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Møde i Ældrerådet, den 29. september 2021 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 29. september 2021 kl. 10.00-15.00 
Sted: Rådhuset, Hovedkassen, stueetagen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2.  Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 25. august 2021 
3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 15. september2021 
4. Rapport over Ældrerådets forbrug fra januar til august 2021 
5. Hilse på afdelingsleder Julie Lorentzen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 10.30-

11.00) 
6. 2. behandling af Ældrerådets mærkesager 
7. Høring vedrørende Sundheds-og Omsorgsforvaltningens tilsynspolitik og tilsynskoncept 

for 2022 
8. Høring vedrørende Sundheds-og Omsorgsforvaltningens principper for fremtidens 

plejehjem 
9. Københavns Kommunes budgetaftale for 2022 
10. Opfølgning på fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 23. september 2021 
11. Orientering om 7-by møde i Randers den 31. august 202 
12. Orientering om Teknik-og Miljøudvalgets møde med Økonomiforvaltningen og Movia den 

6. september 2021 
Frokost (kl. 12.15-12.40) 
Fællesfoto til Ældrerådets hjemmeside på Hovedtrappen foran Rådhuset (kl. 12.45-13.00) 

13. Orientering om Spring for Livet den 9. september 2021, herunder arbejdet i Ældrerådets 
infostand 

14. Orientering om formandskabets møde med ældreorganisationerne den 14. september 
2021 

15. Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende tilrettelæggelse af vælgermøde den 28. 
oktober 2021 

16. Orientering om arbejdet i referencegruppen vedrørende ”Demensvenlig Vanløse 
17. Tilbagemelding fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende Ældrerådets 

høringssvar om magtanvendelsesberetningerne for 2019 og 2020 
18. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
19. Orientering fra sekretariatet 
20. Oplæg vedrørende implementeringsplan for mad-og måltidsstrategi v/centerchef Helle 

Schnedler, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 14.00-14.30) 
21. Eventuelt 

 
Ældrerådets medlemmer: 
Kirsten Nissen (formand), Pia Weise Pedersen (næstformand), Anders Lund, Anne Worning, 
Anne Marie Bossen Aarøe, Annette Thernøe, Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Bjarne Rueholm 
Jørgensen, Dorthe Pedersen, Eleonora Lewandowski, Elin Johansson, Hanne Simonsen, Henrik 
Høgh, Jesper Balle, Leif Andreasen, Lisbeth Sølver, Lise Helweg, Lone Skov Valentin Al Awssi, 
Margit Risnæs, Margit Schrøder, Merete Ganshorn, Michael, Neumann, Peder Blomog Ulla Morin. 
 
Afbud fra Henrik Høgh og Merete Ganshorn. Lisbeth Sølver deltog i mødet fra kl. 12.30. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ældrerådet godkendte dagsordenen. 
 

2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 25. august 2021 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
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Møde i Ældrerådet, den 29. september 2021 

 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 31. august 2021 fået tilsendt referat af mødet i Ældrerådet den 25. august 
2021. 
 
BILAG 
Referat af møde i Ældrerådet den 25. august 2021  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog referat af møde i Ældrerådet den25. august 2021 til efterretning. 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 15. september 2021 
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 møde i Forretningsudvalget den 15. september2021. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog referat af møde i Forretningsudvalget den 15. september 2021 til efterretning, idet 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget arbejder med forberedelse af temamøde i 
Ældrerådet om ”selvudpegede hjælpere”, til næste år. 
 

4. Rapport over Ældrerådets forbrug fra januar til august 2021 
v/Anne Worning (orienteringspunkt) 
 

 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender referat af møde i Ældrerådet den 25. august 2021. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 15. september2021 til 
efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.  
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Møde i Ældrerådet, den 29. september 2021 

 

BAGGRUND 
Ældrerådet følger løbende udviklingen i de økonomiske dispositioner som rådet foretager, og 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regnskabsafdeling udarbejder i denne sammenhæng 
kvartalsvis rapporter over Ældrerådets forbrug. 
 
Regnskabsafdelingen deltog på mødet i Forretningsudvalget den 15. september 2021 med en 
gennemgang af rapporten over Ældrerådets forbrug fra januar til og med august 2021, og 
ældrerådsmedlem Anne Worning, der er tovholder på området, vil på baggrund heraf give en kort 
orientering om status på forbruget. 
 
BILAG 
Rapport over Ældrerådets forbrug fra januar til og med august 2021. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet der vil blive tilrettelagt særskilt oplæg i 
Ældrerådet om status på budgettet ved Sundheds-og Omsorgsforvaltningens regnskabsafdeling i 
de tilfælde, hvor Forretningsudvalget vurderer, at den økonomiske rapport giver anledning hertil. 
 

5. Hilse på afdelingsleder Julie Lorentzen, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen (kl. 10.30-11.00) 

 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet hilser på mødet den 29. september 2021 kl. 10.30-11.00 på afdelingsleder Julie 
Lorentzen fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 
 
Julie Lorentzen er afdelingsleder i Center for Kommunikation og Ledelse (Afdelingen for Direktion 
og Ældreråd), hvor hun blandt andet varetager funktionen som chef for medarbejderne i 
Ældrerådets sekretariatet. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6. 2. behandling af Ældrerådets mærkesager 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet 1. behandlede fagudvalgenes forslag til mærkesager på møde den 23. juni 2021. 
Grundet det forholdsvis korte møde i Ældrerådet den 25. august 2021, besluttede 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet hilser på afdelingsleder Julie Lorentzen, Sundheds-og Omsorgsforvaltningen 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet 2. behandler og godkender rådets mærkesager endeligt. 
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Møde i Ældrerådet, den 29. september 2021 

 

Forretningsudvalget at flytte 2. behandlingen af mærkesagerne til møde i Ældrerådet den 29. 
september 2021 i stedet for. Ældrerådet foretager således2. behandling - og endelig godkendelse 
- af mærkesagerne på møde den 29. september2021. 
 
Det bemærkes, at der siden Ældrerådet 1. behandlede mærkesagerne er foreslået følgende ny 
mærkesag fra Boligudvalg vedrørende ”beboere på plejehjems rettigheder”. 
 
Forud for Ældrerådets behandlinger er pågået en grundig drøftelse og prioritering af konkrete 
områder og problematikker mv. på ældreområdet som udvalgene vurderer, er væsentlige for 
Ældrerådet at arbejde med lige nu og her. At arbejde med mærkesager er en måde, hvorpå 
Ældrerådet kan arbejde strategisk og rette fokus på nogle særskilte områder og forhold, hvor rådet 
mener, at der skal sættes ind og ske en udvikling til gavn for ældre. 
 
Det er afgørende, at Ældrerådet har ejerskab til mærkesagerne og at disse er forankret i 
Ældrerådet. At det er rådets egne, der er udarbejdet og udtænkt af rådet og dermed også har en 
bredde i forhold til ældreområdet, og at rådet konkret arbejder med mærkesagerne, og indtænker 
dem i de sammenhænge, som rådet indgår i. Man kan også kalde mærkesagerne for rådets 
politiske mål.  
 
Arbejdet med mærkesager vil typisk have sit udspring i fagudvalgene, hvor udvalgene arbejder 
specifik med at definere, hvilke områder og udfordringer, der skal sættes ind i forhold til, og hvor 
rådet arbejder med, hvordan der kan ske en udvikling væk fra den konkrete situation, og hvad der i 
givet fald skal sættes i stedet for.  
 
Det konkrete arbejde med mærkesager kan omfatte drøftelser om, hvad det er for en udfordring, 
der gør sig gældende, og som rådet gerne vil være med til at løse. Hvem er det, det går ud over – 
er det bestemte grupper af ældre, er det særligt mænd eller kvinder, i forvejen udsatte ældre. 
Hvad sker der, hvis der ikke findes en løsning på problemet, hvilke konsekvenser ser Ældrerådet. 
Hvordan kan problemet løses, og hvad kommer derudaf, at problemet løses.  
 
At have mange mærkesager er ikke et mål i sig selv, idet mange mærkesager kan vanskeliggøre 
rådets arbejde og fokus. Mærkesager er ikke statiske, men ændrer sig alt efter hvor rådets fokus er, 
og om mærkesagerne ”indfries”. Mærkesager kan ses som både et internt redskab, der skærper 
rådets fokus på at opnå nogle konkrete mål i arbejdet i Ældrerådet. Desuden kan mærkesager ses 
som et eksternt redskab der giver synlighed udadtil i forhold til at omverdenen ved hvilke 
områder, som rådet har særskilt fokus på –dette kan også øge rådets mulighed for samarbejde 
med andre parter om forholdet.  
 
Fordi et område eller problemstilling ikke er nedskrevet som en konkret mærkesag, er ikke 
ensbetydende med, at Ældrerådet ikke kan arbejde med det konkrete område, men alene udtryk 
for en strategisk overvejelse. 
 
BILAG 
Udkast til Ældrerådets mærkesager. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte udkast til mærkesager med den senest tilføjelse fra Boligudvalget om 
”beboere på plejehjems rettigheder”, idet Ældrerådets mærkesager er dynamiske og rådet vil tage 
mærkesagerne op til revurdering m.v. med et hensigtsmæssigt tidsinterval. 
 

7. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilsynspolitik og 
tilsynskoncept for 2022 

v/Hanne Simonsen (beslutnings- og drøftelsespunkt) 
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Møde i Ældrerådet, den 29. september 2021 

 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 27. august 2021 sendt tilsynspolitik og 
tilsynskoncept for 2022 i høring i Ældrerådet. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen reviderer årligt tilsynspolitikken og tilsynskonceptet for de 
lovpligtige uanmeldte kommunale tilsyn. Tilsynspolitikken beskriver Sundheds-og 
Omsorgsforvaltningens overordnede udmøntning af tilsynsforpligtelsen efter Servicelovens §§ 
83, 83a og 86. Tilsynskonceptet er en konkretisering af tilsynspolitikken, og rammerne for de 
uanmeldte kommunale tilsyn fremgår af tilsynskonceptet. 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget udarbejdede udkast til høringssvar på møde den 2. september 
2021, og Ældrerådet behandler høringsudkastet endeligt på møde den 29. september 2021.  
 
Høringsfristen er den 29. september 2021. 
 
BILAG 
Udkast til Ældrerådets høringssvar vedrørende tilsynspolitik og tilsynskoncept for 2022. 
 
Høringsmateriale vedrørende tilsynskoncept og tilsynskoncept 2022 samt høringsbrev af 25. 
august 2021 fra Sundheds-og Omsorgsforvaltningen. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte udkastet til høringssvar vedrørende tilsynspolitik og tilsynskoncept for 
2022. 
 

8. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens principper for 
fremtidens plejehjem 

v/Hanne Simonsen (orienterings- og efterretningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet modtog den 26. august 2021 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag til 
principper for fremtidens plejehjem i høring. Ældrerådets Sundheds-og Omsorgsudvalg og 
Boligudvalg udarbejdede herefter på fællesmøde den 2. september 2021 udkast til høringssvar 
vedrørende principper for fremtidens plejehjem. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender Sundheds-og Omsorgsudvalgets udkast til Ældrerådets 
høringssvar vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilsynspolitik og tilsynskoncept 
2022. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen vedrørende Ældrerådets høringssvar til efterretning, idet 
høringen vedrørende principper for fremtidens plejehjem har været i skriftlig votering i 
Ældrerådet.  
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Møde i Ældrerådet, den 29. september 2021 

 

Under hensyn til at høringsfristen var fastsat til den 10. september 2021 modtog Ældrerådet 
høringen i skriftlig votering den 6. august 2021 med henblik på endelig godkendelse (med frist 
den 8. september 2021). Det bemærkes, at der ingen supplerende indholdsmæssige 
bemærkninger var til det af Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Boligudvalget udarbejdede 
forslag til høringssvar vedrørende principper for fremtidens plejehjem. 
 
BILAG 
Ældrerådets høringssvar af 9. september 2021 vedrørende principper for fremtidens plejehjem. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høringsmateriale af 26. august 2021 vedrørende 
principper for fremtidens plejehjem. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

9. Københavns Kommunes budgetaftale for 2022 
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Den 9. september 2022 afsluttedes de politiske forhandlinger i København vedrørende budgettet 
for 2022 med overskriften ” Velfærd og fællesskaber i en grøn by”, og det skete med et bredt forlig, 
hvor alle partier og løsgængere, undtaget Konservative, var med, jf. sekretariatetsmail af 10. 
september 2021 til Ældrerådet. 
 
Borgerrepræsentationen vedtager formelt Budget 2022 på møde den 7. oktober 2021. Herefter er 
”budgetprocessen” i gang igen, hvilket for Ældrerådet betyder, at der på ny arbejdes med 
budgettet som sådan, effektiviseringsforslag, innovationsforslag og budgetønsker – alt sammen i 
lyset af rådets mærkesager, aktuelle sager på ældreområdet samt øvrige prioriteringer på 
ældreområdet. 
 
Forretningsudvalget indstiller, at Ældrerådet drøfter budgetaftalen for 2022, og at dette særligt 
sker i lyset af de budgetønsker, som Ældrerådet tilkendegav i høringen til Økonomiforvaltningen 
den 25. august 2021. På denne måde kan Ældrerådet danne et overblik over hvad der er blevet 
prioriteret økonomisk på ældreområdet, og hvad der eventuelt vurderes hensigtsmæssigt at 
arbejde videre med. 
 
Forretningsudvalget foreslår, at fagudvalgsformændene på skift orienterer om budgetaftalen for 
de respektive udvalgsområder på møde i Ældrerådet den 29. september 2021. 
 
BILAG 
Link til budgetaftalen for 2022: 
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploadedfiles/aftaletekst_pa_budget_2022.pdf og 
https://www.kk.dk/budget2022 
 
Københavns Ældreråds høringssvar til Økonomiforvaltningen vedrørende budget 2022 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter resultatet af budgetaftalen for 2022 i lyset af Ældrerådets egne 
budgetønsker ift. budget 2022. 

https://www.kk.dk/sites/default/files/uploadedfiles/aftaletekst_pa_budget_2022.pdf
https://www.kk.dk/budget2022
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BESLUTNING 
Ældrerådet tog den gensidige orientering om budgetaftalen for 2022 til efterretning, idet 
Ældrerådet arbejdervidere i forhold til overvejelser om næste års budget, herunder budgetønsker. 
 

10. Opfølgning på fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 23. 
september 2021 

v/Kirsten Nissen, Hanne Simonsen og Michael Neumann (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet deltog den 23. september 2021 kl. 14.30-15.30 i fællesmøde med det stående politiske 
Sundheds- og Omsorgsudvalg, hvor følgende emner blev drøftet:  

• ”Principper for fremtidens plejehjem –hvilke overvejelser gør Ældrerådet sig i forhold til 
hvad der er vigtigt at have fokus på ved fremtidens plejehjemsbyggeri?” v/Kirsten Nissen. 

•  ”Klippekortet –overgang fra pulje til blok. Er der grund til bekymring?” v/Hanne Simonsen 
• ”Bemandingssituationen på plejehjem og i hjemmeplejen –hvilke initiativer tages for at 

løfte rekrutteringsudfordringer?” v/Michael Neumann. 
 
Fra Ældrerådet havde følgende medlemmer tilmeldt sig fællesmødet: Kirsten Nissen, Hanne 
Simonsen, Michael Neumann, Arne Bjørn Nielsen, Margit Schrøder, Arvin Storgaard, Ulla Morin, 
Lise Helweg, Leif Andreasen, Lone Skov Valentin Al Awssi og Lisbeth Sølver.  
 
Fællesmøderne afholdes i henhold til Ældrerådets vedtægt, jf. § 8, stk. 1, hvoraf det fremgår at 
rådet mødes fast med Sundheds- og Omsorgsudvalget to gange årligt, og fællesmødet den 23. 
september 2021 er således en del af denne møderamme. Det er hele Ældrerådet der er inviteret til 
fællesmøderne. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet drøftede rådets deltagelse i fællesmødet den 23. september 2021 med det stående 
politiske Sundheds-og Omsorgsudvalg, idet der var enighed om, at der til næste gang arbejdes 
mere specifikt med at skabe dialog mellem Ældrerådet og udvalget. 
 

11. Orientering om 7-by møde i Randers den 31. august 2021 
v/Pia Weise Pedersen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet var den 31. august 2021 inviteret af Randers Ældreråd til 7-by møde i Randers, hvor 
Kirsten Nissen, Pia Weise Pedersen, Eleonora Lewandowski og Annette Thernøe deltog som rådets 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, herunder drøfter om fællesmødet den 23. 
september 2021 giver anledning til yderligere overvejelser i Ældrerådet.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.  
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repræsentanter. 
 
Programmet for 7-bymødet indeholdt blandt andet oplæg, besøg m.v. vedrørende 
demenslandsbyen, psykologtilbud til ældre, borgerservice, besøg på Naturcentret med oplæg og 
fokus på Naturcentrets tilbud til borgere med demens, rundvisning i Nellemann-huset og Randers 
Kloster og afslutningsvis forestilling på Randers Teater. 
 
Siden 1997 har der været et årligt møde mellem ældrerådsrepræsentanter fra Odense, Aalborg, 
Aarhus, Frederiksberg og København. Dette samarbejde har siden 2010 været udvidet med byerne 
Randers og Esbjerg, sådan at det er repræsentanter fra ældrerådene i de syv største byer i landet. 
Ældrerådene er på skift værter for møderne, der har til formål at dele viden på tværs af byerne, og 
møderne er derved med til at styrke rådenes arbejde. 
 
BILAG 
Program for 7-bymøde i Randers den 31. august 2021. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

12. Orientering om Teknik- og Miljøudvalgets møde med Økonomiforvaltningen 
og Movia den 6. september 2021 

v/Peder Blom (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets Teknik-og Miljøudvalg deltog den 6. september 2021 i møde med 
Økonomiforvaltningen og Movia. På mødet blev blandt andet drøftet status på evaluering og 
hovedkonklusioner af evaluering af Nyt Bynet, status på reform for pensionistrabatter, 
digitalisering og opgradering af stoppestederne med realtidsinformation. 
 
Movia har evalueret Nyt Bynet, der blev implementeret den 13. oktober 2019 for at tilpasse 
busnettet til Cityringen. Økonomiudvalget er den 17. august 2021 blevet orienteret om 
evalueringen, og orienteringsnotat samt evalueringsrapport er blandt andet fremsendt til 
Ældrerådet (hele Ældrerådet har således tidligere modtaget rapporten). 
 
Til orientering er nedenfor indsat referat af Peder Bloms orientering på møde i 
Forretningsudvalget den 15. september vedrørende mødet med Økonomiforvaltningen og Movia: 
 
”Peder Blom orienterede om Teknik- og Miljøudvalgets møde med Økonomiforvaltningen og 
Movia den 6. september 2021, hvor reformen for pensionistrabatter blev drøftet ift. betydningen 
for ældre københavnere. Movia havde oplyst på mødet, at salget af pensionistkortet (mimrekortet) 
var gået ned, men at det på nuværende tidspunkt var svært at sige, hvorvidt det skyldes Covid-19 
eller prisstigningen i sig selv, men at Movia kunne observere, at nogle ældre havde valgt at gå over 
til pensionistrejsekortet i stedet for. 
 
Videre oplyste Peder Blom, at Movia og Økonomiforvaltningen på mødet havde orienteretom 
evalueringen af nyt bynet, idet Økonomiforvaltningen havde udarbejdet budgetnotater ift. tiltag 
på linje 18 vedr. service og kapacitet; tiltag for linje 7a og 26 ift. busbetjening af Vesterbrogade 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.  



9 

Møde i Ældrerådet, den 29. september 2021 

 

samt etablering af stoppested for 250s på Hillerødmotorvejen ved Tingbjerg. 
Økonomiforvaltningen og Movia havde oplyst, at grundet et lavt antal passagerer med bus 23 i 
Indre By, så man umiddelbart ikke behov for at lave tiltag på ruten mellem Trianglen, 
Marmorkirken og Kongens Nytorv. 
 
Endvidere oplyste Peder Blom, at Økonomiforvaltningen i fremtiden ville følge op på andre tiltag 
fx i forhold til linje 32 og linje 132, og at man frem mod åbning af Sydhavnsmetroen i 2024 
ligeledes vil se på en tilpasning af busserne i området. Peder Blom oplyste, at når man 
tilrettelægger buslinjerne er det vigtigt at være opmærksom på, hvor der fx er aktiviteter for ældre 
såsom sundhedshuse, aktivitetscentre og ældreklubber, ældreboliger og sørge for, at der er kort 
afstand til offentlig transport. Peder Blom oplyste, at Økonomiforvaltningen derudover havde 
orienteret om, at man ser på, hvordan man kan gøre det tydeligere for borgere, hvor busserne 
kører ift. metrostationerne, da man ved, at det kan være svært at finde vej til det præcise 
busstoppested ved nogle af metrostationerne. 
 
Peder Blom oplyste, at Teknik- og Miljøudvalget hertil havde gjort opmærksom på, at det for 
borgere med kørestol eller rollator er en udfordring at benytte busserne, og at udvalget derudover 
havde tilkendegivet, at man gerne ser, at Københavns Kommune fortsat ser på ændring af 
kørselsfrekvensen for bus 23 samt ruten omkring Marmorkirken. Desuden oplyste Peder Blom, at 
Økonomiforvaltningen på mødet havde orienteret om, at man forventer at kunne åbne tre nye 
havnebusstoppesteder i slutningen af 2021, hvilket ikke er en del af nyt bynet. 
 
Herudover oplyste Peder Blom, at Bjarne Jørgensen havde bragt Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens arbejde med ”Demensvenlig Vanløse” op overfor Movia, herunder at man 
gerne ser, at Movia er en del af projektet og fx uddanner chauffører, der kører i området om, 
hvordan de skal forholde sig til borgere med demens/genkende tegn på demens. Movia havde 
hertil oplyst, at de ville vende dette i deres Tilgængelighedsforum. 
 
Peder Blom oplyste videre, at Økonomiforvaltningen på mødet havde efterspurgt Ældrerådets 
input til at udpege busstoppesteder, der bør få en nedtællingsskærm (realtidsinformation), fx 
fordi der er en ældreaktivitet i nærheden. Det blev i forlængelse heraf aftalt, at 
Økonomiforvaltningen sender en liste over stoppesteder, der mangler en sådan 
nedtællingsskærm til Ældrerådet, med henblik på input. 
 
Peder Blom oplyste, at Teknik- og Miljøudvalget i denne sammenhæng gjorde opmærksom på, at 
det for ældre er vigtigt, at det ved busstoppestederne altid er muligt at se bussernes rute samt 
intervalkørsel og/eller køreplan, da nogle ældre ikke er vant til at bruge smartphone til at orientere 
sig om en rutevejledning m.v. Økonomiforvaltningen havde endvidere oplyst, at forvaltningen 
gerne hører fra Ældrerådet, hvis der er busstoppesteder, hvor der mangler bænke og/eller 
læskærme, så vil de kunne undersøge, om det er muligt at ændre. 
 
Peder Blom oplyste, at Teknik- og Miljøudvalget vender input til Økonomiforvaltningen 
vedrørende nedtællingsskærme m.v. på næste udvalgsmøde.” 
 
BILAG 
Movias orienteringsnotat samt evalueringsrapport vedrørende Nyt Bynet. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

13. Orientering om Spring for Livet den 9. september 2021, herunder arbejdet i 
Ældrerådets infostand 

v/Anders Lund (orienteringspunkt) 
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BAGGRUND 
Ældrerådet deltog den 9. september 2021 i idrætsdagen ”Spring for Livet” i Nørrebrohallen, hvor 
Anders Lund var tovholder både ift. samarbejdet med DGI og ift. arbejdet i Ældrerådets infostand, 
hvor også Ulla Morin, Pia Weise Pedersen, Anne Worning og Merete Ganshorn deltog. 
 
Anders Lund orienterede på møde i Forretningsudvalget den 15. september 2021 om Ældrerådets 
deltagelse i Spring for Livet den 9. september 2021,der havde været et fint arrangement, og hvor 
deltagelsen havde givet arbejdsgruppen bag tilrettelæggelsen af rådets infostand en række nye 
ideer til, hvordan man fremover kan iværksætte en ”make-over” af rådets infostand, udarbejde 
materiale, Tshirts, flyers m.v. Arbejdet vedrørende tilrettelæggelsen af Ældrerådets deltagelse i 
Spring for Livet er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
BILAG 
Program for ”Spring for Livet” den 9. september 2021. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

14. Orientering om formandskabets møde med ældreorganisationerne den 14. 
september 2021 

v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets formandskab mødes halvårligt med ældreorganisationerne (repræsentanter fra 
Ældre Sagen København, Danske Seniorer og Faglige Seniorer) for at drøfte aktuelle sager på 
ældreområdet. Oprindeligt blev møderne etableret med henblik på at forberede emner til de 
halvårlige dialogmøder med sundheds- og omsorgsborgmesteren. Disse møder har været 
pauseret under Covid-19 perioden, men Ældrerådet og ældreorganisationerne har fastholdt de 
fælles møder. 
 
Til mødet den 14. september 2021 var udsendt følgende dagsorden:  

• ”Fælles runde –den aktuelle situation  
• Status på dialogmøder med sundheds- og omsorgsborgmesteren  
• Københavns Kommunes budget 2022  
• Status på vælgermøde med fokus på byens ældre den 28. oktober 2021  
• Status på projekt ”Drømmekommune”  
• Ældretopmøde den 16. september 2021 – forventninger hertil m.v. 
• Status vedr. referencegruppen om Demensvenlig Vanløse  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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• Orientering om aktuelle høringer m.v.  
• Kort status på Covid-19 situationen i København – er der særlige problemstillinger lige nu  
• Fælles drøftelse af eventuelle fokusområder 2022 (efter kommunalvalget)  
• Næste møde  
• Eventuelt.”  

 
Referat af mødet vil blive sendt til Ældrerådet. Næste møde med ældreorganisationerne finder 
sted den 1. februar 2022 kl. 10.30-12.00. 
 
Kirsten Nissen oplyste på mødet i Forretningsudvalget den 15. september 2021, at der som led i 
samarbejdet arbejdes for at genoptage dialogmøderne med sundheds- og 
omsorgsborgmesteren, og at man på mødet i februar vil drøfte eventuelle forslag til emner, 
såfremt det bliver aktuelt med et dialogmøde. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet hele Ældrerådet kan foreslå emner til drøftelse 
på møderne med ældreorganisationerne. Næste møde med ældreorganisationerne finder sted 
den 1. februar 2022 kl. 10.30-12.00. 
 

15. Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende tilrettelæggelse af vælgermøde 
den 28. oktober 2021 

v/Pia Weise Pedersen og Anne Worning (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Arbejdsgruppen vedrørende tilrettelæggelse af vælgermøde den 28. oktober 2021 mødes med et 
fast interval for at planlægge detaljerne for vælgermødet ”København – en by for alle. Er den også 
for de ældre? 
 
Valgmødet holdes som tidligere oplyst torsdag den 28. oktober 2021 kl. 16:30 – 18:30 
I Rund mødesal, HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S. 
 
Der er, som tidligere orienteret om, tale om et samarbejde mellem Danske Seniorer Kreds 
Hovedstaden, Københavns Ældreråd og Ældre Sagen København, og Pia Weise Pedersen samt 
Anne Worning vil på mødet i Ældrerådet orientere om status på arbejdet i arbejdsgruppen. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning 
 

16.  Orientering om arbejdet i referencegruppen vedrørende ”Demensvenlig 
Vanløse” 

v/Kirsten Nissen, Lise Helweg og Bjarne Jørgensen (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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BAGGRUND 
Ældrerådet er, som tidligere orienteret om, repræsenteret i Sundheds-og Omsorgsforvaltningens 
referencegruppe vedrørende projektet ”Demensvenlig Vanløse”. Forslaget om at gøre en bestemt 
bydel i København demensvenlig er oprindeligt et forslag det tidligere Ældreråd fremsatte, og 
som blev prioriteret økonomisk for en fireårig periode ved en tidligere budgetaftale. 
 
Det er Kirsten Nissen, Lise Helweg og Bjarne Jørgensen der deltager som Ældrerådets 
repræsentanter i referencegruppen. 
 
Det seneste møde i referencegruppen vedrørende ”Demensvenlig Vanløse” fandt sted den 13. 
august 2021, hvor medlemmerne blandt andet blev uddannet til demensvenner i 
Alzheimerforeningens regi, og hvor der havde været oplæg om hvad demens er for en sygdom 
m.v. 
 
Til orientering fremgår følgende af referat at møde i Forretningsudvalget den 15. september 2021 
vedrørende mødet: 
 
”Videre havde der været en workshop med baggrund i bykort for Vanløse, herunder hvordan byen 
kan udvikle sig set med demensvenlige briller på, idet der opleves at være nogle udfordringer i 
forhold til det trafikale område. I forhold til centeret i Vanløse, vil det blive undersøgt, hvordan 
dette bruges. Bjarne Jørgensen havde på mødet foreslået at medbringe ”demenspakken” til Movia 
i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. september, og herudover var 
forvaltningen blevet opfordret til at kontakte Movia.  
 
Endvidere oplyste Kirsten Nissen, at der mangler lokal involvering fra klubberne i Vanløse, og at 
det vil gavne hvis fx Vanløse Seniorklub bliver en aktiv del af ”Demensvenlig Vanløse”. Kirsten 
Nissen bemærkede, at hun havde bragt dette op i forbindelse med formandskabets møde med 
ældreorganisationerne, herunder Danske Seniorer.” 
 
BILAG 
Opsamling fra referencegruppen vedrørende ”Demensvenlig Vanløses” møde den 13. august 
2021. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

17.  Tilbagemelding fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende 
Ældrerådets høringssvar om magtanvendelsesberetningerne for 2019 og 
2020 

v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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BAGGRUND 
I forlængelse af Ældrerådets høringssvar vedrørende Sundheds-og Omsorgsforvaltningens 
magtanvendelsesberetninger for 2019 og 2020, har forvaltningen fremsendt følgende 
tilbagemelding til Kirsten Nissen: 
 
”I forbindelse med forårets fremlæggelser af magtberetninger for henholdsvis 2019 og 2020 vil 
jeg gerne lige kort give en tilbagemelding påde anbefalinger og ønsker Ældrerådet gav til 
forvaltningens fremadrettede arbejde påmagtanvendelsesområdet. 
 
Ældrerådet havde ønske om at fordelingen af indberetninger fremover tager udgangspunkt i den 
tidligere bydels-opdeling på i alt 5 områder, fremfor den nuværende opdeling i henholdsvis Nord 
og Syd. Opdelingen i henholdsvis Område Nord og Syd er udsprunget af en politisk beslutning i 
Sundheds- og Omsorgsudvalget den 14. marts 2019om bl.a. at styrke fagligheden, sikre en bedre 
overensstemmelse med hospitalernes planområder m.m. Indberetninger om brug af magt – 
ligesom andre opgørelser på plejeområdet – følger derfor nu den opdeling, som der er truffet 
politisk beslutning om.  
 
Ældrerådet foreslog, at det burde undersøges, hvorfor der var sket et fald i brugen af GPS. Hertil 
kan det oplyses, at brug af GPS til dels er faldet som følge af de pårørendes eget ønske om selv at 
stå for indkøb og brug af GPS-udstyr og til dels er udsprunget af ændringerne i 
magtanvendelsesreglerne i 2020, hvorefter GPS-udstyr alene anses som et magtmiddel, såfremt 
brugeren ikke samtykker i anvendelsen heraf.  
 
Ældrerådet har ud fra erfaringerne fra perioden med Corona-nedlukningerne på plejeenhederne 
opfordret til, at forvaltningen i højere grad benytter sig af fast personale i plejeenhederne. 
Forvaltningen er enig med Ældrerådet i, at fast personale altid bør være det foretrukne valg, men 
sygdom, ferieafvikling, rekrutteringsudfordringer m.m. kan nødvendiggøre brugen af vikarer eller 
midlertidige ansættelser.  
 
Ældrerådet har herudover opfordret til fortsat opmærksomhed på magtanvendelsesreglerne og 
pligten til indberetning således at alle relevante medarbejdere er bekendte med retsområdet. 
Forvaltningen kan hertil oplyse, at forvaltningen kontinuerligt har fokus på at vejlede og undervise 
enhederne i reglerne –herunder pligten til at indberette den udførte magtanvendelse. Det er et 
vigtigt område, og forvaltningen er enig med Ældrerådet i, at den løbende opmærksomhed er 
væsentlig.” 
 
BILAG 
Ældrerådets høringssvar vedrørende magtanvendelsesberetningerne for 2019 og 2020. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

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

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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BAGGRUND 
Ældrerådets medlem af bestyrelsen for Danske Ældreråd orienterer hver måned om seneste nyt i 
bestyrelsens arbejde. 
 
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om Ældretopmødet den 16. september 2021, der havde været godt. 
Kirsten Nissen deltog i Ældretopmødet i regi af Danske Ældreråd. På topmødet blev der fulgt op 
på Ældretopmødet i 2020 ift. følgende seks faglige spor: 1) Organisering, 2) Tilsyn, 3) Pårørende, 
4) Rekruttering, 5) Kvalitet og kompetencer og 6) Ledelse. 
 
Kirsten Nissen oplyste, at alle topmødedeltagere på forhånd havde valgt hvilket spor, de ønskede 
at deltage i om formiddagen og om eftermiddagen, og Kirsten Nissen oplyste, at hun havde 
deltaget i arbejdet med 3) Pårørende og 5) Kvalitet og kompetencer. 
 
Videre oplyste Kirsten Nissen, at der havde været dialogtelte, hvor praktikere, eksperter og videns 
personer fra de seks faglige spor var til stede, og hvor det var muligt at stille spørgsmål og få nogle 
flere nuancer på en bestemt problemstilling på ældreområdet. Desuden havde der været et panel 
bestående af Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, Sidsel Vinge, konsulent og 
foredragsholder og Jakob Bigum Lundberg, landsformand for Foreningen af Kommunale Social-, 
Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer, der havde givet deres refleksioner efter Ældretopmødet. 
 
Herudover orienterede Kirsten Nissen om, at Sundhedsstyrelsens Videnscenter for værdig 
ældrepleje lige nu gennemfører en undersøgelse af kommunernes værdighedspolitikker, med 
inddragelse af Danske Ældreråd. Siden 2016 har alle danske kommuner således været 
lovgivningsmæssigt forpligtede til at udarbejde en værdighedspolitik for den kommunale 
ældrepleje. 
 
Kirsten Nissen oplyste, at fokus for Sundhedsstyrelsens undersøgelse er, hvordan 
værdighedspolitikkerne er blevet udarbejdet, og hvilken indflydelse de har haft på det praktiske 
arbejde i ældreplejen, herudover vil undersøgelsen give et landsdækkende billede af 
ældrerådenes inddragelse i udarbejdelsen af værdighedspolitikkerne. 
 
Videre oplyste Kirsten Nissen, at undersøgelsen består af to landsdækkende 
spørgeskemaundersøgelser, én til alle formænd ældrerådene / seniorrådene, og én til alle 
forvaltningschefer på ældreområdet. Spørgeskemaundersøgelsen vil efterfølgende blive 
suppleret med en række interviews med medarbejdere i udvalgte kommuner. 
 
Det blev aftalt, at sekretariatet videresender spørgsmålene i undersøgelsen til Ældrerådet med 
henblik på eventuelle in put, idet der er frist for Kirsten Nissens besvarelse af undersøgelsen den 4. 
oktober 2021. 
 
Herudover oplyste Kirsten Nissen, at formandskabet i Danske Ældreråd holder møde fredag den 1. 
oktober 2021 samt at der holdes møde i Danske Ældreråds bestyrelse den 15. oktober2021. 
 
I forlængelse heraf drøftede Ældrerådet valg af transportmiddel til Danske Ældreråds konference 
den 25. oktober 2021 på Hotel Nyborg Strand, idet det blev aftalt, at sekretariatet undersøger de 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

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



15 

Møde i Ældrerådet, den 29. september 2021 

 

økonomiske forhold forbundet med transportformen. 
 
Herefter tog Ældrerådet orienteringen til efterretning. 
 

19. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet orienterede om Ældrerådets plejehjemsbesøg på Ørestad Plejecenter den 1. oktober 
2021 og Klostergården Plejehjem den 15. oktober 2021, idet der vil blive arrangeret ét besøg 
yderligere i efteråret 2021 og herefter yderligere besøg i 2022. 
 
 

20. Oplæg vedrørende implementeringsplan for mad-og måltidsstrategi  
v/centerchef Helle Schnedler, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 14.00-14.30) 
(orienteringspunkt). 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har rettet henvendelse til Ældrerådet med henblik på at 
orientere om implementeringsplanen for Københavns Kommunes mad- og måltidstrategi. 
Københavns Kommunes Mad- og Måltidsstrategi blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 19. 
september 2019. Strategien skal implementeres i alle forvaltninger i kommunen, og der skal i den 
forbindelse udvikles forvaltningsspecifikke implementeringsplaner. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor udarbejdet en plan for forvaltningens 
implementering af strategien i årene 2020-2025. 
 
Det stående politiske Sundheds-og Omsorgsudvalg tiltrådte på møde den 17. august 2021 
implementeringsplanen for mad- og måltidsstrategien, og nedenfor er link til 
implementeringsplanen: 
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/28148518-40946353-1.pdf  
 
Til orientering afgav det tidligere Ældreråd den 28. august 2019 høringssvar vedrørende mad- og 
måltidsstrategien, og høringssvaret er vedhæftet dagsordenen. 
 
BILAG 
Ældrerådets høringssvar af 28. august 2019 vedrørende mad- og måltidsstrategien. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 
  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/28148518-40946353-1.pdf
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21. Eventuelt 
Annette Thernøe orienterede om Ældrerådets deltagelse i KL’s ældrekonference ”Anderledes 
ældreliv” den 21. september 2021, idet opfattelsen var, at det havde været en rigtig god og 
informativ konference.  
 
Pia Weise Pedersen orienterede om spisesituationens betydning på plejehjem og vigtigheden af, 
at man er opmærksom på alt det, der er forbundet med måltidet, herunder at gøre 
spisesituationen så hjemlig som mulig. Pia Weise Pedersen foreslog, at der stilles spørgsmål om 
håndteringen af madsituationen på plejehjemsbesøgene. Videre foreslog Pia Weise Pedersen, at 
Ældrerådet prøver at spise mad fra et plejehjem fx til et møde i Ældrerådet.  
 
Anders Lund oplyste, at Elderlearn havde vundet årets Fællesskabspris, der blev uddelt på 
Rådhuset den 24. september 2021, og hvor Anders Lund deltog som Ældrerådets repræsentant i 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bedømmelsesudvalg. Elderlearn er et frivilligt initiativ, hvor 
udlændinge matches med ældre borgere med det formål, at fremme sprog- og kulturforståelse 
for udlændinge, mens ældre borgere har glæde af selskab og det venskab, som opstår.  
 
Videre oplyste Anders Lund, at årets Spirepris gik til Kofoed 65+, der er et initiativ, hvor ældre 
borgere kan mødes til en lang række aktiviteter som musik, motion, kreative værkstæder eller 
udflugter, og hvor alle er med til at give ældre et fællesskab og et holdepunkt i tilværelsen 
 
. Anders Lund orienterede om sine forundersøgelser med et hjertestarterkursus for Ældrerådet, 
hvor Røde Kors alene har mulighed for at gennemføre det for 15 deltagere.  
 
Herudover oplyste Anders Lund, at han og Peder Blom havde deltaget i et interview med 
konsulenter tilknyttet By og Havn den 24. september 2021 om Naturpark Nordhavn samt at der 
holdes et stormøde om Naturpark Nordhavn den 3. oktober 2021 kl. 12.00 til 15.00 i Nordhavn. 
 
 Ulla Morin gjorde opmærksom på, at Legionella bakterien er på plejehjem, hvilket er et problem, 
og Ulla Morin foreslog, at emnet tages op på et senere tidspunkt.  
 
Jesper Balle bemærkede, at det var en god henvendelse Ældrerådets formandskab den 14. 
september 2021 havde sendt til direktionen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende en 
sygehjælpers kronik i Berlingske om rotationsordning på Amager 


