnere deltager ofte på 

fagudvalgsmøder for at fremlægge en sag, som har udvalgets interesse. Flere 

forvaltningsrepræsentanter anmoder også om at mødes med Ældrerådets fagudvalg for at få en 

tidlig dialog om en konkret sag. 

 

I 2018 har Ældrerådet blandt andet haft besøg af embedsmænd i forhold til at drøfte værdig død, 

kommunens madservice, forebyggende hjemmebesøg, Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 

moderniseringsplan, ordning med faste læger på plejehjem, underernæring, tandpleje og nyt 

bynet.  
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Derudover har medlemmer af Ældrerådet i 2018 blandt andet besøgt Center for Kræft, 

Seniorbofællesskabet Mjølnerparken, aktivitets- og værestedet Muhabet, Soltofta Demensboende 

og seniorboligerne Neptuna i Malmø og Jobcenter København - Lærkevej. 

 

Ældrerådets deltagelse i ældrepolitiske konferencer arrangementer m.v. 
Repræsentanter fra Ældrerådet har i 2018 deltaget i KL’s Sundhedskonference, KL’s 

Ældrekonference, Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konferencer og 

temadage.  

 

Derudover har medlemmer af Ældrerådet deltaget i følgende konferencer o.l.:  

 

Teknik- og Miljøforvaltningen inviterede den 23. oktober 2019 til temadag om almene 

bofællesskaber med fokus på seniorbofællesskaber.  

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Afdeling for Bolig og Modernisering og Afdeling for 

Velfærdsinnovation inviterede den 20. marts 2019 til workshop om boliger til ældre.  

 

I forbindelse med Nohrcon’s konference om byggeri af fremtidens plejebolig deltog tre 

medlemmer på den arrangerede studietur om nye og ombyggede plejeboliger og seniorboliger.  

 

To medlemmer deltog den 22. august 2018 på Matura Projektkonference vedrørende 

ældreområdet.  

 

Derudover har repræsentanter fra rådet deltaget på 7-bymøde i Aalborg den 3. maj 2018 og 3- 

bymøde i Malmø den 26. september 2018.  

 

I efteråret 2018 deltog repræsentanter fra Ældrerådet i en række dialogmøder om Københavns 

ældrepolitik, som var arrangeret af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 

 

Afholdelse af evalueringsseminar  
Som led i at styrke Ældrerådets strategiske arbejde holdte Ældrerådet den 5. februar 2018 et 

evalueringsseminar med fokus på at evaluere rådets struktur og strategi.  

 

Programmet for Ældrerådets evalueringsseminar er vedhæftet som bilag. 

 

Eksterne samarbejder og kommunale arbejdsgrupper 

Danske Ældreråd 
Københavns Ældreråd er medlem af landsorganisationen Danske Ældreråd, som repræsenterer 

alle landets 98 folkevalgte ældreråd.  

 

Formanden for Københavns Ældreråd, Kirsten Nissen, er valgt som næstformand til bestyrelsen 

for Danske Ældreråd, som repræsentant for København, Frederiksberg og Bornholm. 

Ældrerådsmedlem Hanne Simonsen er valgt som Kirsten Nissen stedfortræder til Danske 

Ældreråds bestyrelse.  

 

Regionældreråd Hovedstaden 
Regionsældrerådene er et ældrepolitisk samarbejdsforum, som består af repræsentanter fra 
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regionens lokale Ældreråd.  

 

Rådet skal samarbejde med Region Hovedstaden om at fremme ældre borgeres interesser på de 

områder, der hører under regionen herunder primært sundhedsvæsenet.  

 

Regionsældreråd Hovedstadens møder holdes på Regionsgården i Hillerød, og der deltager i 

reglen 60 ældrerådsmedlemmer, hvoraf 9 pladser er tildelt repræsentanter for Københavns 

Ældreråd.  

 

Ældrerådsmedlemmerne Hanne Simonsens og Lise Helweg sidder i Regionsældreråd 

Hovedstadens Forretningsudvalg. Derudover er det Ældrerådets Sundhedsudvalg, som varetager 

møderne i Regionsældreråd Hovedstaden.  

 

Regionsældrerådene er ikke nedsat ved lov.  

 

7-by møder 
Siden 1997 har der været et årligt møde mellem ældrerådsrepræsentanter fra Odense, Aalborg, 

Aarhus, Frederiksberg og København. Dette samarbejde har siden 2010 været udvidet med byerne 

Randers og Esbjerg, sådan at det er repræsentanter fra ældrerådene i de syv største byer i landet.  

 

Ældrerådene er på skift værter for møderne, der har til formål at dele viden på tværs af byerne, og 

møderne er derved med til at styrke rådenes arbejde. 

 

3-bymøder (Malmø samarbejdet) 

Der eksisterer et mangeårigt samarbejde mellem Malmö Centrala Pensionärsråd, 

Frederiksbergs Ældreråd og Københavns Ældreråd. Rådene mødes årligt og udveksler 

erfaringer inden for ældreområdet. 

 

Kommunale arbejdsgrupper m.v. 
Ældrerådet inviteres hvert år af Københavns Kommune til at deltage i en række parkbrugerråd 

samt følgegrupper. 

 

Nedennævnte liste indeholder en oversigt over de følgegrupper og parkbrugerråd, hvor der har 

været afholdt møde i 2018, samt hvilke ældrerådsmedlemmer, der har repræsenteret rådet i disse 

sammenhænge. 

 

Parkbrugerråd for Grøndalsparken 

Ældrerådet var repræsenteret ved Steen Jeppson. 

 

Følgegruppe om Middelalderbyen 

Ældrerådet var repræsenteret ved Arvin Storgaard og Arne Bjørn Nielsen. 

 

Parkbrugerråd for Amager Strandpark 

Ældrerådet var repræsenteret ved Svend Aage Sørensen og suppleant Bjarne Mortensen. 

 

Parkbrugerråd for Kildevældsparken 

Ældrerådet var repræsenteret ved Arvin Storgaard. 
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Parkbrugerråd for Lersøparken og Kolonihaveparken. 

Ældrerådet var repræsenteret ved Vera Eckhardt og Steen Jeppson. 

 

Parkbrugerråd for Amorparken og Fredens Park 

Ældrerådet var repræsenteret ved Arne Bjørn Nielsen og suppleant Knud Johnsen. 

 

Interessentmøde om Naturpark Amager 

Ældrerådet var repræsenteret ved Arne Bjørn Nielsen. 

 

Følgegruppe for Mozartsplads 

Ældrerådet var repræsenteret ved Joan Jensen. 

 

Følgegruppe om tilgængelighed 

Ældrerådet var repræsenteret ved Svend Aage Sørensen. 

 

Parkbrugerråd for letbaneprojektet 

Ældrerådet var repræsenteret ved Svend Aage Sørensen, Joan Jensen og Arne Bjørn Nielsen. 

 

Næstformand i Ældrerådet, Bente Ketty Hansen, deltog som Ældrerådets repræsentant i 

Sundheds-. Og Omsorgsforvaltningens bedømmelsesudvalg for Fællesskabsprisen i 2018. 

 

Ældrerådets organisering 

Formandskab 
Formand Kirsten Nissen og næstformand Bente Ketty Hansen udgør rådets formandskab. Rådets 

formandskab mødes en gang om måneden for at forberede Forretningsudvalgets møder. 

Herudover håndterer formandskabet henvendelser til rådet og drøfter kursusansøgninger m.v. 

 

Forretningsudvalg 
Forretningsudvalget består af rådets formandskab og formændene for de seks fagudvalg. 

Forretningsudvalget forbereder dagsordenen til ældrerådsmøderne og har ansvaret for 

koordinering af det ældrepolitiske arbejde i rådets fagudvalg. Forretningsudvalget er 

dermed et forum, hvor den ældrepolitiske vinkel i fagudvalgenes arbejde og indstillinger til 

Ældrerådet drøftes og skærpes. 

 

Ved udgangen af 2018 bestod Ældrerådets Forretningsudvalg af følgende medlemmer: 

Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Hanne Simonsen (formand 

for Sundhedsudvalget), Lise Helweg (formand for Omsorgsudvalget), Birthe Mørck 

(formand for Kultur- og Fritidsudvalget), Merete Raaschou (formand for Boligudvalget), 

Steen Jeppson (formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget) og Joan Jensen 

(formand for Teknik- og Miljøudvalget). 

 

Fagudvalg 
Ældrerådet har seks fagudvalg, der skal forberede høringssvar og de ældrepolitiske indstillinger til 

Ældrerådet på deres respektive ressortområder. De seks fagudvalg har nedsat sig med formand 

og næstformand. Fagudvalgene holder som udgangspunkt ordinære møder en gang om 

måneden.  

 

De seks fagudvalg er:  
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• Beskæftigelses- og Integrationsudvalget  

• Boligudvalget  

• Kultur- og Fritidsudvalget  

• Omsorgsudvalget  

• Sundhedsudvalget  

• Teknik- og Miljøudvalget  

 

Herudover har Ældrerådet en fast arbejdsgruppe på tre medlemmer, der gennemgår de 

kommunale tilsynsrapporter samt rapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed.  

 

En oversigt over medlemmer i Ældrerådets fagudvalg i 2018 er vedhæftet som bilag. 

 

Medlemmer af Ældrerådet 
Ældrerådet bestod ved udgangen af 2018 af følgende medlemmer: Kirsten Nissen (formand), 

Bente Ketty Hansen (næstformand), Anders Lund, Anne Marie Bossen Aarøe, Arne Bjørn 

Nielsen, Arvin Storgaard, Benna Lis Jacobsen, Birthe Mørck, Bjarne Mortensen, Eleonora 

Lewandowski, Hanne Simonsen, Henrik Høgh, Hjørdis Espensen, Joan Jensen, Knud Johnsen, 

Lene Pearlman, Lisbeth Elinor Lundbye, Lise Helweg, Merete Raaschou, Mona Sillemann, Peder 

Blom, Pia Weise Pedersen, Steen Jeppson, Torben Knud, Torben Morten Lund og Vagn Kofoed 

(orlov). 

 

Nye medlemmer i Ældrerådet 
I 2018 indtrådte følgende nye medlemmer i Københavns Ældreråd:  

 

Lisbeth Elinor Lundbye indtrådte i rådet den 28. februar 2018. 

 

Lene Pearlman indtrådte i rådet den 29. august 2018.  

 

Anders Lund indtrådte i rådet den 29. august 2018.  

 

Torben Morten Lund indtrådte i rådet den 29. august 2018. 

 

Sekretariatsbetjening 
Ældrerådet bliver sekretariatsbetjent af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Ældrerådets 

sekretariat er organisatorisk placeret i forvaltningens Ledelsessekretariat, og har kontor på 

Sjællandsgade 40, 2200 København N. Sekretariatet består af to ansatte herunder en ældrepolitisk 

konsulent og en akademisk medarbejder. 
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Bilag 

Bilag 1 - Medlemmer af Ældrerådets fagudvalg 2018 
Ved udgangen af 2018 var Ældrerådets medlemmer fordelt i følgende fagudvalg: 

 

Boligudvalget 

Merete Raaschou (formand), Joan Jensen (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, 

Benna Lis Jacobsen, Bjarne Mortensen, Eleonora Lewandowski, Knud Johnsen, Peder Blom, Pia 

Weise Pedersen. 

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

Steen Jeppson (formand), Bjarne Mortensen (næstformand), Birthe Mørck, Eleonora 

Lewandowski, Henrik Høgh, Lene Pearlman, Merete Raaschou, Pia Weise Pedersen. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget 

Birthe Mørck (formand), Pia Weise Pedersen (næstformand), Anders Lund, Eleonora 

Lewandowski, Henrik Høgh, Lene Pearlman, Lisbeth Lundbye, Torben Knud. 

 

Omsorgsudvalget 

Lise Helweg (formand), Merete Raaschou (næstformand), Anne Marie Bossen, Benna Lis 

Jacobsen, Bente Ketty Hansen, Eleonora Lewandowski, Hanne Simonsen, Kirsten Nissen, Mona 

Sillemann, Vagn Kofoed (orlov). 

 

Sundhedsudvalget herunder også Regionsældreråd Hovedstaden 

Hanne Simonsen (formand), Anne Marie Bossen Aarøe (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, 

Benna Lis Jacobsen, Bente Ketty Hansen, Eleonora Lewandowski, Henrik Høgh, Kirsten Nissen, Lise 

Helweg, Mona Sillemann. 

 

Teknik- og Miljøudvalget 

Joan Jensen (formand), Bjarne Mortensen (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, 

Hjørdis Espensen, Knud Johnsen, Lisbeth Lundbye, Peder Blom, Steen Jeppson. 

 

Bilag 2 - Høringer i 2020 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Brugerundersøgelse 2017 

Evaluering af tilsynskonceptet 

Tilsynskoncept 2019 

Kvalitetsstandarderne Hjælp i hverdagen 2019 og Ældre i København 2019 (fælles indstilling fra 

SUF og SOF) 

Strategi for midlertidige døgnophold 

Placering af de nye centre i regi af strategien for midlertidige døgnophold 

Lukning og åbning af plejeboliger 

Udmøntning af midler til ’Aflastning af pårørende’ og ’En værdig død’ 

Udmøntning af midler fra finanslov til opnormering i ældreplejen 

Beretning 2017 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelse 

Udbud af el-scootere og transport af hjælpemidler 
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Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
Rapport fra taskforce om førtidspension og fleksjob 

Københavns Kommunes Integrationspolitik 2019-2022 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen 
Københavns Kommunes kultur- og fritidskompas 

Øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning 

Kultur- og Fritidsforvaltningens effektiviserings- og investeringsforslag 

 

Socialforvaltningen 
Forlængelse af gældende sagsbehandlingsfrister på handicapområdet 

Socialforvaltningens omprioriteringsforslag til budget 2019 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen 
Etablering af 400 cykelparkeringspladser ved Valby Station 

 

Økonomiforvaltningen 
Forslag til nyt lokalt busnet 

Kommuneplanstrategi 2018 

Budgetforslag 2019 

 

Derudover har Københavns Ældreråd afgivet høringssvar på en række udviklingsplaner i 

forbindelse med rådets arbejde i kommunens mange parkbrugerråd og følgegrupper. 

 

Bilag 3 – Program for evalueringsseminar den 5. februar 2018 

Kl. 10.00 Velkomst og introduktion v/ Ældrerådet formand 

Kl. 10.10  Velkomst og præsentation af dagens program og proces v/ konsulent Rikke Drejer 

Kl. 10.20  Fastsættelse af spilleregler for dagen 

Kl. 10.30  Præsentation af hovedpointer fra interviews 

Kl. 11.00  Evaluering af Ældrerådets struktur 
Arbejde i par, grupper og plenum med spørgsmål som bl.a. deltagelse i møder og 
design af møder 

Kl. 13.00  Frokost 

Kl. 14.00  Fernisage - Evaluering af Ældrerådets struktur 
Præsentation og diskussion af gruppernes løsningsmodeller 

Kl. 15.00  Sekretariatets rolle v/ Rikke Blom 

Kl. 15.30  Kaffe/the og kage 

Kl. 15.50  Vejen til større synlighed – hvilke skridt skal Ældrerådet tage i 2018? 
Gruppearbejde 

Kl. 16.50 Den store finale og afrunding af dagen 


