
REFERAT 

Møde i Ældrerådet 
Dato: onsdag den 30. januar 2019 kl. 10.00 – 15.00 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103  

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat af Forretningsudvalgets møde
3. 1. behandling af Ældrerådets udvalgskommissorier
4. 1. behandling af Ældrerådets mærkesager (ældrepolitiske mål)
5. Kommunikations- og pressestrategi for Ældreråd
6. Valg af deltagere til Socialudvalgets fællesmøde den 27. februar 2019

Frokost
7. Høring vedrørende etablering af nye visiterede seniorbofællesskaber
8. Præsentation af sekretariatschef Helle Hartmann-Madsen, Sundheds- og

Omsorgsforvaltningen (kl. 13.00-13.30)
9. Valg til Danske Ældreråds bestyrelse
10. Ældrerådets brochure
11. Status på tematiserede møder i Ældreråd
12. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse
13. Orientering fra sekretariatet
14. Eventuelt

Ældrerådets medlemmer:  
Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (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, Lene Pearlman, Lisbeth Elinor Lundbye, Lise Helweg, Merete Raaschou, 
Mona Sillemann (orlov), Peder Blom, Pia Weise Pedersen, Steen R. Jeppson, 
Torben Knud, Torben Morten Lund og Vagn Kofoed (orlov). 

Afbud fra Henrik Høgh, Benna Jacobsen, Lise Helweg, Bjarne Mortensen, Arvin 
Storgaard, Knud Johnsen, Pia Weise Pedersen, Torben Morten Lund og Eleonora 
Lewandowski. 

1. Godkendelse af dagsorden
Ældrerådet indledte mødet med et minuts stilhed til ære for tidligere 
ældrerådsmedlem Bent Johansen.

Herefter bød Ældrerådet velkommen til suppleant Jette Ruth Nielsen, der 
indtræder i Mona Sillemanns fravær fra Ældrerådet. 

Ældrerådet godkendte dagsordenen. 

2. Referat af Forretningsudvalgets møde
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v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 16. januar 2019 til 
efterretning.

BAGGRUND 
Forretningsudvalgets referater fremsendes til medlemmerne af Ældrerådet 
forud for hvert ældrerådsmøde. Formålet med dette punkt på dagsordenen 
er at give medlemmer mulighed for at fremføre eventuelle kommentarer til 
beslutninger, som er truffet af Forretningsudvalget.  

BILAG • Referat af Forretningsudvalgets møde den 16. 
januar 2019.

BESLUTNING 
Ældrerådet tog Forretningsudvalgets referat af 16. januar 2019 
til efterretning. 

3. 1. behandling af Ældrerådets 
udvalgskommissorier
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet 1.behandler Ældrerådets udvalgskommissorier med henblik 
på rådets endelige godkendelse på møde den 27. marts 2019.

BAGGRUND 
Ældrerådets seks fagudvalg samt forretningsudvalg har et fastsat kommissorium der 
indeholder de opgaver og områder m.v., som det pågældende udvalg har besluttet at 
ville arbejde med, og som Ældrerådet har godkendt. Tanken bag brugen af 
kommissorierne er, at udvalgene har en konkret støtte i en struktur og en ramme for det 
daglige arbejde. 

Da udvalgenes fokusområder ikke er statiske, har udvalgene med jævne mellemrum, 
herunder ved et nyt års begyndelse, givet kommissorierne et gennemsyn. Udvalgene 
sørger på den måde for, at kommissoriernes ordlyd er i overensstemmende med det 
arbejde, som udvalget reelt varetager, herunder at kommissorierne nævner de 
fokusområder, der arbejdes med. 

Det er Forretningsudvalgets vurdering, at Ældrerådet går den kommende 
budgetproces 2020 stærkere i møde, når udvalgene har arbejdet med de forskellige 
kommissorier, idet kommissorierne vil indeholde en række af de emner (opgaver/
fokusområder), som rådet mener bør indgå i budgetsammenhæng. Der er også, efter 
Forretningsudvalgets opfattelse, en naturlig sammenhæng 
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mellem kommissorierne og rådets mærkesager, idet en række af opgaverne og 
fokusområderne fra kommissorierne vil gå igen i mærkesagerne. 

Udvalgene har i løbet af januar måned givet kommissorierne et gennemsyn, og 
Forretningsudvalget indstiller herefter, at Ældrerådet på mødet den 30. januar 2019 1. 
behandler udvalgskommissorierne med henblik på Ældrerådets endelige godkendelse 
på møde den 27. marts 2019.  

Bilag   
• Ældrerådets udvalgskommissorier.

BESLUTNING 
Ældrerådet tog den gensidige udvalgsorientering om arbejdet med 
kommissorierne til efterretning, idet Ældrerådet endeligt godkender 
kommissorierne på mødet den 27. marts 2019. 

4. 1. behandling af Ældrerådets mærkesager (ældrepolitiske mål)
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet 1. behandler Ældrerådets mærkesager med henblik på rådets 
endelige godkendelse på møde den 27. marts 2019.

BAGGRUND 
Der er tradition for, at Ældrerådet ved et nyt års begyndelse arbejder med rådets 
mærkesager, og Forretningsudvalget skal i tråd hermed foreslå, at Ældrerådet 1. 
behandler mærkesagerne på møde den 30. januar 2019, med henblik på rådets endelige 
godkendelse på møde den 27. marts 2019. 

Mærkesagerne (de ældrepolitiske mål) er et vigtigt middel for rådet til at synliggøre sig 
og udtrykke rådets holdninger, og bør flugte med den ”virkelighed” der opleves af ældre 
borgere i kommunen. Og mærkesagerne understøtter Ældrerådet i arbejdet med at 
sætte dagsordenen i forhold til ældreområdet i kommunen.  

Det er derfor Forretningsudvalgets opfattelse, at mærkesagerne er med til at udvikle og 
skærpe Ældrerådet i forhold til hvad det er, rådet mener og arbejder for, og 
mærkesagerne øger rådets synlighed i den politiske debat. Det blev oplyst på 
Forretningsudvalgets møde den 16. januar 2019, at fagudvalgene for indeværende 
arbejder med mærkesagerne, med henblik på Ældrerådets endelige godkendelse den 
27. marts 2019.  

Videre drøftede Forretningsudvalget om mærkesagen ”Højere normering i ydertimerne” 
bør udgå. Endvidere drøftede Forretningsudvalget prioritering af mærkesagerne, idet 
der var enighed i Forretningsudvalget om, at prioritering ikke er hensigtsmæssig i denne 
sammenhæng, da samtlige mærkesager skal arbejdes med, og har relevans i forhold til 
udvalgenes arbejde med de forskellige forvaltningsområder. 
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Bilag 
• Ældrerådets mærkesager (senest godkendt af Ældrerådet den 21. marts 2018).

BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede, hvorvidt den ældrepolitiske målsætning ”højere 
normering i ydertimerne” er opfyldt som mærkesag, idet Omsorgsudvalget 
undersøger, om der fortsat er et problem. 

Videre drøftede Ældrerådet brug af statistik materiale til at underbygge rådets 
arbejde med mærkesagerne. Endvidere blev der givet udtryk for, at brug af 
ordet paradigmeskifte bør udelades mærkesagerne. 

Ældrerådet besluttede, at de ældrepolitiske mål så vidt muligt skal godkendes 
endeligt på februar mødet af hensyn til den igangværende proces med rådets 
brochure. 

5. Kommunikations- og pressestrategi for Ældreråd
v/Ældrerådets sekretariat (beslutningspunkt) INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender udkast til kommunikations- og pressestrategi for Ældrerådet.

BAGGRUND 
Som led i Ældrerådets arbejde med synlighed m.v., indstiller Forretningsudvalget, at 
Ældrerådet godkender udkast til kommunikations- og pressestrategi for Ældrerådet. 

Under dagsordenspunktet vil sekretariatet gennemgå udkastet med henblik på 
Ældrerådets efterfølgende drøftelser og refleksioner i forhold til strategien. 

Det er Forretningsudvalgets opfattelse, at kommunikations- og pressestrategien er et 
rigtig godt grundlag for Ældrerådets arbejde. Samtidig er det Forretningsudvalgets 
vurdering, at strategien fordrer, at Ældrerådet tager ejerskab til den, og deltager aktivt 
i den konkrete løsning af kommunikations- og presseopgaverne. Det kan for eksempel 
ske ved at udvalgene på møder prioriterer og afsætter tid til at løse 
kommunikationsopgaver, herunder udarbejder indlæg til pressen, udarbejder indlæg 
til hjemmesiden m.v. 

Bilag 

• Udkast til Kommunikations- og Pressestrategi for Københavns Ældreråd.

BESLUTNING 
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Ældrerådet godkendte Kommunikations- og Pressestrategien, idet der arbejdes 
videre med den indholdsmæssige del, herunder rådets hjemmeside. 

6. Valg af deltagere til Socialudvalgets fællesmøde den 27.
februar 2019
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet beslutter hvilke syv ældrerådsmedlemmer der skal
repræsentere rådet på Socialudvalgets fællesmøde den 27. februar 2019.

BAGGRUND 
Vedrørende den kommende proces om Budget20 er der, som tidligere orienteret om, 
møder med henholdsvis Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget, følgende 
datoer: 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Formøde 
Formødet med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afventer mødedato. Det vil være 
direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der gennemgår 
effektiviseringsforslagene sammen med Ældrerådet. 

Dialogmøde (Lyttemøde) 
Dialogmødet (Lyttemøde) med Sundheds- og Omsorgsudvalget om Budget20 finder 
sted tirsdag den 5. marts 2019 kl. 13.00-17.00 på IDA’s konferencecenter, Kalvebod 
Brygge 31-33, 1780 København V. Forvaltningen har oplyst, at invitation følger ultimo 
januar. 

Socialudvalget 
Formøde 
Formødet med Socialforvaltningen finder sted den 20. februar 2019 kl. 14.00-15.00. 
Mødested afventer, men det forventes, at mødet holdes på Rådhuset. 

Fællesmøde  
Fællesmødet med Socialudvalget om Budget20 finder sted onsdag d. 27. februar 2019 
kl. 15.00-19.00 på Sundby Væksthus, Løvstikkevej 69, 2300 København S. (Bemærk at der 
er møde i Ældrerådet inden fællesmødet). Forvaltningen har oplyst, at der om 
eftermiddagen vil være kaffe, te og kage, samt en sandwich til aftensmad.  

Det er besluttet af Socialforvaltningen, at de organisationer der er inviteret til 
fællesmødet med Socialudvalget, højest må deltage med syv personer hver. 
Forretningsudvalget indstiller derfor, at Ældrerådet på møde den 30. januar 2019 
beslutter, hvilke syv medlemmer af Ældrerådet, der skal repræsentere rådet den 27. 
februar 2019. 

Det bemærkes, at Forretningsudvalget vurderede på møde den 16. januar 2019, at 
deltagerbegrænsningen fordrer, at Ældrerådet i sin beslutning på mødet den 30. januar 
2019 har 
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fokus på, at de deltagende ældrerådsmedlemmer repræsenterer relevante 
udvalgsområder, der har en forbindelse til Socialforvaltnings ressort.  

Forretningsudvalget var i forlængelse heraf enigt i, at formand og næstformand bør 
deltage samt at en repræsentant fra Omsorgsudvalget, Sundhedsudvalget, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Boligudvalget bør deltage. 

BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede, at følgende medlemmer repræsenterer rådet på Socialudvalgets 
fællesmøde om Budget20 den 27. februar 2019 kl. 15.00-19.00 på Sundby Væksthus, 
Løvstikkevej 69, 2300 København S:  

• Steen Jeppson som repræsentant for Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget.

• Merete Raaschou som repræsentant for Boligudvalget.
• Hanne Simonsen som repræsentant for Sundhedsudvalget.
• Repræsentant for Kultur- og Fritidsudvalg besluttes på møde mandag den 4. 

februar 2019.
• Lise Helweg som repræsentant for Omsorgsudvalget.
• Formand Kirsten Nissen.
• Næstformand Bente Ketty Hansen.

7. Høring vedrørende etablering af nye visiterede seniorbofællesskaber
v/Merete Raaschou (beslutningspunkt)

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender Boligudvalgets udkast til høringssvar vedrørende
etablering af nye visiterede seniorbofællesskaber.

BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Boligsekretariat har den 10. januar 2019 sendt 
høring om etablering af nye visiterede seniorbofællesskaber til Ældrerådet. 

Boligsekretariatet bemærker i høringsbrevet til rådet, at Sundheds- og Omsorgsudvalget 
den 13. december 2018 behandlede en indstilling vedrørende etablering af en række nye 
visiterede seniorbofællesskaber, hvor de to første seniorbofællesskaber blev foreslået 
placeret i eksisterende ældreboliger i henholdsvis Guldbergs Have og Sundparken.  

Forslaget berører ca. 25 boliger hvert sted. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede 
på mødet, at forslag til placering af seniorbofællesskaberne skal sendes til høring i de 
berørte boligorganisationer og Københavns Ældreråd. Boligudvalget har behandlet 
høringen på møde den 17. januar 2019 med henblik på Ældrerådets endelige 
godkendelse på møde den 30. januar 2019. Der er høringsfrist den 15. februar 2019.
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Bilag 
• Udkast til Ældrerådets høringssvar vedrørende etablering af nye

visiterede seniorbofællesskaber.
• Sundheds- og Omsorgsforvaltningen høringsbrev af 9. januar 2019.
• Høringsmateriale vedrørende etablering af nye visiterede

seniorbofællesskaber.

BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte høringssvaret vedrørende etablering af nye visiterede 
seniorbofællesskaber. 

8. Præsentation af sekretariatschef Helle Hartmann-Madsen, Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen (kl. 13.00-13.30)
v/sekretariatschef Helle Hartmann-Madsen (orienteringspunkt) 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

BAGGRUND 
Helle Hartmann-Madsen tiltrådte som ny chef for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
Ledelsessekretariat i 2018, og Helle Hartmann-Madsen har deltaget i et møde i 
Ældrerådets Forretningsudvalg samme år. Helle Hartmann-Madsen er chef for 
Ældrerådets sekretariat. 

På mødet i Ældrerådet vil Helle Hartmann-Madsen præsentere sig for rådet og orientere 
om, hvilke opgaver hun varetager som sekretariatschef, og sin rolle i forhold til 
Ældrerådet m.v. 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 

9. Valg til Danske Ældreråds bestyrelse
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt)
INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet beslutter, hvem rådet ønsker at indstille som kandidat til Danske
Ældreråds bestyrelse,

2. at Ældrerådet beslutter, hvem rådet ønsker at indstille som stedfortræder for
kandidaten til Danske Ældreråds bestyrelse, og
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3. at Ældrerådet beslutter, hvilke ni medlemmer af rådet der skal være delegerede
(stemmeberettigede) i Danske Ældreråds sammenhæng, herunder repræsentantskabsmøder.

BAGGRUND 
Der er valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i foråret 2019, og Ældrerådet skal 
på møde den 30. januar 2019 beslutte, hvem der skal repræsentere rådet i 
Danske Ældreråds bestyrelse. Fristen for indstilling af kandidat samt 
stedfortræder til bestyrelsen er den 30. januar 2019 kl. 24.00. 

Forretningsudvalget indstiller herefter, at Ældrerådet beslutter: 
• Hvem der skal indstilles som Ældrerådets kandidat til Danske Ældreråds

bestyrelse?
• Hvem der skal indstilles som stedfortræder for kandidaten?
• Hvilke 9 medlemmer af Ældrerådet der skal være delegerede og

stemmeberettigede i Danske Ældreråds sammenhæng? Det bemærkes at i
de ni delegerede indgår bestyrelsesmedlem og stedfortræder.

Til orientering blev følgende ni medlemmer af Ældrerådet i 2017 valgt som delegerede 
(stemmeberettigede): 
Kirsten, Hanne, Merete, Lise, Bente, Benna, Joan, Anne-Marie og Bjarne. 

På Forretningsudvalgets møde den 16. januar 2019 orienterede Kirsten Nissen om, at hun 
ønsker at (gen)opstille som kandidat for Københavns Ældreråd til Danske Ældreråds 
bestyrelse. Videre orienterede Hanne Simonsen om, at hun ønsker at (gen)opstille som 
stedfortræder. 

På Forretningsudvalgets møde den 16. januar 2019 blev det herudover tilkendegivet, at 
Bjarne Mortensen ønskede at fortsætte som delegeret, og Steen Jeppson gav på mødet 
udtryk for, at han at ønsker at være delegeret. 

Til orientering fremgår følgende af Danske Ældreråds hjemmeside vedrørende valget 
til Danske Ældreråds bestyrelse: 
”Der er valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i foråret 2019. Hver valgkreds vælger ét 
bestyrelsesmedlem samt to stedfortrædere til bestyrelsen. Bestyrelsens valgperiode er to 
år. Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, der finder 
sted d. 29. april 2019. 

Valg: 
Valg til bestyrelsen foregår som decentrale valg i Danske Ældreråds ti valgkredse. Valg 
afholdes fra kl. 15.00 – 15.30 i forbindelse med en temadag, arrangeret af Danske 
Ældreråd. 

Valg afholdes således: 
Valgkreds 8, 9 og 10 i Hovedstaden: 
Torsdag d. 7. marts, Nordsjæl. Konference Center, Allerød  
Bestyrelsen har efter vedtægtens § 9, stk. 8, besluttet, at valg afvikles og ledes af en 
valgstyrer, der er udpeget af bestyrelsen. Valgstyreren udpeges af og blandt 
formandskabet og 
sekretariatet.  Danske Ældreråds formandskab er valgansvarlig. Sekretariatet varetager 
praktiske forhold vedrørende valget. Valg til bestyrelsen sker efter §§ 6 og 9 i vedtægten 
for Danske Ældreråd. 



Møde i Ældrerådet, den 30. januar 2019 

9 

Indstilling af kandidater: 
Kandidater kan indstilles af valgkredsens ældre-/seniorråd. Kandidater skal komme fra 
et ældre-/seniorråd i valgkredsen. Kandidater skal indstilles på det vedhæftede 
skema. Hvert ældre-
/seniorråd kan højst indstille to kandidater, en kandidat til bestyrelsen og en kandidat 
som stedfortræder. 

Indstilling skal være sekretariatet i hænde senest d. 30. januar 2019 kl. 24.00 
Kandidatanmeldelsen forsynes med indstilling og evt. begrundelse fra ældre-/
seniorråd i valgkredsen. Kandidaten sender egne kontaktoplysninger, evt. et foto, 
samt ca. 10 linjers begrundelse for ønsket om at blive valgt til Danske Ældreråds 
bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller, indstilles på samme måde som 
øvrige kandidater. 

Tidsplan: 30. januar 2019 frist for indstilling af kandidater til bestyrelsen.
• 6. februar 2019 modtager hver valgkreds en indkaldelse til valgmøde med

specifikke informationer vedrørende valget, herunder præsentation af
opstillede kandidater m.m.

• 26. februar til og med 7. marts 2019 afvikles bestyrelsesvalg i 10 valgkredse.
• marts 2019 offentliggøres valgresultatet.

Information vedrørende valg af formand sker i forbindelse med indkaldelse til 
repræsentantskabsmødet i januar 2019.” 

BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede at (gen)indstille Kirsten Nissen som kandidat til Danske 
Ældreråds bestyrelse. Videre besluttede Ældrerådet at (gen)indstille Hanne Simonsen 
som stedfortræder til Danske Ældreråds bestyrelse. 

Herudover besluttede Ældrerådet med stemmetallet 16 for og en stemme hverken for 
eller imod, at følgende ni medlemmer er delegerede (stemmeberettigede): 

• Kirsten Nissen
• Hanne Simonsen
• Steen Jeppson
• Bente Ketty

Hansen
• Joan Jensen
• Bjarne Mortensen
• Lise Helweg
• Anne-Marie

Bossen Aarøe
• Merete Raaschou

Peder Blom blev valgt som suppleant. 

Bestyrelsesvalget finder sted den 7, marts 2019 kl. 15.00 i Allerød, og Kirsten Nissen 
opfordrede til, at de delegerede ved denne lejlighed også deltager i Danske Ældreråds 
temadag, der finder sted samme dag forinden bestyrelsesvalget. 
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Sekretariatet vil sende link til temadagen den 7. marts 2019 samt link til 
tilmelding til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske 
konference den 29.-30. april 2019. 

10. Ældrerådets brochure
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet behandler AD Medias udkast til rådets brochure, idet udvalgene har
behandlet deenkelte tekstudkast. 

BAGGRUND 
Ældrerådet godkendte på møde den 20. juni 2018 kontrakt med AD Media om 
udarbejdelse af brochure for rådet, og det er aftalen med AD Media, at der på 
mødet i Ældrerådet den 30. januar 2019 er et udkast klar, til rådets 
gennemlæsning. Brochuren forventes færdigleveret til rådet den 1. marts 2019. 

BILAG 
• AD Medias udkast til Ældrerådets brochure (eftersendes til

Ældrerådet så snart dette modtages i sekretariatet).

BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede brochuren, idet der var enighed om at forsøge at få 
taget et nyt billede af Kultur- og Fritidsudvalget, idet billedet, i den 
fremsendte version, fremstår uskarpt. 

11. Status på tematiserede møder i Ældreråd
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

BAGGRUND  
Ældrerådet vendte status på tematiserede møder den 19. december 2018, og 
møderne fordeler sig herefter som følger: 

Boligudvalget afventer for indeværende status på den politiske behandling af 
seniorbofællesskaber, og forventer at udvalget eventuelt holder temadrøftelse i 
marts 2019. 
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Sundhedsudvalgets oplæg behøver ikke at afvente sundhedsreformen, men kan finde 
sted i foråret (maj), og temaet er ”Ulighed i sundhed”. 

Omsorgsudvalget drøfter tilrettelæggelse af temadrøftelse på udvalgets møde i januar, 
hvor nogle af temaerne blandet andet vil være demenskoordinatorer og 
socialpædagoger. 

Kultur- og Fritidsudvalget vil rundt og tage billeder, og temaerne vil blandt andet være 
digitalisering, biblioteker og kulturpas. Temadrøftelserne vil af tidsmæssige grunde finde 
sted efter sommerferien. 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 

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

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

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

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

BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om bestyrelsesmødet den 24. januar 2019. Videre 
oplyste Kirsten Nissen, at de forskellige forslag til repræsentantskabsmødet vil 
være klar sådan, at Ældrerådet kan drøfte disse på mødet i rådet den 27. marts 
2019, idet det ligeledes er hensigten, at rådet på dette møde skal koordinere 
deltagelsen i repræsentantskabsmødet. 

Herudover orienterede Kirsten Nissen om, at Sundhedsstyrelsen har sendt en 
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for 
egenbetaling på kommunale akutpladser) og vejledning om vederlagsfri 
hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner) i høring. Sekretariatet 
videresender link til høringen. 

Ældrerådet tog herefter orienteringen til efterretning. 

13. Orientering fra sekretariatet
Sekretariatet gav Ældrerådet en overordnet tilbagemelding i forhold til rådets 
forbrug i 2018, på baggrund af oplysninger fra Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen.
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14. Eventuelt
Anders Lund vil fremadrettet stå for gymnastik i pauserne på møderne i 
Ældrerådet.

Lene Pearlman orienterede om et besøg på Sundhedshuset Vesterbro den 8. 
februar 2019 kl. 11.00-12.00. Birthe Mørck bemærkede hertil, at mødet med 
Sundhedshuset vedrører en afdækning af, hvordan aktivitet fortsat bevares, når 
man er blevet rask, men fortsat har behov for træning. 

Videre orienterede Lene Pearlman om en konkret sag fra et plejehjem. Hjørdis 
Espensen oplyste i forlængelse heraf om en konkret sag fra et andet plejehjem. 

Merete Raaschou orienterede om KL’s konference den 22. januar 2019, hvor der 
havde været mange gode oplæg, bl.a. et af direktør i Odsherred Kommune Rikke 
Blom. 

Bente Ketty Hansen orienterede om mødet med Frederiksberg Ældreråd den 17. 
januar 2019, idet Ældrerådet i forlængelse heraf drøftede mødet. 

Birthe Mørck orienterede om, at hun havde deltaget i afprøvning af en digital 
løsning vedrørende søgning af boligstøtte. Det var Birthe Mørcks oplevelse, at 
det er kompliceret og ensomt at sidde i et lukket rum og tale med en skærm - det 
er brugbart for nogle, men dækker ikke den brede rådgivning. 




