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Møde i Ældrerådet, den 26. august 2020 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 26. august 2020 kl. 10.00-15.00 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103   
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 17. juni 2020 
3. Referat af møde i Forretningsudvalget den 12. august 2020 
4. Ældrerådets mærkesager 
5. Ældrerådets kommissorier 
6. Økonomiforvaltningens høring om budgetforslag til budget 2021 
7. Sundheds-og Omsorgsforvaltningens høring om demensstrategi 
8. Teknik-og Miljøforvaltningens lokalplanshøring om Artillerivej Øst 
9. Forberedelse af Ældrerådets fællesmøde med Sundheds-og Omsorgsudvalget den 29. 

oktober 2020 
10. Orientering om Socialudvalgets budgetseminar den 14. august 2020 
11. Orientering om mødeinvitationer fra det stående politiske Teknik-og Miljøudvalg 
12. Cykeltur for Ældrerådet med fokus på tilgængelighed 
13. Orientering om status på ”DOT-sagen” 
14. Orientering om status på Ældrerådets budget 
15. Ældrerådets afslutning den 16. december 2020 
16. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
17. Orientering fra sekretariatet 
18. Eventuelt 
19. Temamøde v/Ældrerådets Beskæftigelses-og Integrationsudvalg (kl. 13.30-14.30) 
20. Fælles besigtigelse af de genåbnede offentlige toiletter under Rådhuspladsen 

 
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. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ældrerådet godkendte dagsordenen. 
 

2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 17. juni 2020 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 

 
BILAG 
Referat af møde i Ældrerådet den 17. juni 2020.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte referat af møde i Ældrerådet den 17. juni 2020. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet godkender referat af møde i Ældrerådet den17. juni 2020.   
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3. Referat af møde i Forretningsudvalget den 12. august 2020 
v/Kirsten Nissen(orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalgets referater fremsendes til medlemmerne af Ældrerådet forud for hvert 
ældrerådsmøde. Formålet med dette punkt på dagsordenen er at give medlemmer mulighed for 
at fremføre eventuelle kommentarer til beslutninger, som er truffet af Forretningsudvalget. 
 
BILAG 
Referat af Forretningsudvalgets møde den 12. august 2020. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog referat af møde i Forretningsudvalget den 12. august 2020, til efterretning. 
 

4. Ældrerådets mærkesager 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Dagsordenspunktet skulle oprindeligt have være behandlet på møde i Ældrerådet den 25. marts 
2020. Dette møde blev imidlertid aflyst pga. Covid-19, og Ældrerådet har derfor endnu ikke 
behandlet og godkendt rådets mærkesager.  
 
Det foreliggende udkast til mærkesager udtrykker og komprimerer herefter de områder, som 
fagudvalgene prioriterer og vurderer, at Ældrerådet arbejder med den resterende del af rådets 
valgperiode. 
 
BILAG 
Udkast til Ældrerådets mærkesager. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte rådets mærkesager. 
 

5. Ældrerådets kommissorier 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

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

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender rådets mærkesager. 
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BAGGRUND 
Dagsordenspunktet skulle oprindeligt have være behandlet på møde i Ældrerådet den 25. marts 
2020. Dette møde blev imidlertid aflyst pga. Covid-19, og Ældrerådet har derfor endnu ikke 
behandlet og godkendt rådets udvalgskommissorier. 
 
Ældrerådets udvalg har drøftet og gennemarbejdet udvalgskommissorierne sådan, at 
kommissorierne udtrykker de områder, som udvalgene konkret arbejder med. 
 
BILAG 
Udkast til Ældrerådets syv kommissorier. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte rådets kommissorier. 
 

6. Økonomiforvaltningens høring om budgetforslag til budget 2021 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet drøftede på møde den 17. juni 2020 indledningsvist budgetønsker, og der var enighed 
om, at udvalgene herefter skulle arbejde videre med rådets ønsker i løbet af august. 
 
Økonomiforvaltningen sendte den 13. august 2020 budgetforslag til budget 2021i høring i 
Ældrerådet, og fagudvalgene har i tilknytning hertil bearbejdet og opsummeret budgetønsker på 
de respektive forvaltningsområder. 
 
Ældrerådet skal på møde den 26. august 2020 godkende rådets høringssvar til 
Økonomiforvaltningen vedrørende budgetforslag til budget 2021, idet der er høringsfrist den 31. 
august 2020. 
 
BILAG 

• Udkast til Ældrerådets høringssvar vedrørende Økonomiforvaltningens budgetforslag til 
budget 2021. 

• Økonomiforvaltningens budgetforslag til budget 2021. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte rådets høringssvar vedrørende budgetforslag til budget 2021, idet der var 
enighed om, at hvis det ikke fortsat ermuligt for ældre at modtage praktisk støtte efter miniblokken, 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet drøfter og godkender rådets udvalgskommissorier. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet drøfter og godkender høringsudkastet til Økonomiforvaltningen med 
fagudvalgenes forslag til budgetønsker til budget 2021.  
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vil rådet reagere herpå i pressen. 
 

7. Sundheds-og Omsorgsforvaltningens høring om demensstrategi 
v/Lise Helweg (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 13. august 2020 modtaget Sundheds-og Omsorgsforvaltningens 
demensstrategi ”Sammen om demens” i høring, hvor fokus er på tidlig indsats, forebyggelse og 
partnerskaber med civilsamfundet. 
 
Omsorgsudvalget har behandlet høringen på møde den 21. august 2020, og Ældrerådet skal 
herefter godkende det af Omsorgsudvalget udarbejdede høringsudkast på møde den 26. august 
2020. 
 
BILAG 

• Udkast til Ældrerådets høringssvar vedrørende demensstrategien. 

• Sundheds-og Omsorgsforvaltningens udkast til demensstrategi samt følgebrev. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte rådets høringssvar vedrørende demensstrategien. 
 

8. Teknik-og Miljøforvaltningens lokalplanshøring om Artillerivej Øst 
v/Peder Blom(beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Teknik-og Miljøudvalget har på møde den 11. august 2020 udarbejdet høringssvar vedrørende 
lokalplansforslaget for Artillerivej Øst(tillæg), hvor der med forslaget gives mulighed for byggeri 
af et plejehjem på området. 
 
Forretningsudvalget drøftede høringen om lokalplansforslaget på møde den 12. august 2020, idet 
det blev bemærket, at Ældrerådet normalt ikke behandlerlokalplansforslag, der er offentliggjort på 
høringsportalen, men at det i det konkrete tilfælde forholder sig anderledes, idet 
lokalplansforslaget muliggør udvikling af et område ved Artillerivej sådan, at der kan bygges et 
plejehjem. 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet drøfter og godkender Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende 
Sundheds-og Omsorgsforvaltningens demensstrategi. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet drøfter og godkender Teknik-og Miljøudvalgets udkast til høringssvar vedrørende 
lokalplansforslag om Artillerivej Øst. 
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BILAG 

• Teknik-og Miljøudvalgets udkast til høringssvar vedrørende lokalplansforslaget om 
Artillerivej Øst. 

• Link til lokalplansforslaget m.v.: https://blivhoert.kk.dk/hoering/tillaeg-1-til-artillerivej-ost-
lokalplanforslag 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet foretog afstemning om Teknik-og Miljøudvalgets udkast til høringssvar, idet der på 
mødet blev fremsat ændringsforslag om at lade afsnit fire udgå. Afstemningen fordelte sig sådan, 
at 17stemtefor ændringsforslaget og 4 undlod at stemme. 
 
Herefter vedtog Ældrerådet høringssvaret vedrørende lokalplansforslag (tillæg) om Artillerivej 
Øst, idet stemmerne fordelte sig sådan, at 15 stemte for, én stemte imod og fem udlod at stemme. 
 

9. Forberedelse af Ældrerådets fællesmøde med Sundheds-og 
Omsorgsudvalget den 29. oktober 2020 

v/Kirsten Nissen(beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet mødes to gange årligt med Sundheds-og Omsorgsudvalget –henholdsvis til 
budgetmøde i foråret samt til et fællesmøde om efteråret med henblik på drøftelse af et eller flere 
aktuelle emner. Fællesmødet med Sundheds-og Omsorgsudvalget var oprindeligt fastlagt til at 
findested den 17. september 2020, men datoen er flyttet til den 29. oktober 2020 i stedet for.  
 
Ældrerådet har tidligere i forbindelse med de generelle drøftelser om Covid-19 vendt, at det var 
relevant at bringe emnet ”afledte dilemmaer fra Covid-19 nedlukningen” op på fællesmødet med 
Sundheds-og Omsorgsudvalget. Rådet drøftede i den sammenhæng problemstillingen i forhold 
til den situation, at en organisation sættes på pause, og hvilken betydning det har for borgernes liv 
og rettigheder at dette sker –særligt for borgere der har bolig på plejehjem. 
 
Forretningsudvalget foreslår derfor, at Ældrerådet holder fast i dette emne til fællesmødet. 
 
På møde den 12. august 2020 drøftede Forretningsudvalget supplerende forslag til emner til 
fællesmødet med Sundheds-og Omsorgsudvalget i lyset af Aarhussagen. 
 
På baggrund af drøftelserne foreslår Forretningsudvalget, at Ældrerådet godkender emnet ”Hvad 
mener Ældrerådet er den vigtigste udvikling for ældre der har brug for hjælp ”til fællesmødet med 
Sundheds-og Omsorgsudvalget sådan, at rådets input kan blive formidlet videre i en 
hensigtsmæssig sammenhæng.  
 
Forretningsudvalget drøftede indledningsvist på møde den12.august 2020 følgende forhold som 
mulige dele af problematikken, i lyset af Aarhussagen: 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet godkender følgende to emner til fællesmødet med Sundheds-og 
Omsorgsudvalget den 29. oktober 2020: 

• Afledte dilemmaer fra Covid-19 nedlukningen samt  

• Hvad mener Ældrerådet er den vigtigste udvikling for ældre, der har brug for hjælp. 

https://blivhoert.kk.dk/hoering/tillaeg-1-til-artillerivej-ost-lokalplanforslag
https://blivhoert.kk.dk/hoering/tillaeg-1-til-artillerivej-ost-lokalplanforslag
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• Klagemuligheder og klagesystemer (til hvem og hvor går man som borger hen, hvis man 
ønsker at klage; hvordan bliver der orienteret om klagemuligheder).  

• Mere systematiseret, hvis man ønsker at klage.  

• Borgerrådgiverfunktionens betydning i forhold til retssikkerhed og gennemsigtighed i 
systemerne. 

• Problem med tingsliggørelse af mennesker 

• Opfordrer hele Ældrerådet til at se udsendelsen fra TV-2 om Aarhus-sagen 

• Omsorgssvigt 

• Synlig ledelse 

• Rangere plejehjem i forhold til tilfredshed (herunder BRUS) 

• Tilsynsrapporter og ventelister afspejler både ånd og konkret pleje. 

• Bedre uddannelse af medarbejdere 

• Tværfaglighed 

• Tingsliggørelse af mennesker 

• Uddannelse og faglighed 

• Forråelse i systemerne 

• Supervision (en hjælp hele tiden, skal kunne spørge om, hvordan man skal/kan håndtere 
de ting der er svære, hvis man er i tvivl, skal der være nogle at vende problematikker med 

• Meget komplekst det der sker, og de mekanismer der gør sig gældende –fordrer en 
nuanceret debat 

• Normeringens betydning –kan spille ind. 

• Lære af de gode erfaringer og de plejehjem m.v., hvor det går godt (hvad er det der sker 
her, hvad er det der gør sig gældende). 

• Rekruttering bredt set (hvordan forholder man sig i de tilfælde, hvor man ikke selv har 
ønsket at arbejde på et plejehjem, men er blevet anvist arbejde) 

• Det starter med dem det handler om, hvordan man taler til ældre og betragter ældre om, 
om man betragter ældre som ligeværdige mennesker. 

• Større faglighed 

• Krav om kursus/”lille uddannelse”, så man ikke bare ”kommer ind” 

• Opkvalificering af området 

• Fokus på demens som en del af SoSu-uddannelsen 

• Fokus på at flere tager SoSu-uddannelsen 

• Ikke konstant tale begrænsninger og nedskæringer 

• Fokus på prioritering 

• Tilstrækkelig økonomi på området 
 
Forretningsudvalget indstiller herefter, at Ældrerådet godkender emnerne: ”Afledte dilemmaer fra 
Covid-19 nedlukningen” samt ”Hvad mener Ældrerådet er den vigtigste udvikling for ældre der har 
brug for hjælp”, til fællesmødet med Sundheds-og Omsorgsudvalget den 29. oktober 2020. 
 
Gennemsnitlige normering på plejehjem i København 
Forretningsudvalget drøftede videre på møde den 12. august 2020 normeringers eventuelle 
betydning for udviklingen på ældreområdet, med udgangspunkt i følgende gennemsnitlige tal for 
Københavns Kommune (tallene stammer fra VIVE’s undersøgelse): 

• Dagvagt: 2,4 beboere pr. ansat (landsgennemsnit 2,6) 

• Aftenvagt: 6,5 beboere pr. ansat (landsgennemsnit 6,4) 

• Nattevagt: 29,5 beboere pr. ansat (landsgennemsnit 21,5) 
 
Ældrerådet har indtil VIVEs offentliggjorte tal haft følgende oplysninger om den gennemsnitlige 
normering på plejehjemi København: 

• 4 beboere pr medarbejder i dagtimerne 

• 9 beboere pr medarbejder i aftentimerne 

• 25 beboere pr medarbejder om natten. 
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BILAG 
Link til VIVEs undersøgelse af normeringerne: www.vive.dk/media/pure/14825/3847108 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte, at emnerne ”Afledte dilemmaer fra Covid-19 nedlukningen” samt ”Hvad 
mener Ældrerådet er den vigtigste udvikling for ældre der har brug for hjælp”, drøftes med 
Sundheds-og Omsorgsudvalget på fællesmødet den 29. oktober 2020. 
 
Videre besluttede Ældrerådet, at fagudvalgene på de kommende september møder arbejder 
videre med emnerne sådan, at Ældrerådet kan 2. behandle fællesmødet med Sundheds-og 
Omsorgsudvalget, når rådet mødes den 30. september 2020.  
 
Ældrerådet drøftede endvidere betydningen af tilsynet på plejehjemmene, herunder hvad de 
indeholder m.v., og det blev aftalt, at Ældrerådet kontakter Sundheds-og Omsorgsforvaltningen 
med henblik på en orientering om tilsynskonceptet.  
 
Videre drøftede Ældrerådet, at det er relevant at anvende kommunens værdighedspolitik som en 
ramme, hvori drøftelserne med Sundheds-og Omsorgsudvalget blandt andet kan tage sit 
udgangspunkt. 
 
Herudover blev der på mødet bemærket, at følgende temaer kan have betydning i forhold til 
Ældrerådets forberedelse: 

• Covid-19 som en undskyldning for fortsat begrænsning af aktiviteter 

• Sundhedsstyrelsens vejledninger og kommunernes opfølgning 

• Pårørende og frivillige skal ses på som en hjælp og ikke kontrol 

• Tale området op 

• Synlighed 

• Klageadgang 

• Tilgangen til mennesket 

• Etik og moral 

• Tilsynet og tilsynskonceptet. 
 

10. Orientering om Socialudvalgets budgetseminar den 14. august 2020 
v/Steen Jeppson(orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet var inviteret til Socialudvalgets budgetseminar den 14. august 2020, hvor 
udgangspunktet var budgetforslag til budget 2021. Steen Jeppson deltog i budgetseminaret som 
Ældrerådets repræsentant. 
 
Forretningsudvalget vendte Socialudvalgets budgetforslag på møde den 12. august 2020, idet 
Ældrerådet var bedt om at give in put til forberedelsen af budgetseminaret. Der var ikke modtaget 
in put fra rådet. 
 
Steen Jeppson oplyste på Forretningsudvalgets møde den 12. august 2020, at han vil komme ind 
på følgende områder under budgetseminaret: ophør af indsatsen ”praktisk støtte-miniblok”; 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

http://www.vive.dk/media/pure/14825/3847108
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styrket samarbejde mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses-og Integrationsforvaltningen på 
fleksjobområdet, samt opmærksomhed på forholdene for ældre med anden etnisk baggrund end 
dansk. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

11. Orientering om mødeinvitationer fra det stående politiske Teknik-og 
Miljøudvalg 

v/Peder Blom (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Teknik-og Miljøforvaltningen har henvendt sig til Ældrerådet, da det stående politiske Teknik-og 
Miljøudvalg har inviteret Ældrerådet til møde henholdsvis mandag den 5. oktober 2020 kl. 15.00-
15.45 (ny dato for mødet i foråret, der blev aflyst pga. Covid-19) samt den 8. marts 2021.  
 
Forretningsudvalget vil lægge op til, at Ældrerådet forbereder mødet med Teknik-og 
Miljøudvalget med emnerne ”tilgængelighed i en ældrevenlig by og seniorbofællesskaber”, på 
Ældrerådets møde den 30. september 2020. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

12. Cykeltur for Ældrerådet med fokus på tilgængelighed 
v/Peder Blom (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Teknik-og Miljøudvalget arrangerer igen i år en fælles cykeltur for hele Ældrerådet med henblik på 
at undersøge forskellige områder i byen med ”tilgængelighedsbriller” på. 
 
Den fælles cykeltur finder sted den 9. september 2020 kl. 10.00 med start ved BLOX 
(Vestervoldgade). 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet følgende medlemmer foreløbigt tilkendegav at 
ville deltage i den fælles cykeltur den 9. september 2020: Joan Jensen, Arne Bjørn Nielsen, Peder 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen vedrørende mødet med det stående politiske Teknik-og 
Miljøudvalg mandag den 5. oktober 2020 kl. 15.00-15.45, til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen vedrørende den fælles cykeltur den 9. september 2020, til 
efterretning. 
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Blom og Arvin Storgaard. 
Det blev aftalt, at Teknik-og Miljøudvalget senderen opfordring samt en ruteplan til Ældrerådet om 
cykelturen sådan, at medlemmer, der ønsker dette, kan tilmelde sig cykelturen. 
 

13. Orientering om status på ”DOT-sagen” 
v/Peder Blom(orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Teknik-og Miljøudvalget har på møde den 11. august 2020drøftet status på DOT’s (DSB, 
Metroselskabet og Movia) arbejde med pensionisttakstreformen for offentlig transport på 
Sjælland, Lolland, Falster og Møn i forhold til, om der fortsat er mulighed for, at Ældrerådet kan 
påvirke processen. 
 
Teknik-og Miljøudvalget er -på baggrund af udvalgets henvendelse til DOT den 24. januar 2020 -
inviteret til et møde den 8. september 2020 med Økonomiforvaltningen, Movia og 
Metroselskabet. 
 
Forretningsudvalget vendte på møde den 12. august 2020 pensionisttakstreformens betydning i 
forhold til ophævelse af spærretiden, hvor flere tilkendegav, at spærretiden bør ophæves. Videre 
drøftede Forretningsudvalget priser, hvor disse er afhængige af, hvilken zone der benyttes. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede status på DOT-sagen, idet det blev aftalt, at Teknik-og Miljøudvalget bringer 
problemstillingerne: spærretid for ældre; månedlig prisstigning på 100 kr. samt det tilknyttede 
ensomhedsaspektmed den 8. september 2020, hvor Teknik-og Miljøudvalget mødes med 
Økonomiforvaltningen, Movia og Metroselskabet. 
 

14. Orientering om status på Ældrerådets budget 
v/Merete Raaschou (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet får kvartalsvise opgørelser over rådets budget sådan, at rådet kan følge forbruget. 
 
BILAG 
Opgørelse over Ældrerådets forbrug. 
 
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. 
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15. Ældrerådets afslutning den 16. december 2020 
v/Kirsten Nissen (drøftelses-og orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet holder sit sidste møde som siddende råd onsdag den 16. december 2020, og i den 
forbindelse er der tradition for, at rådet siger farvel til samarbejdspartnerne. 
 
Forretningsudvalget har på møde den 12. august 2020 drøftet den af formandskabet fremlagte 
ramme for Ældrerådets afslutning den 16. december 2020, idet formandskabet foreslår følgende: 

• Ordinært møde i Ældrerådet fra kl. 10.00-12.00 

• Farvelreception for samarbejdspartnere fra kl. 12.30-14.00/30 i Hovedkassen på Rådhuset 

• Middag for Ældrerådets medlemmer på restaurant i byen fra kl. 15.00/15.30 
 
Ved at dele dagen op i en farvelreception og en intern middag alene for rådets medlemmer, får 
Ældrerådet mulighed for dels at holde en mere formel afslutning dels, have en middag sammen, 
hvor rådet kan sige tak for denne gang, til hinanden. 
 
Forretningsudvalget indstiller, at Ældrerådet drøfter rammen sådan, at formandskabet kan arbejde 
videre med tilrettelæggelse. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet stemte om den af formandskabet foreslåede ramme, idet der blev stillet 
ændringsforslag om at holde middagen om aftenen i stedet for. Herefter stemte 17 for at fastholde 
middagen om eftermiddagen, og fire stemte for at holde middagen om aftenen. 
 
Ældrerådets formandskab arbejder herefter, med udgangspunkt i den godkendte ramme, videre 
med den indholdsmæssige del af rådets afslutning den 16. december 2020. 
 

16. 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 orienterede om Danske Ældrerådsbestyrelsesseminar den 18.-19. august 2020, 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter den af rådets formandskab foreslåede ramme for afslutningen i 
Ældrerådet den 16. december 2020. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orientering om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning. 
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samt bestyrelsesmøde. Kirsten Nissen oplyste, at bestyrelsen blandt andet havde drøftet 
opfølgning på Danske Ældreråds mærkesager i forhold til, hvordan ældrerådene arbejder med 
mærkesagerne. Kirsten Nissen henviste til mærkesagerne, der omfatter: økonomi til en værdig 
ældrepleje; forebyggelse så ældre kan få et godt liv; et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden 
egenbetaling samt udbredelse af nye boligformer til ældre. 
 
Endvidere oplyste Kirsten Nissen, at Danske Ældreråd arbejder videre med mærkesagerne. 
 
Herudover orienterede Kirsten Nissen om Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 24. 
november 2020, idet der blev henvist til den udsendte indkaldelse. Kirsten Nissen minded om, at 
Danske Ældreråd holder ældrepolitisk konference med overskriften ”Livet som ældre”, i 
forlængelse af repræsentantskabsmødet, og hvor alle der ønsker at deltage, tilmelder sig via 
Danske Ældreråds hjemmeside. 
 
Ældrerådet besluttede at drøftedeltagelsen i repræsentantskabsmødet på mødet i Ældrerådet den 
28. oktober2020, idet Kirsten Nissen bemærkede, at der alene vil være et bestyrelsesforslag om 
vedtægtsændring sådan, at punkt 5 i dagsorden for repræsentantskabsmødet fremadrettet 
formuleres ”aktuel ældrepolitisk drøftelse”. 
 
Peder Blom spurgte om Danske Ældreråd forventes at deltage i sundheds-og ældreministerens 
ældretopmøde, hvilket Kirsten Nissen bekræftede og bemærkede, at invitationerne endnu ikke er 
sendt ud. 
 
Torben Morten Lund spurgte til Danske Ældreråds arbejde i forhold til de kommunale budgetter 
og demografiregulering på ældreområdet. Kirsten Nissen oplyste, at Danske Ældreråd arbejder 
hermed sådan, at alle kommuner brugeren hensigtsmæssig demografiregulering på 
ældreområdet. 
 
Herefter tog Ældrerådet orienteringen til efterretning. 
 

17. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet ønskede Ældrerådet velkommen tilbage efter sommerferien. 
 

18. Eventuelt 
Jette Ruth Nielsen bemærkede, at der tidligere havde været mulighed for at skriveflere ord i 
forbindelse med opstilling til ældrerådsvalget. Hertil blev der givet udtryk for, at det ikke var 
anderledes i forhold til sidste valg. 
 
Arne Bjørn Nielsen orienterede om områdefornyelse Sundby, hvor det den2. september 2020 kl. 
17.00 er muligt for alle interesserede at deltage i en parkvandring i Englandsparken. 
 
Pia Weise Pedersen gav udtryk for, at ældrerådsvalget er placeret på et uhensigtsmæssigt 
tidspunkt. 
 
Merete Raaschou oplyste, at hun var blevet kontaktet af Aktive Ældre på Nørrebrovedrørende et 
muligt møde i forbindelse med ældrerådsvalget, og at interesserede kan henvende sig til hende, 
med henblik på at finde en dato.  
 

19. Temamøde v/Ældrerådets Beskæftigelses-og Integrationsudvalg (kl. 13.30-
14.30) 
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BAGGRUND 
Ældrerådets Beskæftigelses-og Integrationsudvalg holder temaoplæg for Ældrerådet på møde 
den 26. august 2020, og udvalget vil have fokus på emnerne: 

• Begrænset sagsantal –hvad betyder den beslutning for borgere og medarbejdere 

• Orientering om aftale om udsatte borgere vedtaget i Københavns Kommune  

• Hvilke konflikter opstår i forhold beskæftigelsesindsatsen –helhedssynet og principper 
 

Beskæftigelses-og Integrationsudvalget vil tage udgangspunkt i følgende program: 

• Pia Weise Pedersen introducerer udvalgets oplæg 

• Lene Pearlman præsenterer oversigten over borgere på beskæftigelsesydelser på 60 år og 
over  

• Steen Jeppson præsenterer aftalen om udsatte borgere  

• Birthe Mørck fremlægger om vigtigheden af revalidering og helhedssynet –herunder også 
vigtigheden af et velfungerende samarbejde mellem de forskellige forvaltninger -Lene 
Pearlman orienterer om forsøget med lavere sagsstammer 

• Steen Jeppsson gennemgår den nuværende seniorpensionsordning samt gennemgår 
hovedpunkterne i regeringens forslag til en ny pensionsreform. 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog oplægget til efterretning. 
 
 

20. Fælles besigtigelse af de genåbnede offentlige toiletter under 
Rådhuspladsen 

v/Arvin Storgaard 

 
 
BAGGRUND 
Arvin Storgaard har foreslået, at Ældrerådet besigtiger de genåbnede og bemandede offentlige 
toiletter under Rådhuspladsen. Ældrerådets Teknik-og Miljøudvalg har løbende arbejdet for at 
kommunen prioriterer bemandede offentlige toiletter. 
 
Forretningsudvalget indstiller, at Ældrerådet sammen, og som den afsluttende del af mødet i 
Ældrerådet den 26. august 2020, besigtiger de genåbnede toiletter under Rådhuspladsen, idet 
bemærkes, at Ældrerådets Teknik-og Miljøudvalg har arbejdet for bemandede toiletter i byen. 
 
Foruden Rådhuspladsen er der bemandede toiletter på Amagertorv, i Nyhavn, på Israels Plads, på 
Nørreport, på Vesterbro Torv og på Trianglen. Toiletterne under Rådhuspladsen er kønsneutrale.  
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet sammen besigtiger de genåbnede offentlige toiletter under Rådhuspladsen. 
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Det er muligt at se billeder af toiletterne på dette link til TV2 Lorrys artikel: 
https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/koebenhavns-foerste-offentlige-koensneutrale-toilet-
aabner-under-raadhuspladsen 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besigtigede de genåbnede offentlige toiletter under Rådhuspladsen. 


