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Årsberetning 2019 

 
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, og som vi tager meget alvorligt. 

 

Derfor har vi i Ældrerådet et særligt fokus på de svageste ældre borgere – de borgere, der ikke selv 

har mulighed for at blande sig i debatten, eller gøre opmærksom på, at noget ikke fungerer. 

 

I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2020 var Ældrerådet derfor også imod de 

besparelser der var lagt op til i forhold til at få praktisk støtte. Ældrerådet værner om at 

kernevelfærden ikke forringes. At man ikke snigende æder sig ind på basale områder, så det går ud 

over den enkelte ældre. For Ældrerådet er udgangspunktet altid det borgerrettede. Det er 

borgeren der skal være i centrum og omdrejningspunktet for den pleje og støtte, forvaltningen 

giver. 

 

I Ældrerådet vil vi også være med til at præge den ældrepolitiske dagsorden. Derfor foreslog vi i 

2019 et forsøg med at gøre Vanløse til en demensvenlig bydel. Vi håber, at man på sigt vil kunne 

bruge erfaringerne fra Vanløse projektet, og brede dem ud til hele København, sådan at 

København kan karakteriseres som en demensvenlig kommune. 

 

Som Ældreråd ønsker vi at være en konstruktiv ældrepolitisk medspiller, og vi ser et godt 

samarbejde med Borgerrepræsentationen som et vigtigt udgangspunkt for en velfungerende 

ældrepolitik i kommunen. Vi holdt derfor i 2019 møder med overborgmesteren, borgmestre og 

politiske udvalg, for at drøfte aktuelle ældrepolitiske problematikker og samarbejde. 

 

Vi håber, at I med vores årsberetning får et indtryk af nogle af de opgaver vi har varetaget i 2019, 

som ældre borgeres stemme i København. 

 

God læselyst. 

 

Kirsten Nissen 

Formand
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Ældrepolitisk arbejde i 2019 

Mærkesager 
Københavns Ældreråd arbejder strategisk med en række mærkesager, som rådet gerne ser, 

bliver en del af Københavns Kommunes politik, og i 2019 har Ældrerådet særligt arbejdet med 

følgende områder: 

 

Undgå forringelser i kernevelfærden / Sikre kernevelfærd for ældre 
Ældrerådet arbejder løbende for, at der ikke sker forringelser i kernevelfærden for ældre borgere, 

og rådet byder aktivt ind, når de forskellige forvaltningers budgetter årligt fastlægges som led i 

Københavns Kommunes budgetproces. Rådet belyser her over for politikerne konsekvenserne for 

ældre i de besparelsesforslag, der lægges frem. Det gælder særligt på Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningens område, hvor der i disse år stilles forslag, som i højere grad end tidligere 

påvirker kernevelfærden for ældre og skubber grænserne for, hvilken hjælp man kan forvente at få, 

når man bliver ældre og får brug for hjælp og støtte fra kommunen. For Ældrerådet er det en 

kedelig og ikke mindst trist udvikling, og rådet arbejder derfor på at øge politikernes fokus på de 

problemstillinger, der er på ældreområdet, og sørge for, at området hvert år prioriteres 

økonomisk. 

 

Rådet har derudover løbende fokus på, at der er et bredt tilbud af aktiviteter, træning fx i regi af 

aktivitetscentrene og ældreklubberne i Københavns Kommune. Det er derudover vigtigt, at 

kommunen byder aktivt ind i forhold til at understøtte samarbejdet med civilsamfundet, og at 

kommunen er med til at sikre, at ældre er bekendt med de muligheder, der er for fx træning, 

socialt samvær og anden støtte. 

 

Når Københavns Kommune udfolder bestemte politikker og strategier, hvor Ældrerådet er 

høringspart, har rådet derudover en særlig opmærksomhed på, at de gode visioner, der 

præsenteres, har eller får hold i virkeligheden. I den sammenhæng er det relevant at fremhæve 

Københavns Kommunes ældrepolitik for 2019-2022 ”Vær med – hele livet”, som blev vedtaget af 

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation. Ældrepolitikken sætter en fælles ramme og 

retning for livet som ældre i København, og den er med til at fastsætte kommunens 

værdigrundlag. Forud for lanceringen af politikken, har Ældrerådet deltaget i en proces, hvor rådet 

har budt ind med fokusområder m.v. Rådet har løbende fokus på, at de gode takter i politikken 

afspejler den virkelighed som borgere oplever i mødet med forvaltningen, og i den sammenhæng 

også at holde politikerne fast på de visioner, som politikken afspejler. 

 

Etablering af flere seniorbofællesskaber i København 
Efterspørgslen på seniorbofællesskaber er stor, og Ældrerådet arbejder løbende for, at der 

etableres flere almene seniorbofællesskaber i København. Det gør rådet bl.a. fordi dét at bo i 

seniorbofællesskab kan være med til at modvirke ensomhed og generelt øge livskvaliteten.  

 

I 2019 har rådet derfor fortsat arbejdet for at understøtte etableringen af flere 

seniorbofællesskaber i København, og rådet har ved flere lejligheder bragt temaet op, herunder 

blandt andet for stedfortrædende sundheds- og omsorgsborgmester Klaus Mygind på et møde i 

december 2019.  

 

I 2019 publicerede Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune en vejledning for 

dannelse af almene bofællesskaber i København. Vejledningen giver et indblik i, hvordan man som 

borger kan tage initiativ til at starte et alment bofællesskab, men det er rådets holdning, at for at 
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sætte skub i udviklingen, er der brug for, at kommunen går ind og tager et større ansvar for at 

understøtte udviklingen bl.a. i forhold til etableringen af flere seniorbofællesskaber. 

 

Vi skal turde tale om døden 
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 værdig at dø i. Vi skal alle turde tale om 

døden, selvom det er svært. Rådet har derfor løbende arbejdet for at understøtte, at der er gode 

rammer for arbejdet med en værdig død, og i 2018 gennemførte Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Ældrerådet en spørgeskemaundersøgelse på 

Københavnske 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.  

 

I 2019 iværksatte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en kampagne med titlen ”Fik du sagt det, 

du ville?” Formålet med kampagnen var at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at turde tale om 

døden, selvom det kan være svært. Det kan have stor betydning for både den døende og 

pårørende at få talt om det der betyder noget, inden det er for sent. Erfaringerne viser, at mange 

ikke når at tage de vigtige samtaler inden det er for sent. Københavns Kommune startede derfor en 

kampagne, som kan give borgere vejledning og hjælp til at få talt med ens nærmeste om emnet.  

 

I forbindelse med kampagnen blev der afholdt en temadag på Københavns Rådhus, hvor 

fagprofessionelle og borgere var inviteret til samtale om død og sorg. Derudover havde bl.a. 

Ældrerådet, Det Nationale Sorgcenter, Landsforeningen Liv og Død, patientforeninger og mange 

andre stande på rådhuset, hvor de forskellige organisationer bød ind med deres erfaringer med 

området. 

 

Forsøg med demensvenlig bydel Vanløse 
I 2019 foreslog Ældrerådet Sundheds- og Omsorgsudvalget at iværksætte et forsøg med en 

demensvenlig bydel i København, idet der i Københavns Kommune er et stigende behov for at øge 

kendskab til demens og videreudvikle indsatser for borgere med demens. Ældrerådet pegede i 

den forbindelse på Vanløse, da det en bydel med mange ældre. Ældrerådet håber, at man på sigt 

vil kunne udfolde erfaringer fra Vanløse til hele København, sådan at København kan karakteriseres 

som en demensvenlig kommune.  

 

Inspireret af internationale såvel som nationale indsatser, er tanken med en demensvenlig bydel, at 

borgerne kender de tidlige tegn på demens, og ved hvor og hvordan man kan få hjælp til at handle 

på symptomerne. Ligeledes kender naboen, butiksmedarbejderen, kommunens ansatte og den 

forbipasserende på gaden de udfordringer, som demens medfører, og ved hvordan enkle 

handlinger kan gøre en forskel i demensramtes hverdag. Borgere med demens vil i en 

demensvenlig bydel opleve opbakning til at kunne fortsætte et meningsfuldt hverdagsliv og f.eks. 

fortsætte med at deltage i lokale fritids- og kulturaktiviteter. Dette vil mindske risikoen for 

ensomhed og isolation, fordi den demensramte og dens pårørende kan fortsætte hverdagslivet, 

hvor de bor.  

 

Formålene med at forsøge at skabe en demensvenlig bydel er dels, at biblioteket, sundhedshuset, 

den lokale café, supermarkedet, idrætshallen og parken skal opleves som trygge og inkluderende 

steder at opholde sig, og dels at det skal være lettere at finde rundt i byrummet og komme rundt 

med offentlig transport. Initiativet skal også understøtte bedre tilgængelighed i byrummet fx 
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gennem tydelig skiltning, bedre belysning, markering af fortove, cykelstier m.v. og bænke til at 

holde hvilestop. 

 

Høringer 

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

borgeres forhold i København. Ældrerådet har i 2019 haft 29 sager i høring samt over 65 

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 2019 arbejdet med at videreudvikle kontakten til politikerne på Københavns 

Rådhus. Dette gjorde rådet blandt andet ved at holde møder med de siddende borgmestre og 

politiske udvalg. Ældrerådet mødtes i april med overborgmester Frank Jensen, hvor den 

kommende kommuneplan og kernevelfærd for ældre københavnere særligt var i fokus. Derudover 

mødtes rådet i 2019 også med kultur- og fritidsborgmester Francisca Rosenkilde. På mødet blev 

det blandt andet vendt, hvordan Kultur- og Fritidsforvaltningen kan understøtte, at flere ældre har 

bedre adgang og gode muligheder for at dyrke idræt og bevægelse i København.  

 

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 5. marts 2019 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 2019, 

hvor rådet gav bemærkninger til effektiviserings- og investeringsforslagene på området.  

 

I forbindelse med budgetforhandlingerne havde Ældrerådet foretræde for Sundheds- og 

Omsorgsudvalget den 25. april 2019, hvor rådet blandt andet gjorde opmærksom på, at 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens effektiviseringsforslag om ændring af rengøring i hjemmet 

fra hver anden til hver tredje uge var uacceptabelt. Derudover fremsatte rådet på mødet et 

budgetønske om at iværksætte forsøget med et demensvenligt byområde i København.  

 

Ældrerådet havde endvidere foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. juni 2019, 

hvor Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede fremtidige kriterier for tilskud til Københavns §79- 

klubber (ældreklubber). 

 



5 

  

 

Møder og konferencer i 2019 

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 2019 faldt de ordinære ældrerådsmøder følgende datoer: 30. januar, 27. februar, 27. marts, 24. 

april, 29. maj, 19. juni, 28. august, 25. september, 30. oktober, 27. november og 18. december.  

 

Der blev derudover afholdt et ekstraordinært møde i Ældrerådet den 20. februar og 1. marts. 

 

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 2019 har Ældrerådet blandt andet haft besøg af embedsmænd i forhold til at drøfte udbredelse af 

BPSD-modellen på plejehjem, kommunale kørselsordninger, omsorgstandpleje, Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningens moderniseringsplan, ledighed for gruppen af borgere over 60 år, møde 

om stadsarkivets erindringsklub, møde om at sikre ældre bedre adgang til kommunens 

idrætsfaciliteter og erfaringsopsamling om projekt Sikker Sammenhæng. Derudover har rådet i 

2019 også fulgt Sundheds- og Omsorgsforvaltningens strategi for midlertidige døgnophold.  

 

Videre har medlemmer af Ældrerådet i 2019 blandt andet besøgt plejehjemmet Bomi-Parken, 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens velfærdsteknologisk lejlighed og det nyopførte plejehjem 

Huset William.  

 

I 2019 deltog ældrerådet også i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kortlægning af en 

ældrevenlig by, som skal bidrage til, at man i fremtiden i højere grad tænker ældrevenlighed ind i 

byudviklingen, så ældre borgere får de bedste forudsætninger for at komme omkring og bruge 

byen aktivt. 

 

Ældrerådets deltagelse i ældrepolitiske konferencer arrangementer m.v. 
Ældrerådet deltog i KL’s Sundhedskonference den 22. januar 2019 og KL’s Ældrekonference den 

17. september 2019.  

 

Derudover deltog Ældrerådet i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske 

konference den 29. og 30. april 2019. Rådet deltog ligeledes i Danske Ældreråds konference i 

Vingsted den 26. november 2019. 

 

Derudover har medlemmer af Ældrerådet deltaget i følgende konferencer o.l.:  
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Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Afdeling for Bolig og Modernisering og Afdeling for 

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

 

Den 9. maj 2019 deltog Lene Pearlman i konferencen Atypisk Ældreråd – overset forskellighed, 

som blev afholdt af Ensomme Gamles Værn.  

 

Den 15. august 2019 deltog Kirsten Nissen i KL’s debatmøde Hvad er et godt ældreliv?  

 

Den 18. september 2019 deltog Merete Raaschou i en konference om alternative boformer. Den 

30. september og 2. oktober 2019 deltog Bente Ketty Hansen, Kirsten Nissen og Pia Weise 

Pedersen i Danske Ældreråds temadag om Kommunernes sundhedsfaglige opgaver – fremtidens 

boligformer for ældre og et godt og værdigt liv på plejehjem.  

 

Herudover deltog Kirsten Nissen i C40 World Mayors Summit den 9. til 12. oktober 2019. 

 

Afholdelse af struktur seminar  
Som led i at styrke Ældrerådets strategiske arbejde holdt Ældrerådet den 25. oktober 2019 et 

seminar, hvor der udover strategi også var fokus på rådets struktur og samarbejde på tværs af 

fagudvalgene.  

 

Programmet for Ældrerådets seminar 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 

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. 
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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.  

 

Der blev i 2019 afholdt 7-by møder den 9. maj i Esbjerg. 

 

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.  

 

3-by mødet i 2019 blev afholdt den 2. oktober af Frederiksberg Ældreråd. 

 

Samarbejde med ældreorganisationer i København  
I forbindelse med at Ældrerådet, Ældre Sagen, Danske Seniorer og Faglige Seniorer halvårligt 

inviteres til møde med Sundheds- og Omsorgsborgmesteren har organisationerne siden 2019 

holdt formøder for i samarbejde at beslutte emner, som de gerne vil drøfte med borgmesteren. 

Det første møde i gruppen blev holdt den 8. oktober 2019, og fra Ældrerådet deltog rådets 

formandskab. 

 

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 2019, samt hvilke ældrerådsmedlemmer, der har repræsenteret rådet i disse 

sammenhænge. 

 

Referencegruppe for De Gamles By 

Ældrerådet var repræsenteret ved Joan Jensen og Bjarne Mortensen 

 

Følgegruppe om Middelalderbyen 

Ældrerådet var repræsenteret ved Arvin Storgaard og Lisbeth Lundbye. 

 

Parkbrugerråd Østre Anlæg og Kastellets Udenværker  

Ældrerådet var repræsenteret ved Arvin Storgaard.  

 

Parkbrugerråd for Ørstedparken 

Ældrerådet var repræsenteret ved Lisbeth Lundbye.  

 

Parkbrugerråd for Christianshavns Vold  

Ældrerådet var repræsenteret ved Arne Bjørn Nielsen.  
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Parkbrugerråd for Nørrebro- og Hørsholmparken  

Ældrerådet var repræsenteret ved Hjørdis Espersen.  

 

Parkbrugerråd for Sundbyvesterparken  

Ældrerådet var repræsenteret ved Arne Bjørn Nielsen.  

 

Parkbrugerråd for Amager Strandpark  

Ældrerådet var repræsenteret ved Bjarne Mortensen.  

 

Parkbrugerråd for Kildevældsparken  

Ældrerådet var repræsenteret ved Arvin Storgaard. 

 

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.  

 

Foreningsmøde for Vejlandskvarteret  

Ældrerådet var repræsenteret ved Arne Bjørn Nielsen.  

 

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

Sundheds- Og Omsorgsforvaltningens bedømmelsesudvalg for Fællesskabsprisen i 2019. 

 

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, koordineres og skærpes.  

 

Ved udgangen af 2019 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 Bjarne Mortensen 

(formand for Teknik- og Miljøudvalget). 
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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:  

• 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 2019 er vedhæftet som bilag. 

 

Medlemmer af Ældrerådet 
Ældrerådet bestod ved udgangen af 2019 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, 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.  

 

Ældrerådet måtte i 2019 desværre sige farvel til Torben Knud, der gik bort den 27. august 2019. 

 

Nye medlemmer i Ældrerådet 
I 2019 indtrådte følgende nye medlemmer i Københavns Ældreråd:  
 
Jette Ruth Nielsen indtrådte i Ældrerådet den 22. januar 2019. 
 

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 2019 
Ved udgangen af 2019 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, Jette Ruth Nielsen, Kirsten Nissen, 

Knud Johnsen, Peder Blom og Torben Morten Lund. 

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

Steen Reinhold Jeppson (formand), Pia Weise Pedersen (næstformand), Birthe Mørck, Eleonora 

Lewandowski, Henrik Høgh, Jette Ruth Nielsen, Lene Pearlman og Merete Raaschou. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget 

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

Lewandowski, Henrik Høgh og Lisbeth Lundbye. 

 

Omsorgsudvalget 

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

Jacobsen, Bente Ketty Hansen, Eleonora Lewandowski, Hanne Simonsen, Jette Ruth Nielsen, 

Kirsten Nissen og Mona Sillemann (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, Jette Nielsen, 

Kirsten Nissen, Lise Helweg og Mona Sillemann (orlov). 

 

Teknik- og Miljøudvalget 

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

Hjørdis Espensen, Jette Ruth Nielsen, Knud Johnsen, Lisbeth Lundbye, Peder Blom, Steen 

Reinhold Jeppson og Torben Morten Lund. 

 

Bilag 2 - Høringer i 2019 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Brugerundersøgelse 2018  

Etablering af nye visiterede seniorbofællesskaber med fokus på tryghed  

Ældrepolitikken 2019-2022  

Værdighedspolitikken - Tilføjelse af nyt afsnit om bekæmpelse af ensomhed  

Prisindhentning på hjælpemidler til borgere med stomi og borgere med  

Forenklet madtilbud  

Beretning 2018 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret  

Løsninger for Aktivitetscenter Østerbro og Aktivitetscenter Bispebjerg  

Investerings- og effektiviseringsforslag vedrørende budget 2020  

Tilsynskoncept 2020  

Plejehjem på Ruten  

Reviderede kriterier for §79-klubberne  

Kvalitetsstandarderne Hjælp i hverdagen 2020 og Ældre i København 2020 (fælles indstilling fra 

SUF og SOF) 
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Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg 2020 

Udbud af ortopædisk fodtøj og udbud af brystproteser  

Udbud af bleer og SKI-udbud af genbrugshjælpemidler  

Helhedsplan for De Gamles By  

Handleplanen for bedre psykisk sundhed  

Fortsættelse af forenklet madtilbud 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen 
Kultur- og Fritidsforvaltningens effektiviserings- og investeringsforslag  

Københavns Kommunes biblioteksplan 2019-2023 

 

Socialforvaltningen 
Socialforvaltningens investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2020  

Høring om forslag til finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer i 2020  

Kvalitetsstandarderne Hjælp i hverdagen 2020 og Ældre i København 2020 (fælles indstilling fra 

SUF og SOF)  

Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen 
Københavns Kommunes regulativ for husholdningsaffald 

 

Økonomiforvaltningen 
Budgetforslag 2020 Forslag til kommuneplan 2019 (intern høring) Københavns Kommunes mad- 

og måltidsstrategi  

 

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 Københavns Ældreråds seminar den 25. oktober 2019 

8.30 Afgang med bus fra Sjællandsgade 40, 2200 København N  

8.50 Ankomst til Schæffergården  

9.00-9.10  Velkomst og morgensang v/dirigenterne  

9.10-9.25  Formål med seminaret og gennemgang af dagens program v/Kirsten Nissen  

9.30-10.30  Ældrerådets vedtægt v/direktør Jakob Krogh, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

- Afholdelse af valg til Ældreråd samtidig med kommunal-og regionalvalg  

- Faste årlige møder med relevante politiske udvalg  

- Ældrerådets samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

- Organisationsændringer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  

10.30-10.45  Pause  

11.00-11.15  Opsamling vedrørende Ældrerådets vedtægt v/Kirsten Nissen  

11.00-11.15  Ældrerådets Forretningsordenen v/Kirsten Nissen og sekretariatet  
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- Tilføjelse til Ældrerådets Forretningsordenen om medlemmers orlov  

11.15-12.30  Ældrerådets strategiske arbejde v/konsulent Suzette Frovin, Center for Frivilligt 

Socialt Arbejde  

- Hvordan arbejder man strategisk som Ældreråd i og med en politisk styret 

organisation  

- Ældrerådets struktur og samarbejde på tværs af rådets fagudvalg 

-  Ældrerådets struktur og samarbejde på tværs af rådets fagudvalg  

- Ældrerådets mærkesager, herunder arbejde med delmål og mål  

12.30-13.30  Pause  

13.30-14.30  Forsættelse af Ældrerådets strategiske arbejde v/konsulent Suzette Frovin  

14.30-14.40  Pause  

14.40-15.30  Opsamling vedrørende Ældrerådets strategiske arbejde v/konsulent Suzette Frovin 

15.30-15.40 Pause  

15.40-16.00  Sammenfatning af Ældrerådets erfaringer til et nyt Ældreråd v/Kirsten Nissen  

- Gode råd og anbefalinger fra et Ældreråd til et andet  

16.00-16.30  Afrunding 


