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Møde i Ældrerådet, den 29. april 2020 

 

REFERAT 
 
Virtuelt Teams-møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 29. april 2021 kl. 10.00-12.00 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den26. februar 2020 
3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 11. marts 2020 samt den 15. april 2020 
4. Høring vedrørende Sundheds-og Omsorgsforvaltningens udkast til ny strategi for 

velfærdsteknologi  
5. Høring vedrørende effektiviseringsforslag på Kultur-og Fritidsforvaltningens område 
6. Foretræde for Sundheds-og Omsorgsudvalget vedrørende effektiviseringsforslag på 

Sundheds-og Omsorgsforvaltningens område 
7. Briefing om Sundheds-og Omsorgsforvaltningens håndtering af COVID-19 v/direktør 

Jakob Krogh, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen (kl. 11.00-11.15) 
8. Bemærkninger til Budget 21 vedrørende Beskæftigelses-og Integrationsforvaltningens 

område samt forberedelse af møde med beskæftigelses-og integrationsborgmesteren 
9. Bemærkninger til Budget 21 vedrørende Teknik-og Miljøforvaltningens-samt 

Økonomiforvaltningens områder 
10. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende tilrettelæggelse af 3-by møde i København den 

8. oktober 2020 
11. Valg af tovholder vedrørende Hjælpemiddelcentrets høringer  
12. Orientering om Ældrerådets forbrug i 2019 
13. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
14. 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, 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. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ældrerådet godkendte dagsordenen. 
 

2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 26. februar  
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Mødet i Ældrerådet den 25. marts 2020 blev aflyst på grund af risiko for spredning af Coronavirus, 
og derfor skal Ældrerådet godkende referat af møde den 26. februar 2020. 
Det bemærkes, at referatet tidligere er udsendt til rådet den 5. marts 2020. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet godkender referat af møde i Ældrerådet den26. februar 2020.   
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Møde i Ældrerådet, den 29. april 2020 

 

BILAG 
Referat af møde i Ældrerådet den 26. februar 2020.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte referat af møde i Ældrerådet den 26. februar 2020. 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 11. marts 2020 samt den 15. april 
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 den11. marts 2020. 

• Referat af Forretningsudvalgets møde den 15. april 2020. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog referat af møder i Forretningsudvalget den 11. marts 2020 samt den 15. april 2020 
til efterretning. 
 

4. Høring vedrørende Sundheds-og Omsorgsforvaltningens udkast til ny 
strategi for velfærdsteknologi 

v/Lise Helweg (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 7. februar 2020 modtaget udkast til Sundheds-og Omsorgsforvaltningens nye 
strategi for arbejdet med velfærdsteknologi, i høring. 
 
Omsorgsudvalget behandlede høringen på møde den 10. marts 2020, hvor udvalget forholdt sig 
til hele strategien, herunder drøftede, hvorvidt den vurderes at understøtte ældres behov og 
ønsker til arbejdet med velfærdsteknologi. Forretningsudvalget vendte Omsorgsudvalgets udkast 
til høringssvar på møde den 11. marts 2020, og Ældrerådet skal på mødet den 29. april 2020 
godkende udkastet til høringssvar endeligt. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 11. marts 2020 samt den 15. 
marts 2020, til efterretning.   

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet godkender Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende Sundheds-og 
Omsorgsforvaltningens nye strategi for arbejdet med velfærdsteknologi. 
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Møde i Ældrerådet, den 29. april 2020 

 

Høringsfristen var oprindeligt fastsat til den 11. marts 2020, men på grund af Cororavirus, blev 
fristenudskudt. Det er pt. forventningen, at behandlingen af den nye velfærdsstrategi finder sted 
på møde i Sundheds-og Omsorgsudvalget den 30. april 2020, hvorfor Ældrerådet skal godkende 
Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar endeligt på møde den 29. april 2020.  
 
Det bemærkes, at høringen -i lighed medproceduren ved høringer i øvrigt-er sendt til hele 
Ældrerådet den 7. februar 2020 sådan, at alle medlemmer har haft mulighed for at melde 
eventuelle kommentarer ind allerede i forbindelse med den konkrete udvalgsbehandling. 
 
BILAG 

• Udkast til høringssvar vedrørende Sundheds-og Omsorgsforvaltningens nye strategi for 
velfærdsteknologi. 

• Sundheds-og Omsorgsforvaltningens udkast til ny strategi for velfærdsteknologi. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende Sundheds-og 
Omsorgsforvaltningens nye strategi for velfærdsteknologi. 
 

5. Høring vedrørende effektiviseringsforslag på Kultur-og Fritidsforvaltningens 
område 

v/Birthe Mørck(beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet modtog den 11. marts 2020 høring vedrørende effektiviseringsforslag på Kultur-og 
Fritidsforvaltningens område. Ældrerådets Kultur-og Fritidsudvalg deltog herefter den 14. april 
2020 i et virtuelt Teams mødemed bibliotekschef Jakob Heide samt borgerservicechef Line 
Friedrichsen fra Kultur-og Fritidsforvaltningen vedrørende investeringsforslagene til budget21. 
 
Forretningsudvalget vendte Kultur-og Fritidsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende 
effektiviseringsforslagene på møde den 15. april 2020. Ældrerådet godkender høringssvaret 
endeligt på møde den 29. april 2020, idet høringsfristen er den 4. maj 2020. 
 
Det bemærkes, at høringsmaterialet vedrørende effektiviseringsforslagene på Kultur-og 
Fritidsforvaltningens område er sendt til Ældrerådet den 13. marts 2020. 
 
BILAG 

• Kultur-og Fritidsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende effektiviseringer knyttet til 
Budget21 på Kultur-og Fritidsforvaltningens område. 

• Kultur-og Fritidsforvaltningens høringsmateriale  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte Kultur-og Fritidsudvalgets udkast til høringssvar, idet rådet besluttede at 
tilføje to sætninger om dels rådets bekymring i forhold til lukning af borgerservicekontoret i 
Vanløse, samt dels at der bør foretages en evaluering af omstruktureringens konkrete betydning 
for borgerne. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender Kultur-og Fritidsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende 
effektiviseringsforslag knyttet til Budget 21 på Kultur-og Fritidsforvaltningens område. 
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Møde i Ældrerådet, den 29. april 2020 

 

6. Foretræde for Sundheds-og Omsorgsudvalget vedrørende 
effektiviseringsforslag på Sundheds-og Omsorgsforvaltningens område 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds-og Omsorgsudvalget 1. behandler effektiviseringsforslagene på Sundheds-og 
Omsorgsforvaltningens område den 30. april 2020, og Ældrerådet har i tilknytning hertil anmodet 
om foretræde, hvilket sundheds-og omsorgsborgmesteren opfordrede til på Dialogmødet den 4. 
marts 2020. 
 
Foretrædet foregår virtuelt, og af hensyn til denne særlige mødeform indstillestil, at der alene 
deltager et medlem af Ældrerådet, og at dette medlem er rådets formand. 
 
Ældrerådets holdningsnotat fra dialogmødet den 4. marts 2020 udgør fortsat grundlaget på 
Sundheds-og Omsorgsforvaltningens område. Det fremgår blandt andet af holdningsnotatet, at 
rådet finder det utilfredsstillende hvis kommunen ændrer de eksisterende standarder sådan, at 
ældre fremadrettet alene vil kunne få hjælp til rengøring og praktisk støtte hver 3. uge. 
 
BILAG 
Ældrerådets holdningsnotat vedrørende effektiviseringsforslag på Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens område. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen vedrørende det virtuelle foretræde til efterretning. Herefter 
godkendte Ældrerådet, at rådets formand Kirsten Nissen varetager det virtuelle foretrædefor 
Sundheds-og Omsorgsudvalget den 30. april 2020. 
 

7. Briefing om Sundheds-og Omsorgsforvaltningens håndtering af COVID-19 
(kl. 11.00-11.15) 

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

 
BAGGRUND 
Ældrerådet modtager løbende statusorienteringer fra Sundheds-og Omsorgsforvaltningen 
vedrørende COVID-19 situationen, og direktør Jakob Krogh vil på mødet den 29. april 2020 give 
rådet en kort briefing vedrørende håndteringen i Sundheds-og Omsorgsforvaltningen. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender, at rådets formand varetager det virtuelle foretrædefor Sundheds-og 
Omsorgsudvalget med udgangspunkt i Ældrerådets holdningsnotat fra Dialogmøde den 4. marts 
2020.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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Direktør Jakob Krogh er inviteret til at deltage i Ældrerådets Teams møde i tidsrummet kl. 11.00-
11.15. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

8. Henvendelse til beskæftigelses-og integrationsborgmesteren vedrørende 
Budget 21 samt møde den 26. maj 2020 

v/Steen Jeppson (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Beskæftigelses-og Integrationsudvalget har den 9. marts 2020 holdt møde med Beskæftigelses-
og Integrationsforvaltningen vedrørende Budget 21, og de foreslåede effektiviseringer på 
området.  
 
Videre har Beskæftigelses-og Integrationsudvalget aftalt et møde med beskæftigelses-og 
integrationsborgmesteren den 26. maj 2020. Borgmesteren har i forbindelse med mødet 
anmodet Ældrerådet om at oplyse nogle opmærksomhedspunkter i forhold til ældre borgere.  
 
Ældrerådet skal på møde den 29. april 2020 godkende Beskæftigelses-og Integrationsudvalgets 
udkast til en henvendelse til beskæftigelses-og integrationsborgmesteren vedrørende Budget 21 
samt vedrørende opmærksomhedspunkter i forhold til ældre.  
 
Henvendelsen danner baggrund for mødet med beskæftigelses-og integrationsborgmesteren 
den 26. maj 2020. 
 
BILAG 
Udkast til henvendelse til beskæftigelses-og integrationsborgmesteren vedrørende Budget 21 
samt opmærksomhedspunkter. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte Beskæftigelses-og Integrationsudvalgets udkast til henvendelse til 
beskæftigelses-og integrationsborgmesteren. 
 

9. Bemærkninger til Budget 21 vedrørende Teknik-og Miljøforvaltningens-samt 
Økonomiforvaltningens områder 

v/Bjarne Mortensen(beslutningspunkt) 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender Beskæftigelses-og Integrationsudvalgets udkast til henvendelse til 
beskæftigelses-og integrationsborgmesteren vedrørende Budget 21 og opmærksomhedspunkter 
i forhold til ældre. 
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Møde i Ældrerådet, den 29. april 2020 

 

 
BAGGRUND 
Teknik-og Miljøudvalget har senest på virtuelt møde den 23. april 2020arbejdet med en 
henvendelse til Teknik-og Miljøudvalget samt en henvendelse til Økonomiudvalget vedrørende 
Budget 21. 
 
 Ældrerådet skal på møde den 29. april 2020 godkende Teknik-og Miljøudvalgets udkast til 
henvendelse til det stående politiske Teknik-og Miljøudvalg. 
 
 Desuden skal Ældrerådet på møde den 29. april 2020 godkende det af Teknik-og Miljøudvalget 
udarbejdede udkast til henvendelse til Økonomiudvalget. 
 
BILAG 

• Udkast til henvendelse til Teknik-og Miljøudvalget vedrørende Budget 21. 

• Udkast til henvendelse til Økonomiudvalget vedrørende Budget 21. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte Teknik-og Miljøudvalgets udkast til henvendelser til Økonomiudvalget 
samt det stående politiske Teknik-og Miljøudvalg. 
 

10. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende tilrettelæggelse af 3-by møde i 
København den 8. oktober 2020 

v/Kirsten Nissen(beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Det er Københavns Ældreråd, der står for tilrettelæggelsen af 3-bymøde den 8. oktober 2020, og i 
den forbindelse skal der nedsættes en arbejdsgruppe. Frederiksberg Ældreråd samt Malmö 
centrala pensionärsråd har meddelt, at de deltager i mødet. 
 
Forretningsudvalget foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 4 medlemmer, 
hvoraf næstformanden vælges som tovholder –dvs. arbejdsgruppen består af 3 medlemmer med 
næstformanden som tovholder. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede, at følgende medlemmer deltager i arbejdsgruppen vedrørende 
tilrettelæggelse af 3-bymødetden 8. oktober 2020: 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender Teknik-og Miljøudvalgets udkast til henvendelser til det stående 
politiske Teknik-og Miljøudvalg samt Økonomiudvalget. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet beslutter deltagere til arbejdsgruppen vedrørende tilrettelæggelse af 3-bymødet 
den 8. oktober 2020, idet Forretningsudvalget foreslår, at 4 medlemmer vælges til 
arbejdsgruppen i alt, og at næstformanden vælges som tovholder. 
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Pia Weise Pedersen 
Birthe Mørck 
Lisbeth Lundbye 
Lene Pearlman (tovholder). 
 
Lene Pearlman oplyste på mødet, at hun vil kontaktearbejdsgruppens øvrige medlemmer, i 
forhold til dato for afholdelse af det første møde. 
 

11. Valg af tovholder vedrørende Hjælpemiddelcentrets høringer 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Tidligere næstformand, Bente Ketty Hansen, var førhen tovholder på høringerne fra 
Hjælpemiddelcentret, og der skal derfor vælges en ny tovholder, der interesserer sig for 
hjælpemiddelområdet. 
 
Tovholderfunktionen indebærer deltagelse i møder med Hjælpemiddelcentret samt udarbejdelse 
af høringssvar. Det bemærkes, at sekretariatet ikke deltager i selve møderne med 
Hjælpemiddelcentret, men bistår med udarbejdelse af eventuelle høringssvar. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede af tidsmæssige årsager at udskyde behandlingen af dagsordenens punktet 
til næste møde i Ældrerådet, der finder sted den 27. maj 2020. 
 

12. Orientering om Ældrerådets forbrug i 2019 
v/Merete Raaschou (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds-og Omsorgsforvaltningen orienterede Forretningsudvalget om Ældrerådets forbrug i 
2019, og Merete Raaschou vil på baggrund heraf oplyse om rådets forbrug i 2019 m.v. 
 
BILAG 
Økonomisk oversigt over Ældrerådets forbrug i 2019. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet vælger en ny tovholder vedrørende Hjælpemiddelcentrets høringer. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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13. 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 oplyste, at Danske Ældreråds bestyrelse på mødet den 27. april 2020 havde 
besluttet at flytterepræsentantskabsmødet sådan, at dette holdes sammen med Vingsted 
Konferencen, der finder sted den 24. november 2020.  
 
Kirsten Nissen bemærkede, at referatet af bestyrelsesmødet den 27. april 2020 er at finde på 
Danske Ældreråds hjemmeside. 
 

14. Eventuelt 
Peder Blom orienterede om, at det første møde i valgbestyrelsen vedrørende valg til Ældreråd var 
blevet flyttet fra den 30. april 2020 til den3. juni2020 på grund af COVID-19situationen. 
 
Birthe Mørch opfordrede alle til at holde sig orienteret i forhold til, hvad der kommer til at ske 
genåbningsmæssigt, efter den 10. maj 2020. 
 
Mødet sluttede kl. 12.04 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

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


