
REFERAT 

Møde i Ældrerådet 
Dato:  onsdag den 25. november 2020 kl. 10.00-15.00 
Sted: Festsalen, Edith Rodes Vej, De Gamles By (ved siden af kirken) 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 28. oktober 2020
3. Referat af Forretningsudvalgets Teams møde den 11. november 2020
4. Inspirationskatalog med gode råd fra ét ældreråd til ét andet ældreråd
5. Orientering om Ældrerådets Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 29.

oktober 2020
6. Evalueringsrapport vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens håndtering af Covid-19
7. Briefing om Covid-19 situationen v/direktør Jakob Krogh, Sundheds- og

Omsorgsforvaltningen, kl. 11.30-11.45
8. Oplæg om Moderniseringsplanen v/direktør Jakob Krogh og sekretariatsleder Per Christensen,

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, kl. 11.45-12.30
9. Orientering om Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde med beskæftigelses- og

integrationsborgmesteren den 29. oktober 2020
10. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens høring om midtvejsstatus på handicappolitikken
11. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens høring om evaluering af lavere sagsstammer
12. Ældrerådets afskedsreception 16. december 2020
13. Orientering vedrørende Ældrerådets forbrug
14. Status vedrørende Københavns Ældreråds vedtægt
15. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse
16. Orientering fra sekretariatet
17. Eventuelt

Ældrerådets medlemmer:  
Kirsten Nissen (formand), Lene Pearlman (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, Jette Ruth Nielsen, Joan Jensen, Knud 
Johnsen (orlov), 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, Anne-Marie Bossen Aarøe, Joan Jensen og Torben Morten Lund. 

1. Godkendelse af dagsorden

Ældrerådet godkendte dagsordenen, idet tidspunkterne for Covid-19 briefingen samt oplægget 
vedrørende Moderniseringsplanen var rykket til kl.13.00-13.15 samt 13.15-14.00 i stedet for. 

2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 28. oktober 2020
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 
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1. at Ældrerådet godkender referat af møde i Ældrerådet den 28. oktober 2020.

BAGGRUND 
Ældrerådet har den 3. november 2020 fået tilsendt referat af møde den 28. oktober 2020. 

BILAG 
• Referat af møde i Ældrerådet den 28. oktober 2020.

BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte referat af møde i Ældrerådet den 28. oktober 2020. 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 11. november 2020 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 11. november 2020 til 
efterretning.

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 11. november 2020.

BESLUTNING 
Ældrerådet tog referat af Forretningsudvalgets møde den 11. november 2020, til efterretning. 

4. Inspirationskatalog med gode råd fra ét ældreråd til ét andet ældreråd 
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender inspirationskataloget, der er en sammenskrivning af 
Ældrerådets egne tilkendegivelser i forhold til erfaringer og gode råd fra ét ældreråd til ét andet 
ældreråd.

BAGGRUND 
På baggrund af drøftelser på Ældrerådets seminar i efteråret 2019, besluttede rådet på møde den 
27. november 2019, at rådet udarbejder nogle gode råd, med afsæt i de erfaringer, som det 
siddende ældreråd har gjort sig, i den forgange periode.
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Formandskabet har, med udgangspunkt i de tilkendegivelser og drøftelser, som dels har fundet 
sted på møder i fagudvalgene, og dels i Ældrerådet, samlet disse i et inspirationskatalog, med 
henblik på Ældrerådets drøftelse og godkendelse på møde den 25. november 2020.  

BILAG 
• Udkast til inspirationskatalog med gode råd fra ét ældreråd til ét andet.

BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte inspirationskataloget, idet rådet understregede, at inspirationskataloget 
alene er til inspiration. Der var enighed om at inspirationskataloget vedlægges det øvrige 
materiale, som omdeles til det nyvalgte Ældreråd, den 26. november 2020. 

5. Orientering om Ældrerådets Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 
29. oktober 2020
v/ Kirsten Nissen (orienterings- og drøftelsespunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter rådets deltagelse i Dialogmødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget 
den 29. oktober 2020, herunder hvilke forhold, rådet fortsat bør have opmærksomhed på.

BAGGRUND 
Ældrerådet deltog i det årlige Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 29. oktober 
2020, hvor rådet havde foreslået emnerne ”Afledte dilemmaer fra Covid-19”, og ”Hvad mener 
Ældrerådet er den vigtigste udvikling for ældre, der har brug for hjælp”. 

De af Ældrerådet valgte emner afspejlede nogle aktuelle problematikker, dels afledt af Covid-19 
situationen, der fortsat er højaktuel, dels afledt af sagerne fra Aarhus – og hvor der også har været 
flere sager i medierne efterfølgende.  

På Dialogmødet lagde Ældrerådet - med udgangspunkt i rådets rammeforslag - op til fælles 
drøftelse af, hvordan man afvejer hensynet til ældres selvbestemmelse, frihed, individuelle behov i 
forhold til sundhedsfaglige hensyn og smitterisiko. Herunder lagde Ældrerådet op til fælles 
drøftelse af, hvordan kommunen til stadighed kan have opmærksomhed på at arbejde med 
alternative og kreative løsninger, når det handler om at ældre kan fortsætte med at leve – og ikke 
bare overleve – få besøg, lave aktiviteter, gå til gymnastik, genoptræning m.v. 

Der var 13 ældrerådsmedlemmer, som deltog i Dialogmødet den 29. oktober 2020. 

Forretningsudvalget drøftede på møde den 11. november 2020 indledningsvist dialogmødet, idet 
følgende blev bemærket: 

• Godt at mødet blev holdt fysisk, så det var muligt at se hinanden.

• Det var et godt møde, som afspejlede det gode samarbejde der er mellem Ældrerådet og 
Sundheds- og Omsorgsudvalget.

• Der var for mange dagsordenspunkter til mødet, idet oplevelsen er, at når der er mere end 
ét emne, så er der for mange områder, som udvalget skal forholde sig til.
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• Der var stor lydhørhed på mødet denne gang, og de to emner, som Ældrerådet havde
besluttet af drøfte med udvalget, var velvalgte.

• Der var gode spørgsmål fra udvalget, og samarbejdet har udviklet sig på en god måde,
hvor Ældrerådet betragtes som den samarbejdspartner, rådet skal være.

BILAG 
• Ældrerådets rammeforslag vedrørende Dialogmøde med Sundheds- og

Omsorgsudvalget den 29. oktober 2020.

BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede Dialogmødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget, idet følgende 
blev tilkendegivet: 

• Hvorfor rammes nogle plejehjem hårdere end andre af Covid-19, herunder oplever flere
indlæggelser af borgere.

• Vanløse Station er problematisk i forhold til tilgængelighed. Adgangsforholdene er
dårlige, fordi der er mange trapper, hvilket er en særlig udfordring, hvis man fx bruger
kørestol. Vigtigt at der også er særskilt opmærksomhed på de problematiske
adgangsforhold på Vanløse Station i forhold til projekt Demensvenlig Bydel Vanløse.

• Savner en krænkelsesdebat, da mange hensyn ikke er en del af debatten. Der skal være en
samlet lederuddannelse.

• Positivt at der er ansat flere hygiejnesygeplejersker i kommunen.

• Der var mange politikere fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, som var mødt op til mødet,
hvilket var positivt. Der var en god og positiv stemning. Det var en relevant, men kompleks
drøftelse rådet havde med udvalget.

Ældrerådet var enigt i at tage ovennævnte forhold og tilkendegivelser med videre i rådets 
fremadrettede arbejde. 

6. Evalueringsrapport vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens håndtering af
Covid-19
v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter evalueringsrapporten i lyset af rådets egne overvejelser og
opmærksomhedspunkter i forhold til Covid-19 pandemien m.v.

BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsborgmesteren besluttede i juni 2020 at iværksætte en evaluering af 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens COVID-19 beredskab for at opsamle erfaringer og 
trække læringspunkter fra det hidtidige arbejde med at forebygge og håndtere COVID-19-
smitte. 
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Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har herefter udarbejdet en evaluering, der belyser det 
borgernære beredskab på plejehjem, midlertidige døgnpladser og i hjemmeplejen fra perioden 
marts til juni 2020 med det formål at sikre, at forvaltningen er klar til at håndtere COVID-19 udbrud 
fremadrettet. Evalueringen belyser, i hvilken grad Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er lykkedes 
med at begrænse smittespredning blandt borgerne, og hvordan Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen fremadrettet kan styrke sin COVID-19 indsats. 

Sundheds- og Omsorgsudvalget fik forelagt evalueringen på møde den 29. oktober 2020, og 
orienteringen nedenfor er fra udvalgets mødemateriale:  

”Evalueringens hovedresultater 
Evalueringens resultater peger på, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gode 
forudsætninger for at håndtere den videre udvikling af COVID-19-pandemien, som endnu er 
ukendt. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i foråret 2020 formået at handle hurtigt og agilt i 
skiftende scenarier og har derigennem formået at begrænse smitte. Den tilgængelige data viser, at 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i vid udstrækning har formået at afskærme de mest sårbare 
ældre i København for COVID-19.  

Der ses ikke en overdødelighed i perioden set i forhold til foregående år, og smitteudviklingen på 
plejehjem har været begrænset og har i store træk fulgt den nationale smittespredning. Ligesom i 
landets øvrige kommuner og på nationalt plan var der i foråret 2020 ikke en beredskabsplan i 
Københavns Kommune, som kunne håndtere de udfordringer, som COVID-19 har medført.  

Samtidig havde eksterne forhold, såsom begrænset testkapacitet, for få værnemidler og 
myndighedernes manglende viden om COVID-smitteveje og dermed mulighed for at 
give passende rådgivning, betydning for Københavns Kommunes handlemuligheder.  

Evalueringen viser, at det var centralt for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens håndtering af 
COVID-19, at der hurtigt blev etableret en kriseorganisation, og at hygiejneorganisationen blev 
styrket. Det sikrede høj agilitet, fordi beslutninger kunne træffes hurtigt, og sundhedsfaglige 
retningslinjer hurtigt kunne formidles til enhederne.  

Evalueringen peger på, at udbrudshåndteringen var udfordret i den første periode, og at de første 
udbrud på plejehjem var længere og mere omfattende end senere udbrud over sommeren, hvor 
arbejdsgange og centrale støttefunktioner var veletablerede og klare for enhedsledere og 
medarbejdere. Således havde de første to udbrud i marts og april en varighed på henholdsvis 60 og 
53 dage, og der var udbredt smitte blandt både beboere og medarbejdere.  

Til sammenligning har udbruddene i sensommeren og efteråret typisk haft en varighed mellem 10 
og 20 dage, og har inkluderet få (typisk en til to) beboere. Der er nu langt bedre muligheder for at 
overvåge smitteudvikling gennem kontinuerlige tests af medarbejdere og borgere, og hygiejne- og 
forebyggelsesarbejdet i hele organisationen er løftet.  

Dermed står Sundheds- og Omsorgsforvaltningen aktuelt i en anderledes styrket position til at 
håndtere den fortsatte risiko ved COVID-19.  

Udfordringer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens håndtering af COVID-19 
Evalueringen peger også på en række områder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens COVID-19 
håndtering som med fordel kan styrkes fremadrettet. En styrket indsats inden for disse områder vil 
kunne bidrage til at begrænse organisationens sårbarhed ved en stigning i COVID-19 smitte i den 
kommende periode.  

Eksterne faktorer, fx værnemidler og skiftende retningslinjer, vil dog fortsat kunne have indflydelse 
på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens handlemuligheder.  
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Værnemiddelsituationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: 
Værnemiddelsituationen er på nuværende tidspunkt stabil, men markedet for værnemidler kan 
igen blive presset. Der skal derfor sikres lagerbeholdning. 

Organisationens hygiejnefokus: 
COVID-19 har styrket organisationens hygiejnefokus. Det er dog afgørende at dette fokus 
fastholdes fremover, både på enhederne og centralt, også når andre dagsordener igen fylder. 

Udfordringer, der fremadrettet skal håndteres 

Større fokus på at understøtte, at enheder får implementeret nye retningslinjer og vejledninger 
Evalueringen har påvist variation i, hvor systematisk enhederne har fået formidlet og 
implementeret retningslinjer i alle vagtlag. I nogle tilfælde lægges der relativt meget ansvar på 
medarbejderne for selv at opsøge og forstå gældende retningslinjer. Det medfører risiko for 
alvorlige fejl, fordi der kan opstå forskellige forståelser af retningslinjerne. Enhederne bør derfor 
støttes i implementering og fastholdelse af arbejdsgange, der skal forebygge smitte. 

Større fokus på at identificere og kommunikere praksisser der kan skabe tvivl og utryghed hos 
borgere og pårørende 
Københavns Kommune har på nogle områder af forsigtighedshensyn og fordi der var hyppigt 
skiftende nationale udmeldinger været mere restriktive end Sundhedsstyrelsen, hvilket blandt 
andet i epidemiens første fase kom til udtryk i øget brug af test, også flere end det var påbudt. 

Det har til tider har været vanskeligt at forstå for borgere og pårørende.  
På andre områder har borgere og pårørende haft vanskeligt ved at forstå 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer i lyset af de øvrige anbefalinger i samfundet. Det gælder 
blandt andet hjemmeplejens brug af mundbind. Der er derfor brug for et større fokus på at 
identificere og kommunikere praksisser, der kan skabe tvivl og utryghed hos borgere og 
pårørende. 

Manglende beredskabsplan for pandemier 
Der bør fremadrettet udarbejdes en egentlig pandemiberedskabsplan, som tager højde for de 
skiftende scenarier, der opstår i en langvarig pandemi, og som hænger sammen med andre 
myndigheders beredskabsplaner. 

Udmatning af ledere og medarbejdere i beredskabet 
COVID-19 har krævet en massiv arbejdsindsats fra både medarbejdere og ledere over en længere 
periode. En beredskabsplan som skitseret ovenfor vil kunne bidrage til en mere bæredygtig 
udnyttelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens leder- og medarbejderressourcer.  

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har drøftet resultaterne og igangsat et arbejde med at 
adressere de identificerede udfordringer. Der arbejdes blandt andet med at sikre en højere grad af 
systematik i implementering af retningslinjer og arbejdsgange for håndtering af COVID-19 i 
enhederne i regi af forvaltningens kvalitetsorganisation.  

Der er derudover etableret en mere permanent COVID-19 organisation, så ledelseslag og de fagligt 
ansvarlige på enhederne får de seneste nyheder og retningslinjer mundtlig kommunikeret, som 
supplement til skriftlig kommunikation.  

Derudover er der fundet varig finansiering til en styrket hygiejneindsats med et borgmesterinitieret 
budgetforslag i budget 2021.” 

Forretningsudvalget indstiller, at Ældrerådet drøfter resultaterne i evalueringsrapporten i lyset af 
rådets egne opmærksomhedspunkter, herunder hensynet til at ældre, der bor i egen bolig på 
plejehjem kan få besøg og lave aktiviteter mv. At der er fortsat mulighed for træning og 
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genoptræning; sundhedshusene og klubber/private foreninger og muligheden for som borger 
at komme dér; nedlukningens betydning for indsatser i hjemmeplejen, herunder rengøring; 
kommunikation med borgerne om de ændringer, der foretages, og at man som borger får 
besked, når forholdene er tilbage til normalen igen m.v. 

BILAG 
Link til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens evalueringsrapport: www.kk.dk/sites/default/
files/edoc/Attachments/26686242-38379394-2.pdf

BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede evalueringsrapporten, idet rådet var enigt i fortsat at have opmærksomhed 
på området, herunder resultaterne. 

7. Briefing om Covid-19 situationen, kl. 13.00-13.15
v/direktør Jakob Krogh, Sundheds og Omsorgsforvaltningen (orienteringspunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

BAGGRUND 
Direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Jakob Krogh, vil på mødet give Ældrerådet en 
briefing om status på Covid-19 situationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 

8. Oplæg om Moderniseringsplanen, kl. 13.15-14.00
v/direktør Jakob Krogh og sekretariatsleder Per Christensen, Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen (orienteringspunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

BAGGRUND 
Ældrerådet har på tidligere møder tilkendegivet ønske om et oplæg vedrørende 
Moderniseringsplanen.  

Forretningsudvalget har på baggrund heraf inviteret direktør Jakob Krogh og chef for 
Boligsekretariatet Per Christensen, til at holde oplæg for Ældrerådet på møde den 25. november 
2020 vedrørende Moderniseringsplanen.  
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BESLUTNING 
Ældrerådet tog oplægget til efterretning. 

9. Orientering om Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde med
beskæftigelses- og integrationsborgmesteren den 29. oktober 2020 v/
Steen Jeppson (orienteringspunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

BAGGRUND 
Ældrerådets Beskæftigelses- og Integrationsudvalg holdt den 29. oktober 2020 møde med 
beskæftigelses- og integrationsborgmesteren.  

På mødet blev følgende emner drøftet: 

Opfølgning på Budget 2021 på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens området 
- Blev der fx givet midler til indsatser, som på forskellig vis understøtter ældre i
beskæftigelsessystemet? Ældrerådet har bl.a. noteret sig, at der med Budgetaftalen for 2021 blev
afsat midler til opkvalificering af ledige borgeres digitale kompetencer, og rådet vil i den
forbindelse meget gerne høre, hvordan midlerne mere konkret forventes udmøntet.

Status på Beskæftigelses- og Integrationsområdet på baggrund af situationen med covid-19 
samt orientering/inddragelse af forvaltningens strategi ift. håndtering af situationen 
- Særligt med fokus på eventuelle indsatser for borgere +60 år i beskæftigelsessystemet.

Nærmere aftale for inddragelse i næste års budgetproces 
- Orientering om effektiviserings- og investeringsforslag, som vedrører borgere over 60 år
således, at rådet får mulighed for at blive hørt om budgettet og spille ind med
bemærkninger/forslag dertil.

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet Steen Jeppson oplyste, at han havde bemærket 
problematiske hygiejneforhold på Jobcenter Gammel Køge Landevej. 

10. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens høring om midtvejsstatus på
handicappolitikken
v/Sten Jeppson (beslutningspunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, idet høringen har været i skriftlig procedure i
rådet.
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BAGGRUND 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har den 11. november 2020 sendt vedhæftede 
midtvejsstatus på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsatsplan for Københavns 
Kommune handicappolitik i høring i Ældrerådet. Høringen er sendt til hele Ældrerådet den 11. 
november 2020.  

Der er tale om en kortere høringsproces end vanligt, da forvaltningen har udbedt sig et 
høringssvar den 19. november 2020.  

Høringen er blevet behandlet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 17. november 2020, 
hvorefter høringssvaret er sendt til Ældrerådet den 18. november, sådan at hele rådet er orienteret 
om udvalgets behandling, samt har haft mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger til 
høringssvaret. 

BILAG 
• Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets høringssvar vedrørende midtvejsstatus på

handicappolitikken.
• Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens høring om midtvejsstatus på

handicappolitikken.

BESLUTNING 
Ældrerådet tog Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets høringssvar vedrørende midtvejsstatus 
på handicappolitikken til efterretning, idet høringssvaret har været i skriftlig procedure i rådet. 

11. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens høring om evaluering af lavere
sagsstammer
v/Steen Jeppson (orienteringspunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, idet høringen har været i skriftlig procedure i
rådet.

BAGGRUND 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har den 12. november 2020 fremsendt evaluering af 
forsøg med lavere sagsstammer i høring i Ældrerådet. Høringen er sendt til hele Ældrerådet den 
12. november 2020. Der er tale om en noget kortere høringsproces end vanligt, da forvaltningen
har udbedt sig et høringssvar inden for halvanden uge.

Høringen har været behandlet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 17. november 2020, 
og høringssvaret er sendt til hele Ældrerådet den 18. november 2020, sådan at hele rådet er 
orienteret om udvalgets behandling, samt har haft mulighed for at komme med eventuelle 
bemærkninger til høringssvaret. 

BILAG 
• Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets høringssvar vedrørende evaluering af forsøg

med lavere sagsstammer.
• Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens høring om evaluering af forsøg med lavere

sagsstammer
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BESLUTNING 
Ældrerådet tog Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets høringssvar vedrørende evaluering af 
forsøg med lavere sagsstammer til efterretning, idet høringssvaret har været i skriftlig procedure i 
rådet. 

12. Ældrerådets afskedsreception 16. december 2020
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

BAGGRUND 
På møde den 4. november 2020 drøftede formandskabet Ældrerådets afskedsreception og 
efterfølgende middag den 16. december 2020, idet Covid-19 situationen og forsamlingsforbuddet 
har indflydelse på afholdelsen heraf.  

Formandskabet drøftede på møde den 4. november 2020 alternativer og besluttede herefter, at 
afvente udviklingen i situationen samt indtænke alternative løsninger. 

BESLUTNING 
Ældrerådet var enigt i, at det på grund af Covid-19 situationen ikke er muligt at afholde en 
afskedsreception den 16. december 2020, men at rådet i stedet for sender en hilsen til 
samarbejdspartnerne og sige tak. 

Ældrerådet besluttede at holde afskedsfrokosten på Rådhuset, i tilknytning til det ordinære møde, 
idet formandskabet vil gå videre med den praktiske tilrettelæggelse, herunder undersøge om 
forslaget fra Benna Lis Jacobsen, om deltagelse af teatergruppen C:NTACT, er muligt. 

13. Orientering vedrørende Ældrerådets forbrug
v/Merete Raaschou (orienteringspunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

BAGGRUND 
Ældrerådet følger løbende det økonomiske forbrug i rådet, og Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens regnskabsafdeling udarbejder til dette formål en rapport 
vedrørende forbruget. 

Bilag 
• Rapport vedrørende Ældrerådets forbrug i perioden 01.01.20 til 05.11.20.
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BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 

14. Status vedrørende Københavns Ældreråds vedtægt
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

BAGGRUND 
På møde i Ældrerådet den 30. september 2020 samt møde den 28. oktober 2020 orienterede 
Kirsten Nissen om status på processen vedrørende Ældrerådets vedtægt. Kirsten Nissen vil 
ligeledes på møde den 25. november 2020 følge op i forhold til eventuelt nyt vedrørende 
processen. 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 

15. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orientering om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning.

BAGGRUND 
Ældrerådets medlem af bestyrelsen for Danske Ældreråd orienterer hver måned om seneste nyt 
i bestyrelsens arbejde.  

BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om Danske Ældreråds Bestyrelsesmøde den 12. november 2020, hvor 
bestyrelsen blandt andet havde drøftet den økonomiske situation, hvor der pt. er et underskud på 
800.000 kr., og hvor bestyrelsen havde vendt muligheden for en kontingentforhøjelse. 

Videre oplyste Kirsten Nissen, at bestyrelsen havde drøftet de arrangementer, der finder sted i regi 
af Danske Ældreråd, herunder mindede Kirsten Nissen om Danske Ældreråds webinar den 10. 
december 2020, hvor Christine Swane fra Ensomme Gamles Værn holder oplæg om ensomhed. 
Alle har mulighed for at tilmelde sig, og Kirsten Nissen opfordrede til, at alle interesserede 
tilmelder sig. Det blev aftalt, at sekretariatet genfremsender Danske Ældreråds invitation til 
webinaret. 

Desuden orienterede Kirsten Nissen om Danske Ældreråds samarbejde med Veluxfonden om de 
formands-næstformandsmøder, som finder sted i det kommende år. 
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Herudover orienterede Kirsten Nissen om bestyrelsens overvejelser i forhold til det kommende år, 
hvor forventningen er, at næste år heller ikke bliver som ellers. Kirsten Nissen bemærkede, at det er 
omkostningstungt at holde konferencer m.v., og at Danske Ældreråd derfor overvejer, hvordan 
man kan lave nogle samarbejder med andre, herunder søge økonomiske midler. 

Kirsten Nissen oplyste, at der holdes repræsentantskabsmøde den 10. maj 2021. Herudover bliver 
der holdt de temadage, som det er muligt, og med et begrænset antal deltagere. 

Desuden oplyste Kirsten Nissen, at der er valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i begyndelsen af 
det nye år. Københavns Ældreråd skal den sidste onsdag i januar melde ind til Danske Ældreråd 
om, hvem der skal være rådets delegerede og rådets medlem af bestyrelsen. Der er valg til 
bestyrelsen den 3. marts 2021.  

Herefter tog Ældrerådet orienteringen til efterretning. 

16. Orientering fra sekretariatet

Sekretariatet oplyste, at Ældrerådet på møde den 16. december – eller i tilknytning hertil og inden 
årsskiftet – skal aflevere rejsekort samt udlånte iPads. Videre skal regninger, udlæg m.v. afleveres til 
sekretariatet hurtigst muligt. 

17. Eventuelt

Lene Pearlman orienterede om Spring for Livet, der er i fuld gang i uge 48, og hvor man kan melde 
sig til aktiviteter rundt om i byen, samt hvor man også kan deltage i aktiviteter digitalt, og hvor der 
er direkte transmissioner. Lene Pearlman oplyste, at det er muligt at finde aktiviteterne m.v. på 
DGI’s hjemmeside om Spring for Livet, og på Facebook. 

Herudover oplyste Lene Pearlman om Fællesskabsprisen og Spireprisen, der i år bliver afholdt 
digitalt, og at vinderne bliver offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 27. 
november 2020. 


