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Møde i Ældrerådet, den 28. oktober 2020 

 

REFERAT 
 
Virtuelt Teams-møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 10.00-15.00 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 30. september 2020 
3. Referat af Forretningsudvalgets Teams møde den 7. oktober 2020 
4. Invitation fra Socialudvalget til dialogmøde om Budget 2022 den 16. november 2020 
5. Oplæg om projekt Demensvenlig bydel i Vanløse v/Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, 

kl. 10.30-11.00 
6. Høring om ”Ældre i København” og ”Hjælp i hverdagen” 
7. Høring om Sundheds-og Omsorgsforvaltningens Tilsynsredegørelse 2019 
8. Høring af Stejlepladsen –lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter 
9. Høring af Vejlands Kvarter –lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter 
10. Briefing om Covid-19 situationen v/direktør Jakob Krogh, Sundheds-og 

Omsorgsforvaltningen, kl. 12.00-12.15 
11. Orientering om Teknik-og Miljøudvalgets møde med Økonomiforvaltningen, 

Metroselskabet og Movia den 5. oktober 2020 
12. Orientering fra Danske Ældrerådsbestyrelse 
13. Eventuelt 
14. Oplæg om Frit Valgs-området v/Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, kl. 12.30-13.00. 

 
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, 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 Lise Helweg, Peder Blom og Arvin Storgaard. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ældrerådet godkendte dagsordenen, idet denne blev tilføjet et nyt punkt 13 vedrørende 
”Opfølgning på Ældrerådets vedtægt”. 
 

2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den30.september2020 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 1. oktober 2020 fået tilsendt referat af møde den 30. september2020. 
 
BILAG 
Referat af møde i Ældrerådet den 30. september 2020.  
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender referat af møde af møde i Ældrerådet den 30. september 2020.   
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BESLUTNING 
Arne Bjørn Nielsen foreslog en rettelse til punkt 13 i referat af møde i Ældrerådet den 30. 
september 2020sådan, at teksten ”Sekretariatet holdt oplæg om ”Det gode virtuelle møde”, idet 
Ældrerådet aftalte, at medlemmerne fremadrettet mødes i den virtuelle verden fem minutter før et 
møde starter”, ændres til følgende tekst ”Sekretariatet holdt oplæg om ”Det gode virtuelle møde”, 
idet Ældrerådet roste Mias gode vejledning. Fremadrettet åbner Sekretariatet for Teams-
adgangen senest fem minutter før et møde starter.  
 
”Med stemmerne én for den foreslåede rettelse; 13 imod rettelsen og 4 hverken for eller imod 
rettelsen, godkendte Ældrerådet ordlyden af det udsendte referat af møde i rådet den 30. 
september 2020. 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 7. oktober 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 den7. oktober 2020. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog referat af Forretningsudvalgets møde den 7. oktober 2020 til efterretning. 
 

4. Invitation fra Socialudvalget til dialogmøde om Budget 2022 den 16. 
november 2020 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Socialudvalget har den 6. oktober 2020 inviteret Ældrerådet til dialogmøde via teams vedrørende 
forslag til budget 2022. Dialogmødet finder sted mandag den 16. november 2020, og der er frist 
for tilbagemelding den 6. november 2020. 
 
Socialudvalget har forud for mødet bedt brugerorganisationerne og rådene om at besvare 
følgende spørgsmål: 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den7. oktober 2020 til efterretning.   

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet drøfter invitationen fra Socialudvalget, idet Forretningsudvalget indstiller, at 
Ældrerådet –i lighed med sidste år -takker nej til at deltage i dialogmødet. 
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• ”Skal vi spare på alle grupper eller prioritere mellem grupperne og skal vi hjælpe færre eller 
prioritere en lavere kvalitet, så vi kan hjælpe alle?  

• Har I forslag til, hvor der skal spares?  

• I lyset af tidligere års besparelser -er der så ting, som Socialudvalget skal være opmærksom 
på?” 

 
Forretningsudvalget drøftede invitationen på møde den 7. oktober, og der var på mødet enighed 
om at indstille til Ældrerådet, at rådet ikke deltager i dialogmødet. 
 
Forretningsudvalget lægger som begrundelse for indstillingen vægt på, at mødets sigte er, at 
rådet skal komme med forslag til, hvor der konkret skal ske besparelser, og at vurderingen er, at det 
er en forvaltningsopgave at finde besparelsesforslag.  
 
Forretningsudvalget indstiller, at Ældrerådet anvender samme argumentation som sidste gang 
Socialudvalget inviterede til et lignende dialogmøde den 3. oktober 2019, og foreslår følgende 
tekst: 
 
”Københavns Ældreråd skal hermed takke Socialudvalget for invitationen til at deltage i 
dialogmøde den 16. november 2020, hvor der lægges op til, at brugerorganisationerne 
udarbejder forslag i forhold til finansiering af det, som Socialforvaltningen har til opgave at 
effektivisere for i tilknytning til Budget 2022. 
 
I Ældrerådet deltager vi normalt altid meget gerne i møder med kommunens politiske udvalg, og 
vi påskønner en tidlig inddragelse i de forskellige processer. I forhold til den konkrete invitation ser 
vi os imidlertid ikke i stand til at deltage, idet vi opfatter det som en forvaltningsopgave at finde -og 
udarbejde -konkrete effektiviseringsforslag.  
 
Ældrerådet ser herefter frem til en konstruktiv dialog med Socialudvalget på fællesmødet i det nye 
år om Socialforvaltningens effektiviseringsforslag.” 
 
BILAG 
Socialudvalgets invitation af 6. oktober 2020 til dialogmøde den 16. november 2020 vedrørende 
forslag til budget 2022. 
 
BESLUTNING 
Eleonora Lewandowski ønskede afstemning om Ældrerådets deltagelse i Socialudvalgets 
dialogmøde den 16. november 2020, idet stemmerne fordelte sig sådan, at 12 medlemmer stemte 
imod deltagelse i dialogmødet; 3medlemmer stemte for deltagelse i dialogmødet og 3 
medlemmer stemte hverken for eller imod. 
 
Ældrerådet besvarer herefter invitationen til dialogmødet den 16. november 2020i henhold til 
formuleringen i tidligere besvarelse til Socialudvalget. 
 
Herudover opfordrede Steen Jeppson Ældrerådet til at arbejde videre med problemstillingen 
knyttet til lange sagsbehandlingstider på Socialforvaltningens område, herunder gentagne 
udskydelser af tidsfrister. 
 

5. Oplæg om projekt Demensvenlig bydel i Vanløse v/Sundheds-og 
Omsorgsforvaltningen, kl. 10.30-11.00 

v/Afdelingsleder Monica Andersen og projektleder Sif Bernstorff Lehmann, Sundheds-og 
Omsorgsforvaltningen(orienteringspunkt) 
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BAGGRUND 
Sundheds-og Omsorgsforvaltningen har kontaktet Ældrerådet, idet forvaltningen ønsker at gå i 
dialog med rådet om projektets igangsættelse, herunder drøfte Ældrerådets rolle i projektet m.v. 
 
Projekt Demensvenlig bydel i Vanløse er Ældrerådets eget forslag, og ved budgetaftalen 2021 blev 
der prioriteret økonomiske midler til at sætte projektet i gang: 
 
SU21 Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse 
For at støtte op om demensramte borgeres mulighed for at leve et meningsfuldt liv og forblive en 
del af lokalsamfundet er parterne enige om at iværksætte et forsøg med en demensvenligbydel i 
Vanløse over en 3 år lang periode. Bydelen skal opleves som tryg og inkluderende for borgere 
med demens. Der afsættes:  

• 1,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 og 1,3 mio. kr. i 2023 til projektmedarbejdere, 
kampagnemateriale og borgermøder. -0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til 
uddannelse af frivillige og samarbejdspartnere. -0,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til en pulje til 
byrums-og boligforbedringer. 

 
BILAG 
Budgetforslag vedrørende forsøg med Demensvenlig bydel Vanløse. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet Ældrerådet gav udtryk for, at rådet gerne 
samarbejder og deltager i projektet under hensyntagen til de kompetencer, der er tillagt 
Ældrerådet. 
 

6. Høring om ”Ældre i København” og ”Hjælp i hverdagen” 
v/Merete Raaschou(beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Den 7. oktober 2020 har Ældrerådet modtaget Sundheds-og Omsorgsforvaltningens og 
Socialforvaltningens borgerrettede kvalitetsstandarder Ældre i København 2021og Hjælp i 
hverdagen 2021 i høring. 
 
Omsorgsudvalget har behandlet høringen på møde den 23. oktober 2020, og Ældrerådet skal 
godkende høringssvaret på møde den 28. oktober 2020, idet der er frist for høringssvaret den 4. 
november 2020. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet drøfter og godkender Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende 
”Ældre i København” samt ”Hjælp i hverdagen”. 
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BILAG 

• Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar  

• Fælles høringsbrev for Sundheds-og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen 

• Ældre i København 2021 –Høringsudgave 

• Ældre i København 2021 –Eksempelsider layout 

• Hjælp i hverdagen 2021 -Høringsudgave 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende ”Ældre i København 
2021” og ”Hjælp i hverdagen 2021”. 
 

7. Høring om Sundheds-og Omsorgsforvaltningens Tilsynsredegørelse 2019 
v/Merete Raaschou(beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 6. oktober 2020 modtaget Tilsynsredegørelse 2020 i høring fra Sundheds-og 
Omsorgsforvaltningen. 
 
Omsorgsudvalget har behandlet høringen på møde den 23. oktober 2020, idet Ældrerådet 
godkender det af Omsorgsudvalget udarbejdet høringssvar endeligt på møde den 28. oktober 
2020. Der er høringsfrist den 29. oktober 2020. 
 
BILAG 

• Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar  

• Tilsynsredegørelse 2020 

• Sundheds-og Omsorgsforvaltningens høringsbrev af 1. oktober 2020 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende Tilsynsredegørelse 
2019, idet det blev aftalt, at Omsorgsudvalget arbejder videre med hensigtsmæssigheden af den 
skala, som anvendes ved tilsyn. 
 

8. Høring af Stejlepladsen –lokalplanforslag, kommuneplantillæg og 
miljørapporter 

v/Merete Raaschou(drøftelses-og orienteringspunkt) 
 

 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende 
Tilsynsredegørelse 2019. 

INDSTILLING 

Et flertal i Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager Boligudvalgets høringssvar til efterretning, idet Birthe Mørck og Pia Weise 
Pedersen har tilkendegivet, at de ikke er enige i Boligudvalgets høringssvar.  
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BAGGRUND 
Boligudvalget har udarbejdet høringssvar til lokalplansforslag m.v. til Stejlepladsen med henblik 
på at understøtte etableringen af almene boliger i området og herunder dannelse af et 
seniorbofællesskab. Høringen er offentlig tilgængelig på blivhoert.kk.dk. Der er høringsfrist den 21. 
oktober 2020. 
 
Om høringen fremgår, at Borgerrepræsentationen den 20. august 2020 besluttede at 
offentliggøre lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg, miljørapport efter lov om 
miljøvurdering af planer og programmer samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns 
Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. 
 
På møde i Forretningsudvalget den 7. oktober 2020, orienterede Merete Raaschou om 
Boligudvalgets høringsudkast vedrørende Stejlepladsen, idet Merete Raaschou oplyste, at 
Boligudvalget havde taget udgangspunkt i at understøtte etableringen af almene boliger i 
området og herunder dannelse af et seniorbofællesskab.  
 
Birthe Mørck oplyste på mødet, at hun ikke kunne anbefale, at der bygges på grunden, da der er 
brug for grønne områder i byen, samt at området ikke egner sig til et byggeri til ældre. 
 
Merete Raaschou oplyste hertil, at det var ekstraordinært, at udvalget havde behandlet et 
lokalplanforslag, og at dette var sket for at understøtte Ældrerådets mærkesag om at der bygges 
seniorbofællesskaber. Merete Raaschou oplyste supplerende, at udvalget ikke er imod grønne 
områder i byen, men at udvalget havde lagt vægt på, at ældre tænkes ind, når der er en 
byggegrund, da der ikke er mange grunde i kommunen at gøre godt med, til gavn for ældre. 
 
Et flertal i Forretningsudvalget godkendte herefter høringssvaret, under hensyn til høringsfristen, 
idet Birthe Mørck ikke kunne støtte denne beslutning. Ældrerådet drøfter høringen på møde den 
28. oktober 2020. 
 
Birthe Mørck har med e-mail af 13. oktober 2020 til Ældrerådet tilkendegivet, at hun ikke er enig i 
Boligudvalgets høringssvar. 
 
Følgende fremgår af Birthe Mørcks e-mail til Ældrerådet ”Forslag til Ældrerådsmødet 28.10.:Jeg 
foreslår derfor, at Ældrerådet afholder sig fra at udtale sig om områderne, før der foreligger 
kvalificerede undersøgelser af de trafikale og miljømæssige belastninger. Jeg er naturligvis 
tilhænger af, vi fastholder 25% alment byggeri, og at vi støtter byggeri af flere bofællesskaber, 
dette kan vi give udtryk for i en generel udtalelse, som gælder de fleste planlagte nybyggerier, og 
ikke specifikt disse to områder.” 
 
Pia Weise Pedersen har med e-mail af 11. oktober 2020 tilkendegivet, at hun ikke er enig i 
Boligudvalgets høringssvar. 
 
BILAG 
Høringen samt relevante dokumenter kan findes på www.blivhoert.kk.dk/hoering/stejlepladsen-
lokalplanforslag-0 

• Link til lokalplanforslag www.dokument.plandata.dk/20_9725729_1598360139840.pdf 

• Link til miljørapport for Stejlepladsen 
www.blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/bilag_4_-
_miljoerapport_lokalplan_stejlepladsen_0.pdf 

• Link til miljøkonsekvensrapport for Stejlepladsen og udkast til VVM-tilladelse 
www.blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/miljoekonsekvensrapport_for_stejlepladsen_
og_udkast_til_vvm_tilladelse_0.pdf 

• Københavns Ældreråds høringssvar om Stejlepladsen –lokalplanforslag, 
kommuneplantillæg og miljørapport  

• E-mail af 11. oktober 2020 fra Pia Weise Pedersen 
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• E-mail af 13. oktober 2020 fra Birthe Mørck 
 

BESLUTNING 
Birthe Mørck trak sit forslag tilbage, idet Boligudvalgets høringssvar var afsendt. Herefter tog 
Ældrerådet Boligudvalgets høringssvar til efterretning. 
 

9. Høring af Vejlands Kvarter –lokalplanforslag, kommuneplantillæg og 
miljørapporter 

v/Merete Raaschou(drøftelses-og orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Boligudvalget har udarbejdet høringssvar til lokalplansforslag m.v. til Vejlands Kvarter med henblik 
på at understøtte etableringen af almene boliger i området og herunder dannelse af et 
seniorbofællesskab. 
 
Høringen er offentlig tilgængelig på blivhoert.kk.dk. Om høringen fremgår, at planforslagene skal 
muliggøre et nyt boligområde med skole, daginstitutioner, plejehjem, serviceerhverv samt 
butikker. 
 
Borgerrepræsentationen besluttede den 20. august 2020 at offentliggøre lokalplanforslag, forslag 
til kommuneplantillæg, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt 
udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. 
Der er høringsfrist den 22. oktober 2020. 
 
På Forretningsudvalgets møde den 7. oktober 2020 orienterede Merete Raaschou om 
Boligudvalgets høringsudkast, hvor udvalget havde taget udgangspunkt i at understøtte 
etableringen af almene boliger i området og herunder et seniorbofællesskab. 
 
Birthe Mørck oplyste, at hun ikke kunne anbefale, at der bygges på grunden, da der er brug for 
grønne områder i byen, samt at området ikke egner sig til et byggeri til ældre. 
 
Merete Raaschou oplyste hertil, at det var ekstraordinært, at udvalget havde behandlet et 
lokalplanforslag, og at dette var sket for at støtte, at der kunne bygges et plejehjem på grunden, og 
fordi udvalget også ville understøtte Ældrerådets mærkesag om at der bygges 
seniorbofællesskaber. 
 
Merete Raaschou oplyste supplerende, at udvalget havde lagt vægt på, at ældre tænkes ind, når 
der er en byggegrund, da der ikke er mange grunde i kommunen at gøre godt med, til gavn for 
ældre. 
 
Et flertal i Forretningsudvalget godkendte høringssvaret under hensyn til høringsfristen, idet 
Birthe Mørck ikke kunne støtte denne beslutning. Ældrerådet drøfter høringen på møde den 28. 
oktober 2020. 
 
Birthe Mørck har med e-mail af 13. oktober 2020 til Ældrerådet tilkendegivet, at hun ikke er enig i 
høringssvaret.  

INDSTILLING 

Et flertal i Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager Boligudvalgets høringssvar til efterretning, idet Birthe Mørck har 
tilkendegivet, at hun ikke er enig i Boligudvalgets høringssvar. 
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Følgende fremgår af Birthe Mørcks e-mail til Ældrerådet ”Forslag til Ældrerådsmødet 28.10.: Jeg 
foreslår derfor, at Ældrerådet afholder sig fra at udtale sig om områderne, før der foreligger 
kvalificerede undersøgelser af de trafikale og miljømæssige belastninger. Jeg er naturligvis 
tilhænger af, vi fastholder 25% alment byggeri, og at vi støtter byggeri af flere bofællesskaber, 
dette kan vi give udtryk for i en generel udtalelse, som gælder de fleste planlagte nybyggerier, og 
ikke specifikt disse to områder.” 
 
BILAG 
Høringen samt relevante dokumenter ligger på www.blivhoert.kk.dk/hoering/vejlands-kvarter-
lokalplanforslag-kommuneplantillaeg-og-miljorapporter 
 

• Link til lokalplanforslag Vejlands Kvarter og kommuneplantillæg 
www.dokument.plandata.dk/20_10115608_1598438863442.pdf 

• Link til miljørapport for Vejlands Kvarter www.kk.dk/files/edoc/Attachments/25777747-
36861097-4.pdf 

• Link til miljøkonsekvensrapport for Vejlands Kvarter 
www.kk.dk/files/edoc/Attachments/25778867-36856498-3.pdf 

• Link til udkast til VVM-tilladelse www.kk.dk/files/edoc/Attachments/25711657-36741688-
14.pdf 

• Københavns Ældreråds høringssvar om Vejlands Kvarter –lokalplanforslag, 
kommuneplantillæg og miljørapporter 

• E-mail af 13. oktober 2020 fra Birthe Mørck til Ældrerådet 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog høringssvaret til efterretning, idet der henvises til dagsordenens punkt 8. 
 

10. Briefing om Covid-19 situationen v/direktør Jakob Krogh, Sundheds-og 
Omsorgsforvaltningen, kl. 12.00-12.15 

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

 
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. 
 

11. Orientering om Teknik-og Miljøudvalgets møde med Økonomiforvaltningen, 
Metroselskabet og Movia den 5. oktober 2020 

v/Joan Jensen(orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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BAGGRUND 
Teknik-og Miljøudvalget holdt den 6. oktober 2020 møde med Økonomiforvaltningen, 
Metroselskabet og Movia vedrørende blandt andet DOT’s reform af pensionisttaksterne. Forinden 
mødet havde udvalget modtaget følgende svar fra Økonomiforvaltningen vedrørende arbejdet 
med pensionistrabatreformen: 
 
”Det er særligt pensionister i hovedstadsområdet, der vil blive ramt, hvis pensionistkortet bliver 
afskaffet i forbindelse med den af Folketingets lovbundne harmonisering af pensionistrabatterne 
på Sjælland og øerne. Det er derfor forståeligt, at I har en interesse i at drøfte de nye 
pensionistrabatter. 
 
Økonomiforvaltningen beslutter ikke priserne i den kollektive trafik herunder pensionistrabatter. 
Det er parterne i DOT (DSB, Metroselskabet og Movia), der, jf. lov om trafikselskaberne, har 
beslutnings-kompetencen. DOT har valgt at indbyde landsdækkende organisationer som Ældre 
Sagen, Danske Handicaporganisationer, Danske Seniorer og Faglig Seniorer til en proces og en 
dialog om justeringen af den foreslåede model for pensionistrabatter. Derudover har et flertal i 
Folketinget den. 2. april 2020 har bevilliget 12 mio. kr. til brug for pensionistrabatter på Sjælland 
og øerne. Bevillingen forudsætter, at Folketinget kan godkende DOT’s nye forslag til en reform. På 
den baggrund vil jeg gerne invitere jer til et møde efter sommerferien...” 
 
Peder Blom oplyste på Forretningsmødet den 7. oktober 2020, at Pensionistkortet og ordningen 
nu rulles, idet Peder Blom bemærkede, at prisen på pensionistkortet stiger med 50 % og 
spærretiden opretholdes om morgenen. 
 
Videre oplyste Peder Blom, at udvalget på mødet havde gjort opmærksom på vigtigheden af, at 
alle interessenter bliver inddraget i en sådan proces, og at Ældrerådet bør inddrages næste gang. 
 
Peder Blom oplyste, at udvalget og Økonomiforvaltningen havde aftalt fremadrettet at mødes 
hvert halve år for blandt andet at drøfte busområdet, omlægninger m.v. 
 
BESLUTNING 
Joan Jensen orienterede om Teknik-og Miljøudvalgets møde den 5. oktober 2020 
medrepræsentanter fra Økonomiforvaltningen, Metroselskabet og Moviavedrørende 
pensionistkortet. Udvalget havde på ny gjort opmærksom på, at der er tale om en stor prisstigning 
på pensionistkortet, og at Danske Ældreråd, som ældrerådenes hovedorganisation, burde havde 
været inddraget i processen. 
 
Joan Jensen oplyste, at beslutningen vedrørende pensionistkortet er truffet, og at Ældrerådet 
derfor ikke kan gøre mere i sagen. 
 
Videre oplyste Joan Jensen, at der fremadrettet er aftalt halvårlige møder mellem Teknik-og 
Miljøudvalget og Økonomiforvaltningen, med henblik på at holde en tæt kontakt og sådan, at der 
løbende er en drøftelse af aktuelle sager. Joan Jensen oplyste, at Teknik-og Miljøudvalget i denne 
sammenhæng havde gjort opmærksom på, at Ældrerådet gerne vil inddrages i evalueringen af 
Bynettet. 
 
Herefter tog Ældrerådet orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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12. 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 Nissenorienterede om Danske Ældreråds økonomiske situation som følge af aflysningen af 
repræsentantskabsmødet og den ældrepolitiske konference, grundet Covid-19 situationen. Videre 
oplyste Kirsten Nissen, at mani Danske Ældreråd havde drøftet mulige løsninger på den 
økonomiske situation, herunder om der skal ske en forhøjelse af kontingentet. 
 
Desuden oplyste Kirsten Nissen, at det kommende repræsentantskabsmøde vil blive tilrettelagt 
som et dagsmøde og sådan, at det alene er de delegerede, som deltager. 
 
Herudover orienterede Kirsten Nissen om Danske Ældreråds deltagelse i Ældretopmødet den 30. 
september –1. oktober 2020, hvor Danske Ældreråd havde budt ind med konkrete forslag til 
ændringer til ældreområdet. Kirsten Nissen oplyste, at Danske Ældreråds forslag kan findes på 
Danske Ældreråds hjemmeside, og at forslagene også er med i Nyhedsbrevet, som vil blive sendt 
til Ældrerådet. 
 
Herefter tog Ældrerådet orienteringen til efterretning. 
 

13. Opfølgning på Ældrerådets vedtægt 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 
På møde ti Ældrerådet den 30. september 2020 orienterede Kirsten Nissen om status på 
processen vedrørende Ældrerådets vedtægt. Den 28. oktober 2020 fulgte Kirsten Nissen op på 
processen vedrørende vedtægten, idet vurderingen fra Borgerrepræsentationens sekretariater, at 
Ældrerådet ikke selvstændigt kan rejse sager i Borgerrepræsentationen, men at dette skal ske med 
en forankring i et af de stående politiske udvalg. 
 
Kirsten Nissen oplyste, at hun ikke er enig i den vurdering, blandt andet under henvisning til det 
principielle forhold, at ældrerådene er selvstændige forvaltningsenheder, oprettet med hjemmel i 
anden lovgivning end den kommunale, samt pga. den konkrete ordlyd i Ældrerådets vedtægt. 
 
Ældrerådet besluttede på denne baggrund at gå videre i forhold til en eventuel efterprøvelse af 
dette forhold. 
 

14. Eventuelt 
Kirsten Nissen orienterede om Ældrerådets dialogmøde med Sundheds-og Omsorgsudvalget 
den 29. oktober 2020, herunder valget af den fysiske mødeform. Hanne Simonsen og Torben 
Morten Lund tilkendegav, at de også ønskede at deltage i mødet, hvorefter 14 medlemmer af 
Ældrerådet har tilmeldt sig dialogmødet. 
 
Pia Weise Pedersen spurgte til Ældrerådets afskedsreceptionsamt kommende møder i rådet og 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

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



11 

Møde i Ældrerådet, den 28. oktober 2020 

 

udvalg, i forhold til Covid-19 situationen. 
 
Jette Nielsen gjorde opmærksom på, at det opleves problematisk at mødes virtuelt, og hun 
opfordrede så vidt muligt til at holdefysiske møder. Kirsten Nissen bemærkede hertil, at politiske 
møder er undtaget fra forsamlingsforbuddet, og at formandskabet lige nu afventer, hvordan 
situationen udvikler sig, og at formandskabet har stor opmærksomhed på, at alle regler 
overholdes.  
 
Lene Pearlman og Birthe Mørckspurgte til Beskæftigelses-og Integrationsudvalgets møde med 
beskæftigelses-og integrationsborgmesteren den 29. oktober 2020, der afholdes som et fysisk 
møde på Rådhuset, og hvor hele Beskæftigelses-og Integrationsudvalget er inviteret, og hvor 
udvalget holder et forberedende møde forinden.  
 
Birthe Mørck spurgte til, hvornår Spring for Livet finder sted i år, og Kirsten Nissen oplyste hertil, at 
Spring for Livet denne gang holdes i hele uge 48, og at formen på programmet, pga. Covid-19, er 
en anden denne gang. Videre oplyste Kirsten Nissen, at sekretariatet vil skrive til Ældrerådet og 
orientere om afholdelse af Spring for Livet. 
 

15. Oplæg om Frit Valgs-området v/Sundheds-og Omsorgsforvaltningen, kl. 
12.30-13.00 

v/Chefkonsulent Flemming Hansen, specialkonsulent Sonia Gasull-Wrisberg og konsulent Julie 
Olsson, Afdeling for frit valg og indkøb, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen 
(orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds-og Omsorgsforvaltningens afdeling for frit valg og indkøb har henvendt sig til 
Ældrerådet, idet afdelingen ønsker at orientere Ældrerådet om udviklingen på frit valgs området. 
Afdelingen for frit valg har tidligere deltaget på møder i Ældrerådet og orienteret om udviklingen. 
 
Det bemærkes, at frit valg omfatter valg af hjemmepleje, og ordninger som tøjvask, madservice, 
indkøb af dagligvarer og tur køb. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 
Mødet blev afsluttet kl. 13.37 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 


