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Møde i Ældrerådet, den 17. juni 2020 

 

REFERAT 
 
Virtuelt Teams-møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 17. juni 2020 kl. 09.00-11.00 
 
Afvikling af møde i Ældrerådet den 17. juni 2020 
Mødet gennemførtes som telefon-/videomøde via programmet Teams. Dette er for at reducere 
risikoen for spredning af Covid-19. Til mødet er vedhæftet en særskilt vejledning til medlemmerne 
om afvikling af programmet Teams via iPhone, iPad eller PC. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 27. maj 2020 
3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 3. juni 2020 
4. Orientering om møde i valgbestyrelsen den 3. juni 2020 vedrørende ældrerådsvalget 2020 
5. Status på Budget 21 i forhold til de respektive forvaltningsområder  
6. Status på Ældrerådets interne COVID-19 drøftelser i forhold til de forskellige 

forvaltningsområder 
7. Brev fra Teknik-og Miljøudvalget af 4. juni 2020 til Økonomiforvaltningen vedrørende DOT 
8. Henvendelse fra Bjarne Mortensen om Forretningsudvalgets kompetence, jf. sagen om 

DOT 
9. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
10. Eventuelt 
11. Briefing om Sundheds-og Omsorgsforvaltningens håndtering af COVID-19 v/direktør 

Jakob Krogh(kl. 10.30-10.45) 
12. Briefing om genåbning afplejehjem, hjemmepleje samt brug af klippekort v/afdelingsleder 

Lone Petersen, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen (kl. 10.45-11.00) 
 

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, Hjørdis Espensen, 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 Hjørdis Espensen, Birthe Mørck og Lise Helweg. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ældrerådet godkendte dagsordenen. 
 

2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 27. maj 2020 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Referatet er tidligere udsendt til Ældrerådet den 2. juni 2020. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet godkender referat af møde i Ældrerådet den27. maj 2020.   
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BILAG 
Referat af møde i Ældrerådet den 27. maj 2020.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte referat af møde i Ældrerådet den 27. maj 2020. 
 

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

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalgets referater fremsendes til medlemmerne af Ældrerådet forud for hvert møde i 
Ældrerådet. 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 3. juni 2020. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog referat af møde i Forretningsudvalget den 3. juni 2020, til efterretning. 
 

4. Orientering om møde i valgbestyrelsen den 3. juni 2020 vedrørende 
ældrerådsvalget 2020 

v/Peder Blom(drøftelses-og orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På Borgerrepræsentationens møde den 14. maj 2020 godkendte Borgerrepræsentationen 
følgende: 

• At ældrerådsvalget 2020 finder sted i perioden 9. oktober til 30. oktober 2020 

• At ældrerådsvalget 2020 afholdes som brevstemmevalg, hvor vælgerne får mulighed for at 
stemme digitalt eller via en fremsendt stemmeseddel 

• At der nedsættes en valgbestyrelse til ældrerådsvalget 2020 bestående af fem medlemmer 
og fem suppleanter, hvoraf tre medlemmer udpeges blandt Borgerrepræsentationens 
medlemmer og to medlemmer udpeges blandt Ældrerådets medlemmer. 

 
Borgerrepræsentationen har herefter udpeget Trine Madsen og Simon Simonsen til at indgå i 
valgbestyrelsen sammen med Ældrerådets to medlemmer, Kirsten Nissen og Peder Blom.  
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den3. juni 2020, til efterretning.   

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen om det første møde i valgbestyrelsen den 3. juni 2020 
vedrørende ældrerådsvalget 2020, til efterretning. 
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Den 3. juni 2020 holdt valgbestyrelsen det første møde, hvor Trine Madsen blev valgt som 
formand. Der henvises til det vedhæftede referat af mødet i valgbestyrelsen.  
 
Næste møde i valgbestyrelsen er fastsat til den 3. september 2020. 
 
BILAG 
Referat af møde i valgbestyrelsen den 3. juni 2020. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet Peder Blom oplyste supplerende, at 
valghjemmesiden for ældrerådsvalget nu er publiceret og kan findes på dette link: www.kk.dk/valg 
 

5. Status på Budget 21 i forhold til de respektive forvaltningsområder 
v/Kirsten Nissen (drøftelses-og orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
I løbet af det seneste halve år har Ældrerådet både fulgt og deltaget aktivt i drøftelserne 
vedrørende Budget 21 i forhold til de effektiviseringsforslag, innovationsforslag mv, som de 
forskellige forvaltninger har foreslået.  
 
Efter de politiske behandlinger i de forskellige stående politiske udvalg i kommunen, tegner der 
sig et billede af den retning, der fra politisk side lægges op til, herunder hvilke områder der er 
økonomisk prioriteret, og hvilke områder, der ikke er økonomisk prioriteret. Dette billede kan have 
betydning for Ældrerådets overvejelser i forhold til, hvilke områder rådet vurderer bør prioriteres, 
og derfor løftes som et budgetønske fra rådets sideved Økonomiforvaltningens kommende høring 
til Budgetforslag 2021. 
 
Forretningsudvalget indstiller derfor til Ældrerådet, at rådet i løbet af de kommende måneder –i 
lyset af det billede der tegner sig efter de politiske behandlinger af effektiviseringsforslagene –
overvejer hvilke områder rådet skal prioritere som budgetønsker i forbindelse med 
Økonomiforvaltningens høring om Budgetforslag 2021. 
 
Ældrerådets høringssvar fra 2019 til Økonomiforvaltningen vedrørende Budgetforslag 2020 
vedlægges til orientering som bilag.  
 
Tidsplan for høringsprocessen vedrørende Budgetforslag 2021 
Økonomiforvaltningen har den xx oplyst følgende vedrørende Ældrerådets (og de øvrige 
høringsparters) mulighed for at komme med budgetønsker og bemærkninger til Budgetforslag 
2021. 
 
”I kan på nuværende tidspunkt orientere jer i Indkaldelsescirkulære 2021, som er de første 
spadestik til udarbejdelsen af Budgetforslag 2021. 
 
Indkaldelsescirkulæret kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter status på Budget 21 i lyset af effektiviseringsforslagene på de respektive 
forvaltningsområder, herunder gør sig overvejelser i forhold til Økonomiforvaltningens 
kommende høring om Budgetforslag 2021 og eventuelle budgetønsker. 
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Redegørelse om udvalgenes budgetbidrag for budgetforslag 2021 (juni-indstillingen) behandles 
af Økonomiudvalget d. 9. juni 2020. I denne indstilling vil bl.a. udvalgenes effektiviseringsforslag 
fremgå samt opdaterede oversigter over bevillingsudløb (aktiviteter der ikke længere har bevilling 
i 2021) og sager henvist til budgetforhandlingerne for 2021 fra tidligere politiske aftaler. 
 
Juni-indstillingen kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside. 
 
Proces 
Onsdag d. 19. august 2020 behandler Økonomiudvalget, Københavns Kommune ”Forslag til 
budget 2021”, før det oversendes til Borgerrepræsentationens videre behandling d. 27. august 
samt d. 1. oktober 2020. De politiske forhandlinger om budgettet plejer at starte umiddelbart efter 
Borgerrepræsentationens 1. behandling af Budgetforslaget d. 27. august 2020. Der er frist for 
indgåelse af en budgetaftale mandag d. 14. september 2020. 
 
Vi forventer at kunne fremsende budgetforslaget til jer torsdag d. 13. august med frist for 
høringssvar mandag d. 31. august 2020. Høringssvarene vil blive sendt til medlemmerne af 
Borgerrepræsentationen”. 
 
BILAG 
Københavns Ældreråds høringssvar fra 2019 vedrørende Økonomiforvaltningens høring om 
Budgetforslag 2020. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede Økonomiforvaltningens kommende høring vedrørende forslag til budget 
2021, hvor Ældrerådet forventes at modtage budgetforslaget i høring den 13. august 2020med 
høringsfrist den 31. august 2020. 
 
Der var enighed i Ældrerådet om, at udvalgene arbejder videre med rådets budgetønsker i løbet af 
august sådan, at rådet kan godkende endeligt høringssvar til Økonomiforvaltningen på mødet den 
26. august 2020. 
 
På mødet blevindledningsvist tilkendegivet følgende mulige områder for budgetønsker: 

• Tilbagerulning af miniblok (rengøring) og revisitation. 

• Udløb af projekt om styrket omsorgstandplejemed fokus på uddannelse af SOSU’er. 

• Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse. 

• +60-årige på arbejdsmarkedet. 

• Ghettoplanens betydning ældre borgere. 

• Antallet af almene boliger. 
 

6. Status på Ældrerådets interne COVID-19 drøftelser i forhold til de forskellige 
forvaltningsområder 

v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Som Ældrerådet ligeledes drøftede på møde i rådet den 27. maj 2020, berører COVID-19 ikke kun 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet drøfter status på rådets interne overvejelser vedrørende COVID-19’s betydning i 
forhold til de forskellige forvaltningsområder. 
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sundheds-og omsorgsområdet, men har også betydelig indflydelse på de øvrige 
forvaltningsområder, herunder det trafikale område, beskæftigelsesområdet, kultur-og 
fritidsområdet mfl.  
 
Og genåbningssituationen som helhed samt hjælpepakker –både statslige og kommunale COVID-
19 relaterede hjælpepakker –fordrer Ældrerådets særskilte opmærksomhed. På den 
baggrundindstiller Forretningsudvalget, at Ældrerådet drøfter status på COVID-19situationen, og 
hvilke områder, det er vigtigt at have opmærksomhed på lige nu. 
 
Fællesindstilling mellem Kultur-og Fritidsforvaltningen og Sundheds-og Omsorgsforvaltningen 
vedrørende idrætstiltag målrettet ældre borgere 
Til orientering har Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet i forbindelse med genåbning af samfundet efter 
COVID-19 afsat 15mio. kr. til, at kommunerne kan åbne for kommunale idrætsfaciliteter på en 
måde, hvor adgang for ældre borgere tænkes ind som en specifik prioritet. Det er op til den 
enkelte kommune at beslutte, hvorledes faciliteterne skal åbnes under særlig hensyntagen til de 
ældre. Ifølge Sundheds-og Ældreministeriet fordeles midlerne på baggrund af ældrenøglen. 
Københavns Kommune forventes at modtage ca. 0,8 mio. kr. i 2020. 
 
På Sundheds-og Omsorgsudvalgets møde den 28.maj 2020 godkendte udvalget Kultur-og 
Fritidsforvaltningens og Sundheds-og Omsorgsforvaltningens foreslåede udmøntning af midler 
fra Sundheds-og Ældreministeriet til særlige idrætstiltag målrettet ældre borgere, så disse kan 
blive anbefalet over Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Det samme gjorde Kultur-og 
Fritidsudvalget på møde den 4. juni 2020. 
 
Kultur-og Fritidsforvaltningen og Sundheds-og Omsorgsforvaltningen foreslår, at sikre ekstra 
trygge rammer for ældre, når idrætsfaciliteterne genåbner, sådan at ældre borgere hurtigt kan 
komme i gang i idræts-og motionsfællesskaberne. Udover at få aktive ældre i gang igen, ser 
forvaltningerne også midlerne som en anledning til at kunne invitere og inkludere endnu flere 
ældre i idrætsfællesskaberne. Adgang til sociale fællesskaber og deltagelse i idrætsaktiviteter øger 
livskvaliteten for den enkelte ældre og bidrager til at forebygge ensomhed samt fysisk og psykisk 
sygdom.  
 
Der foreslås derfor følgende to indsatser:  

1. Idrætsfaciliteter: Sikre trygge rammer for den organiserede ældreidræt og de foreninger, 
der har tilbud særligt målrettet ældre.  

2. Nye tilbud: Tilbyde nye aktiviteter med henblik på at gøre endnu flere ældre aktive.  
 
1. Idrætsfaciliteter: Sikre trygge rammer for den organiserede ældreidræt og de foreninger, der 
har tilbud særligt målrettet ældre 
Kultur-og Fritidsforvaltningen kontakter alle foreninger med tilbud til ældre, som i forvejen har 
tider på kommunens idrætsanlæg (indendørs såvel som udendørs) med henblik på at afdække, 
hvad der skal til, for at de ældre vil føle sig trygge ved at genoptage deres aktiviteter. De konkrete 
løsninger skal findes i dialog med foreningerne og tilpasses de lokale forhold, men kunne fx være:  

• Eksklusivadgang for ældre i afgrænsede tidsrum på mindre anlæg eller i udvalgte lokaler. 

• Indretning af ældrezoner på større anlæg.  

• Afstribning/afmærkning/skiltning/vejledninger, som kan hjælpe de ældre med at 
overholde retningslinjerne, når de laver deres aktivitet.  

• Bytte rundt på brugergrupper, med henblik på at lægge ældreaktiviteterne i lokaler tæt på 
ind-og udgang, væk fra andre brugergrupper eller lignende.  

• Flytte aktiviteten til anden lokation i kommunen –fx fra et idrætsanlæg til et kulturhus.  

• Servicemedarbejdere, der specifikt understøtter målgruppen.  

• Kommunikationsmateriale, der tydeliggør, hvordan man som ældre trygt og sikkert kan 
deltage i idrætsaktiviteter. F.eks. hvilke forholdsregler man selv kan tage, og hvad 
kommunen vil gøre.  
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Forvaltningerne foreslår, at der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet. Hvis det økonomiske behov viser 
sig at være mindre, vil overskydende midler blive brugt på indsats 2. Indsatsen forventes at kunne 
igangsættes med det samme. Brugen af anlæggene skal især koordineres med Børne-og 
Ungdomsforvaltningen, som råder over en stor del af tiderne på anlæggene i dagtimerne. Det skal 
bemærkes, at en særlig prioritering af ældregruppen vil kunne påvirke andre brugergrupper på 
anlæggene negativt –fx den selvorganiserede idræt. 
 
2. Nye tilbud: Tilbyde nye aktiviteter med henblik på at gøre endnu flere ældre aktive  
Kultur-og Fritidsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har allerede et etableret 
pilotsamarbejde, som har til formål at give mere viden om de mekanismer, der kan bidrage til at 
gøre flere københavnere fysisk aktive. Samarbejdet består af forskellige pilotprojekter og indsatser 
under syv indsatsområder. Et af disse indsatsområder er målgruppen ældre, hvor der er igangsat 
pilotprojekter, der fx undersøger brobygning fra kommunale træningsforløb til foreningslivet, 
hvordan foreningslivet bedst kan inkludere inaktive voksne/yngre seniorer/ældre, hvilke idræts-og 
motionstilbud der motiverer og fastholder målgruppen, rekruttering osv.  
 
Der afsættes midler til at støtte op om foreninger og kommunale institutioner, der ønsker at 
igangsætte nye aktiviteter målrettet isolerede/ensomme/inaktive ældre. Der kan være tale om 
midlertidige pop-up aktiviteter, der imødekommer en særlig efterspørgsel i genåbningsperioden, 
men allerhelst gives der et kickstart-tilskud til indsatser, hvor tilbuddene forventes at kunne 
fortsætte uden tilførsel af ekstra midler.  
 
Der ligger et potentiale i at afdække og udnytte eventuelt ledige indendørs faciliteter på fx skoler 
og idrætshaller i dagtimerne, samt i sundhedshuse, aktivitetscentre og lignende i de sene 
eftermiddags-/og tidlige aftentimer. Ud over dette findes der også et særligt potentiale i flere 
udendørsaktiviteter, som ikke er facilitetsafhængige, eller som kan udføres på kommunens 
udendørsanlæg og/eller i foreningernes egne lokaler/faciliteter. Der kunne være tale om gå-
klubber, cykelfællesskaber, gå-fodbold, fodboldfitness, petanque og gymnastik.  
 
Indsatsen skal gennemføres i tæt samarbejde mellem Kultur-og Fritidsforvaltningen og 
Sundheds-og Omsorgsforvaltningen. Forvaltningerne har i forvejen et tæt og godt 
pilotsamarbejde om at etablere flere tilbud for inaktive ældre i de folkeoplysende idrætsforeninger 
–herunder styrke brobygningsindsatsen fra kommunale træningstilbud til foreningslivet og andre 
varige træningsfællesskaber. Organisatorisk kobles indsats 2 op på dette allerede etablerede 
samarbejde og arbejdsfællesskab, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen har viden om, og kontakt til 
idræts-og foreningslivet, og hvor Sundheds-og Omsorgsforvaltningen har kontakt til og viden om 
målgruppen. Det foreslås at afsætte en pulje på 0,3 mio. kr. til dette formål. Indsatsen forventes at 
kunne igangsættes med det samme. 
 
Fællesindstillingen mellem Kultur-og Fritidsforvaltningen og Sundheds-og 
Omsorgsforvaltningen kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside. 
 
Notat fra Sundheds-og Ældreministeriet om aftalen om initiativer for svækkede ældre i forbindelse 
med COVID-19 kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet vurderede, at Sundheds-og Omsorgsforvaltningen har håndteret COVID-19 
situationen godt og noterede sig, at det alene er 7 ud af 44 plejehjem, hvor man har registreret 
COVID-19 i perioden, og at situationen lige nu er sådan, at der ikke er COVID-19 på byens 
plejehjem. Videre drøftede Ældrerådet vigtigheden af at kunne teste for COVID-19, og at dette ikke 
havde været muligt i begyndelsen i det omfang, der havde været hensigtsmæssigt. 
 
Endvidere vendte Ældrerådet forholdet om, hvordan plejehjemmene drives, herunder om det er 
den rigtige form i forhold til at kunne håndtere en situation med COVID-19.Desuden drøftede 
Ældrerådet de seneste retningslinjer for besøg på plejehjem, hvor opfattelsen er, at disse er 
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restriktive og svære for plejehjemslederne at vurdere ud fra. Rådet vendte, at det er vigtigt, at der 
sigtes mod en normal tilstand igen, og at der i håndteringen af alle sager skal tages udgangspunkt 
i den enkelte borger.  
 
I forhold til indstillingen om idrætstiltag målrettet ældre borgere, blev der fra Kultur-og 
Fritidsudvalget givet udtryk for tilfredshed med de to foreslåede indsatser: 1. Idrætsfaciliteter: 
Sikre trygge rammer for den organiserede ældreidræt og de foreninger, der har tilbud særligt 
målrettet ældre, samt2. Nye tilbud: Tilbyde nye aktiviteter med henblik på at gøre endnu flere 
ældre aktive. Kultur-og Fritidsudvalget vil følge de to indsatser nøje.  
 
Videre drøftede Ældrerådet betydningen af, at §79-klubberne hjælpes og ikke lider under COVID-
19.Herudover drøftede Ældrerådet COVID-19’s betydning for budgettet, og eventuelle besparelser 
på plejehjemmene.  
 
Videre drøftede Ældrerådet COVID-19’s betydning for den offentlige trafik, herunder om man skal 
overveje brugen af mundbind, som en naturlig del af det at benytte bus, Metro og tog. 
 

7. Brev fra Teknik-og Miljøudvalget af 4. juni 2020 til Økonomiforvaltningen 
vedrørende DOT 

v/Peder Blom (drøftelses-og orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets Teknik-og Miljøudvalg har den 4. juni 2020 sendt vedhæftede henvendelse til 
Økonomiforvaltningen vedrørende DOT. 
 
BILAG 
Teknik-og Miljøudvalgets henvendelse af 4. juni 2020 til Økonomiforvaltningen vedrørende DOT. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

8. Henvendelse fra Bjarne Mortensen om Forretningsudvalgets kompetence, jf. 
sagen om DOT 

v/Bjarne Mortensen (drøftelsespunkt) 
 

 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen vedrørende henvendelse til Økonomiforvaltningen, til 
efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter Bjarne Mortensens henvendelse vedrørende Forretningsudvalgets 
kompetence, jf. DOT sagen. 
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BAGGRUND 
Bjarne Mortensen har den 5. juni 2020bedt om at vedhæftede henvendelse vedrørende 
Forretningsudvalgets kompetence jf. DOT sagen drøftes i Ældrerådet. 
 
BILAG 

• Henvendelse fra Bjarne Mortensen af 5. juni 2020. 

• Henvendelse fra Birthe Mørck af 8. juni 2020vedrørende Bjarne Mortensens henvendelse. 

• Referat af møde i Forretningsudvalget den 13. maj 2020. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede Forretningsudvalgets kompetence på baggrund af Bjarne Mortensens 
henvendelse, idet der ikke var enighed i Ældrerådet. 
 
Videre drøftede Ældrerådet håndteringen af DOT-sagen på mødet i Ældrerådet den 27. maj 2020. 
 

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

 
BAGGRUND 
Ældrerådets medlem af bestyrelsen for Danske Ældreråd orienterer hver måned om seneste nyt i 
bestyrelsens arbejde. 
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen henviste til referat af møde i Danske Ældreråds bestyrelse den 28. maj 2020i 
forhold til bestyrelsens drøftelser vedrørende temadage i oktober; Vingstedkonferencen og 
repræsentantskabsmøde samt planlægning af bestyrelsesseminar i august. Det er muligt at finde 
referatet på Danske Ældreråds hjemmeside. 
 
Videre orienterede Kirsten Nissen om Danske Ældreråds nyhedsbrev, der ligeledes er sendt til 
Ældrerådet den 12. juni 2020.  
 
Herefter tog Ældrerådet orienteringen til efterretning. 
 

10.  Eventuelt 
Merete Raaschou anbefalede Teatergrads udendørs forestilling ”Tænker altid på dig”, som blandt 
andet Merete Raaschou og Benna Lis Jacobsen havde set i De Gamles By. 
 

11. Briefing om Sundheds-og Omsorgsforvaltningens håndtering af COVID-19 
(kl. 10.30-10.45) 

v/direktør Jakob Krogh, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orientering om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning. 
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Møde i Ældrerådet, den 17. juni 2020 

 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet modtager løbende statusorienteringer fra Sundheds-og Omsorgsforvaltningen 
vedrørende COVID-19 situationen, og direktør Jakob Krogh vil på mødet den3. juni2020 give 
rådet en kort briefing vedrørende håndteringen i Sundheds-og Omsorgsforvaltningen. 
 
Direktør Jakob Krogh er inviteret til at deltage i Ældrerådets Teams møde i tidsrummet kl. 10.30-
10.45. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

12. Briefing om genåbning af plejehjem, hjemmepleje samt brug af klippekort 
(kl. 10.45-11.00) 

v/afdelingsleder Lone Petersen, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har ved forskellige lejligheder drøftet genåbningens betydning, herunder brug af 
klippekortet, og afdelingsleder Lone Petersen fra Sundheds-og Omsorgsforvaltningen vil på 
mødet den 17. juni 2020 give rådet en briefing om genåbningen. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 


