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Årsberetning 2016 

 
Forord 
Københavns Ældreråd er de ældre borgeres stemme i Københavns Kommune. Det er en 

opgave vi tager meget seriøst, for Københavns ældre borgere har brug for en stærk stemme, 

der kan tale direkte til politikerne i Kommunen. 

 

Omvendt har København også brug for at høre de ældre borgeres stemme i den 

ældrepolitiske debat, for det sker desværre ikke så ofte, at ældre inddrages. I Ældrerådet har 

vi derfor også et særligt ansvar over for de svageste ældre borgere, der bor på plejecenter 

eller modtager hjemmehjælp. 

 

I rådet værner vi om kernevelfærden, og vi reagerer, når der lægges op til besparelser i 

kommunen, der vil gå ud over ældre borgere. Det afspejler sig også i de høringssvar, vi 

afgiver, hvor vi i rådet udtrykker vores ønsker om at fremme værdier som selvbestemmelse, 

kvalitet og tryghed for alle ældre borgere i København. 

 

I rådet lægger vi vægt på at være en konstruktiv ældrepolitisk spiller, og det er vores 

oplevelse, at vi når længst med vores initiativer og forslag til gavn for ældre i kommunen, 

når vi søger det konstruktive samarbejde, hvilket vi har gjort i forhold til demens, ældre 

med anden etnisk baggrund, tilgængelighed, nye boligformer til ældre m.v. 

 

Men 2016 stod også i Ældrerådsvalgets tegn, da der i perioden 10. oktober 2016 til 31. 

oktober 2016 blev afholdt valg til Ældrerådet i Københavns Kommune. De 85.481 

stemmeberettigede borgere havde mulighed for at brevstemme og stemme digitalt. 

Stemmeprocenten var 25. Der var opstillet 40 kandidater, og heraf blev 10 nye medlemmer 

valgt ind i rådet, og 15 medlemmer blev genvalgt. 

 

Når 2016 rinder ud, er det således et nyt ældreråd, der har det store privilegium at være de 

ældre borgeres stemme i Københavns Kommune. 

 

God læselyst.  

 

Kirsten Nissen  

Formand 
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Ældrepolitisk arbejde i 2016 
Mærkesager 
Københavns Ældreråd har i 2016 arbejdet med en række mærkesager, som rådet følger tæt, 

og som rådet mener, kan gøre en væsentlig forskel for ældre borgere i Københavns 

Kommune. Blandt disse er følgende: 

 

Demens 
Ældrerådet ønsker en bedre og hurtigere demensudredning, samt at der tages bedre hånd 

om de pårørende til demente. 

 

København skal være en demensvenlig by med trygge, værdige og inkluderende rammer 

for de mennesker, der lever med en demenssygdom, og deres pårørende. 

 

Det er efter rådets opfattelse vigtigt, at der er en bred folkelig viden om sygdommen, så 

tabuerne kan kommes til livs. 

 

Der skal flere faglige aktører, herunder socialpædagoger, ind i det tværfaglige samarbejde 

om at støtte borgere med demens. Der skal i sundhedsvæsenet samarbejdes om, at borgere 

med demenslignende symptomer bliver udredt for demens, og at dette sker let og hurtigt. 

Og så skal der være øget fokus på omsorgen for de pårørende, så de får den hjælp og støtte, 

de har brug for. 

 

Ældrerådet arbejder med et forslag om en tværfaglig, pædagogisk, psykologisk og 

sundhedsmæssig rådgivning til pårørende til borgere med demens (PPSR-ordningen). 

 

Bemanding og kvalitet på plejecentrene 
Ældrerådet mener, at livet på plejecentrene trænger til et markant løft. Der skal være langt 

mere selvbestemmelse for den ældre, og hverdagen på plejecentrene skal tage 

udgangspunkt i den enkelte ældre borgers sociale liv, ressourcer og behov, sådan at 

borgeren, som et helt menneske, er i centrum. Mental sundhed er ligeså vigtigt som fysisk 

sundhed, og det skal præge rammerne for borgernes liv på plejecentrene. Der skal derfor 

ansættes pædagogisk personale på plejecentrene for blandt andet at styrke forholdene for 

den ældre borger. 

 

Det er yderligere Ældrerådets opfattelse, at der skal være mere bemanding i ydertimerne 

både af hensyn til den ældres mulighed for omsorg, hjælp og selvbestemmelsesret. 

 

Klippekortordningen 
Rådet har fokus på, at klippekortordningen bruges til gavn for den enkelte ældre og ikke 

som en naturlig forlængelse af den almindelige hjemmehjælp. 

 

Det er afgørende for Ældrerådet, at klippekortet bruges til at opfylde, de ønsker, som den 

ældre borger har, og som giver mening for den ældre borger. Der skal være en reel 

valgfrihed og selvbestemmelse for den ældre, og personalet skal gøre en indsats for at finde 

frem til, hvad der har betydning for den ældre. 
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En ny form for ældrebolig 
Ældrerådet arbejder for, at der udarbejdes en visionær boligplan for ældreboliger i 

Københavns Kommune, samt at der opføres alternative boligtilbud til ældre, f.eks. 

bofællesskaber. 

 

Rådet mener, det er en væsentlig opgave at sikre, at der fremadrettet er egnede og gode 

ældreboliger, der er bynært placeret og tæt på det almindelige hverdagsliv med en stor 

mangfoldighed. Der skal derfor lægges planer for alternative boligformer, hvor man har en 

bred beboersammensætning og en god beliggenhed. 

 

Seniorbofællesskaber er også en boligform, som Ældrerådet mener, er en god løsning. Det 

kan både være selvstændige bofællesskaber i forbindelse med et plejecenter eller f.eks. et 

opgangsfællesskab. Vigtigst er, at der skal være gode tilbud til alle ældre. 

 

Ændringen af planloven har pr. 5. marts 2016 givet kommunerne mulighed for at stille krav 

om, at op til 25 % af boligmassen i et nyt lokalplanområde skal forbeholdes almene boliger 

omfattet af almenboligloven, hvilket, Ældrerådet mener, giver nogle gode muligheder i 

forhold til plejehjemsbyggeri. 

 

Tilgængelighed 
Rådet mener, at der skal være ældrevenlig kollektiv trafik i hele kommunen, samt at 

byrummet skal indrettes med fokus på tilgængelighed for alle ældre samt handicappede og 

gangbesværede. 

 

Det skal være muligt som ældre borger at færdes i byen uden at lade sig begrænse af 

udefrakommende forhold som indretning af byrummet. 

 

Ældrerådet arbejder med fire principper for ældrevenlig kollektiv trafik: 

1. Visitationskriterierne til de eksisterende kommunale kørselsordninger skal lempes, og 

ensomhed skal være et nyt visitationskriterium. 

2. Der skal maksimum være 350 meter fra et stoppested til et ældrerelevant rejsemål. Dette 

gælder både stoppested fra borgers hjem og stoppested ved ældrerelevant rejsemål. 

3. Der skal indføres en aldersbetinget flextur-ordning til brug for borgere, der har en given 

alder, og som har over 350 meter til nærmeste offentlige transport. 

4. Pausebænke opstilles mellem stoppesteder, hvor der er over 350 meter mellem 

stoppestederne. 

 

Det er Ældrerådets opfattelse, at der skal være tydelig information og skiltning om 

vejarbejde, omlægning af busruter, nedlæggelse af stoppesteder m.v. af hensyn til, at ældre 

kan føle sig trygge, når de færdes i byen. 

 

Fast hjælper i hjemmeplejen 
Det er stadigvæk en udfordring i forhold til bemandingen i hjemmeplejen, hvor mange 

ældre oplever at have skiftende hjælpere. Det mener rådet, at der skal sættes en stopper for, 

og rådet vil følge området tæt, for det er ikke godt nok.  

 

Det er rådets vurdering, at en fast hjælper eller et team af hjælpere er altafgørende for, om 

en borger oplever kvalitet og tryghed i hjemmeplejen. 
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Sundhed og ulighed i sundhedsvæsenet 
Ældrerådet arbejder for, at der skabes større lighed i sundhedsvæsenet, sådan at alle har de 

samme sundhedsmæssige forudsætninger for at leve et langt liv med så få helbredsmæssige 

gener som muligt. 

 

Lige nu er der en stor grad af ulighed, hvor sociale forhold, alder og den mentale tilstand 

spiller en rolle i forhold til behandlingen. 

 

Sikker medicinhåndtering  
For mange ældre borgere får ikke den rette medicin af hjemmeplejen og/eller på 

plejecentrene.  

 

Ældrerådet foreslår, at der oprettes sikre medicinrum på alle plejecentre, hvor personale i ro 

og fred kan forberede uddeling af borgernes medicin. Rådet foreslår ligeledes, at alle 

plejecentre udarbejder og indfører entydige arbejdsgange for medicinhåndtering, og at 

plejecentrene laver egenkontrol som supplement til embedslægens tilsyn.  

 

Der er efter Ældrerådets vurdering behov for at skærpe tilsynet med medicinhåndteringen, da 

fejlagtig medicinhåndtering har stor indflydelse på ældre borgeres livskvalitet og 

patientsikkerhed.  

 

Ældrerådet holder således skarpt øje med tilsynsrapporterne for at overvåge, om der sker 

forbedringer i forhold til forkert medicinhåndtering på plejecentrene og i hjemmeplejen. Der 

må og skal foregå sikker medicinhåndtering. 

 

Høringer 
Ældrerådet er Borgerrepræsentationens rådgiver, og skal høres i alle sager, der vedrører 

ældre borgeres forhold i København. Ældrerådet har i 2016 haft 29 sager i høring samt 

mere end 50 tilsynsrapporter fra BDO og Embedslægen. 

 

Ældrerådet modtager de fleste høringssager fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og 

rådet ønsker at blive hørt i flere sager fra andre forvaltninger og politiske udvalg, da det vil 

understøtte, at rådets rådgivning bringes i spil i endnu flere dele af kommunens virke i 

udviklingen af ældrepolitikken. 

 

Ved høringssvarene forsøger rådet at medvirke til, at hensynet til ældre borgere tænkes ind 

i relevante kommunale tiltag, og at værdierne fra kommunens ældrepolitik efterleves i 

andre politiske udvalgs arbejde. 

 

Høringssagerne i 2016 fremgår af bilag 2. 

 

Samarbejde med borgmestre og politiske udvalg 
Ældrerådet har i 2016 fortsat arbejdet med at videreudvikle kontakten til politikerne på 

Københavns Rådhus. Formandskabet mødes regelmæssigt med Sundheds- og 

Omsorgsborgmesteren, og rådet har to fastlagte møder med Sundheds- og Omsorgsudvalget 

årligt. 
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I 2016 har Ældrerådet deltaget i Socialudvalgets budgetmøde den 6. april og i Sundheds- og 

Omsorgsudvalgets budgetseminar den 2. marts. På disse møder fremsatte rådet 

budgetønsker og gav sit syn på forvaltningernes forslag til effektiviseringer det kommende 

år. 

 

Ældrerådet mødtes også med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 17. november, hvor rådet 

drøftede forhold vedrørende ældre med anden etnisk baggrund og hjælp til pårørende til 

sygdomsramte. 

 

Derudover mødtes Ældrerådet med borgmestre og politikere efter behov. Repræsentanter 

fra rådet mødtes bl.a. med beskæftigelses- og integrationsborgmesteren for at drøfte nogle 

af de problemstillinger, som ældre borgere med anden etnisk baggrund oplever. 

 

Ældrerådsvalg 2016  
I oktober 2016 blev der afholdt ældrerådsvalg i Københavns Kommune, og Ældrerådet deltog med 

Kirsten Nissen og Bent Johansen i Kultur- og Fritidsforvaltningens nedsatte valgbestyrelse.  

 

Valgbestyrelsen bestod udover Ældrerådets to repræsentanter af tre repræsentanter fra 

Borgerrepræsentationen. Kultur- og Fritidsborgmesteren varetog formandsposten i 

valgbestyrelsen.  

 

Ældrerådet afgav inden ældrerådsvalget høringssvar til Kultur- og Fritidsforvaltningen om 

afvikling af valget. I høringssvaret tilkendegav rådet, at valget ikke skulle holdes som et rent digitalt 

valg, men at det skulle være muligt at brevstemme og stemme digitalt. Ældrerådsvalget blev, i 

overensstemmelse med rådets anbefaling, holdt som et kombinationsvalg.  

 

I foråret 2016 tog Borgerrepræsentationen ligeledes stilling til en vedtægtsændring vedrørende 

ældrerådsvalget, foreslået af Ældrerådet, idet rådet ønskede en opstillingsmetode, hvor kandidater 

til Ældrerådet ikke længere blev opstillet og udpeget med reference til deres bydel/ 

lokaludvalgsområde, men i stedet vælges af og blandt borgere over 60 år i hele København.  

 

Ændringsforslaget var en logisk konsekvens af, at Ældrerådet siden 2013 har været et bydækkende 

råd, der arbejder med ældrepolitiske tiltag på byniveau og med problemstillinger af generel eller 

principiel interesse for ældre borgere i hele byen. Som et bydækkende råd søger Ældrerådet at 

repræsentere ældre borgere i hele København, uanset hvor i byen rådsmedlemmerne bor. 

Ældrerådets forslag til vedtægtsændringen blev imødekommet af Borgerrepræsentationen.  

 

Det nyvalgte Ældreråd konstituerede sig i november 2016, og rådet tiltræder 1. januar 2017. 

 

Møder og konferencer i 2016 
Ordinære ældrerådsmøder 
Ældrerådet holder dets ordinære møder på Københavns Rådhus. Rådets dagsordener og 

referater er offentligt tilgængelige på Ældrerådets hjemmeside www.aeldreraadet.kk.dk. 

 

Ældrerådet holder et ordinært møde månedligt, dog med undtagelse af juli måned. I 2016 

faldt møderne på følgende dage: 27. januar; 24. februar; 31. marts; 27. april; 25. maj; 22. 

juni; 24. august; 21. september; 26. oktober; 23. november og 14. december. 
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Ekstraordinære ældrerådsmøder 
Den 26. februar holdt Ældrerådet et ekstraordinært rådsmøde om budget 2017. 

 

Fagudvalgsmøder 
Ældrerådets fagudvalg har som deres primære opgaver at forberede høringssvar på rådets 

vegne, og forberede sager, som Ældrerådet skal tage stilling til. Fagudvalgene mødes i 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens mødelokaler på Sjællandsgade 40, 2200 København 

N. Udvalgene mødes som hovedregel en gang månedligt. 

 

Repræsentanter fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen deltager ofte på 

fagudvalgsmøderne for at fremlægge en sag, som har udvalgets interesse. Flere 

forvaltningsrepræsentanter anmoder også om at mødes med Ældrerådets fagudvalg for at få 

en tidlig dialog om en konkret sag. 

 

Der har blandt andet været oplæg om ældreboliger; ældrebyer; demens; besøgshunde; 

forebyggende hjemmebesøg; projekt TUE; ældre med anden etnisk baggrund; 

bibliotekspakken; digitalisering og mange flere. 

 

Ældrepolitiske konferencer m.v. 
Repræsentanter fra Ældrerådet har i 2016 deltaget i KL’s Sundhedskonference, KL’s Social 

og Sundhedspolitiske Forum, KL’s Ældrekonference, Danske Ældreråds ældrepolitiske 

konference i Nyborg, Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i Vingsted, Danske 

Ældreråd: Temadag om Ældrerådsvalg, Danske Ældreråd: Temadag om rehabilitering m.v., 

7-by møde i Århus, Dansk Gerontologisk Selskab: National konference om Aldring og 

Samfund, Nationalt Videnscenter for Demens – Et sundt liv for alle – Demens Dagene, 

Nationalt Videnscenter for Demens – Lægemidler og demens, Det Internationale Forbund 

af Pensionisters konference, Ældresagens konference om fokus på pårørende.  

 

Der henvises til bilag 3. 

 

Eksterne samarbejder og kommunale arbejdsgrupper 
Eksterne samarbejder 

Danske Ældreråd 

Københavns Ældreråd er medlem af landsorganisationen Danske Ældreråd, som 

repræsenterer alle landets 98 folkevalgte ældreråd. 

 

Formand for Københavns Ældreråd, Kirsten Nissen, er valgt til bestyrelsen for Danske 

Ældreråd som repræsentant for København, Frederiksberg og Bornholm. Kirsten Nissen er 

politisk tovholder på Danske Ældreråds arbejde på demensområdet. 

 

Regionældreråd Hovedstaden 

Regionsældrerådet er, i modsætning til ældrerådene, ikke nedsat ved lov, men har fungeret 

som et samarbejdsforum siden 2006. 

 

Regionsældrerådet består af repræsentanter for ældrerådene i alle Region Hovedstadens 

kommuner og skal samarbejde med Region Hovedstaden om at fremme ældre borgeres 

interesser på de områder, der hører under regionen, primært sundhedsvæsenet. 
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Bent Johansen fra Københavns Ældreråd blev formand for Regionsældreråd Hovedstaden i 

2015. Møderne holdes på Regionsgården i Hillerød, og der deltager i reglen 60 

ældrerådsmedlemmer, hvoraf 12 er repræsentanter fra Københavns Ældreråd. Der blev i 

2016 holdt tre møder i Regionsældrerådet Hovedstaden. 

 

7-by møder 

Siden 1997 har der været et årligt møde mellem ældrerådsrepræsentanter fra fem byer: 

Odense, Aalborg, Aarhus, København og Frederiksberg. Dette samarbejde har siden 2010 

været udvidet med Randers og Esbjerg, sådan at det er repræsentanter fra ældrerådene i de 

syv største byer i landet, der mødes. Ældrerådene er på skift værter for møderne, som har til 

formål at skabe vidensdeling om udviklingen på ældreområdet. 

 

I 2016 var Aarhus vært for 7-bymødet, der fandt sted den 14. april. 

 

3-bymøder (Malmø) 

Der er et mangeårigt samarbejde mellem Malmö Centrala Pensionärsråd og ældrerådene i 

Frederiksberg og Københavns kommune. Rådene mødes årligt og udveksler erfaringer 

inden for ældreområdet. 

 

I 2016 skulle Københavns Ældreråd have været vært for 3-bymødet, men fordi 

ældrerådsvalget blev afholdt i samme periode, fandt rådet det hensigtsmæssigt, at der ikke 

blev igangsat forberedelser til 3-bymødet. Rådet besluttede, at det nyvalgte Ældreråd i 2017 

i stedet skulle tage stilling til afholdelse af 3-bymødet. 

 

Folkebevægelsen mod Ensomhed 

Kirsten Nissen repræsenterede Danske Ældreråd i arbejdet i Folkebevægelsen mod 

Ensomhed. Folkebevægelsen består af mere end 60 organisationer, foreninger, skoler, 

kommuner og virksomheder, der vil tale om ensomhed, så det ikke længere er tabuiseret 

samt hjælpe folk med at mødes, så ensomheden brydes. Målet er at halvere antallet af 

ensomme danskere inden 2010. 

 

Kommunale arbejdsgrupper m.v. 
Følgegruppen for Mozarts Plads 

Ældrerådet deltager i følgegruppen for Mozarts Plads, som er etableret af Teknik- og 

Miljøforvaltningen. Rådets repræsentant arbejder for, at byrummet indrettes ældrevenligt. 

Det er Gylna Guldbrandsen, der deltager i følgegruppen på Ældrerådets vegne. 

 

Følgegruppen for Tilgængelighed (Tilgængelighedsgruppen) 

Ældrerådet deltager i følgegruppen ved Svend Aage Sørensen. 

 

Følgegruppen vedrørende Miljøcenter Kalvebod 

Ældrerådet deltager i følgegruppen ved Arne Bjørn Nielsen. 

 

Følgegruppen for brugervenlige affaldsordninger 

Ældrerådet deltager i følgegruppen for brugervenlige affaldsordninger, og rådet er 

repræsenteret ved Birgitte Vind og Steen R. Jeppson. 
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Følgegrupperne vedrørende Letbaneprojektet på Frederikssundsvej 

Ældrerådet deltager i følgegruppen ved Birgitte Vind. 

 

Følgegruppen vedrørende Letbaneprojektet 

Ældrerådet deltager i følgegruppen ved Svend Aage Sørensen. 

 

Følgegruppe vedrørende byggeri nyt Plejecenter 

Københavns Ældreråd har i 2016 været repræsenteret ved Bente Ketty Hansen i en 

følgegruppe om byggeri af et nyt plejecenter for blinde og svagtseende i Valby, Plejecenter 

Følager. 

 

Dialogmøder om Assistens Kirkegård 

Københavns Ældreråd deltager i dialogmøder om Assistens Kirkegård, og rådet er 

repræsenteret ved Knud Johnsen. 

 

Dommerkomiteen vedrørende arkitektkonkurrencen for Nyt Sølund 

Kirsten Nissen var Ældrerådet repræsenteret i arbejdet vedrørende Nyt Sølund. 

 

Dommerkomiteen vedrørende arkitektkonkurrence om Sct. Joseph 

Bente Ketty Hansen sidder endvidere som Ældrerådets repræsentant i dommerkomiteen for 

arkitektkonkurrencen vedrørende Sct. Joseph, og skal således være med til at udpege det 

endelige projekt. 

 

Parkbrugerråd 

Ældrerådet er repræsenteret i Parkbrugerrådet for Amager Strandpark ved Svend Aage 

Sørensen. Videre er rådet repræsenteret i Parkbrugerrådet for Amager Fælled ved Arne 

Bjørn Nielsen. 

 

Ældrerådets organisation 
Organisation i fortsat udvikling 
Københavns Ældreråd blev etableret i november 2012. Det er første gang, siden 

ældrerådene blev nedsat ved lov i 1997, at København har et samlet ældreråd for hele 

kommunen. Ældrerådet er i en proces, hvor rådet i stigende grad konsoliderer sig som et 

samlet ældreråd for København, og hvor rådet afprøver og evaluerer nye arbejdsmetoder og 

organisationsformer, hvilket de fortsat vil gøre i 2017. 

 

Formandskab 
Rådets formandskab mødes en gang om måneden for at forberede Forretningsudvalgets 

møder. Herudover håndterer formandskabet henvendelser til rådet og drøfter 

kursusansøgninger m.v. 

 

Kirsten Nissen, der er formand for Ældrerådet, og Bente Ketty Hansen, der er næstformand 

i Ældrerådet, udgør rådets formandskab. 

 

Forretningsudvalg 
Forretningsudvalget består af rådets formandskab og fagudvalgenes formænd. 

Forretningsudvalget forbereder ældrerådsmøder og har ansvaret for koordinering af det 
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ældrepolitiske arbejde i rådets fagudvalg. Forretningsudvalget er dermed et forum, hvor 

den ældrepolitiske vinkel i fagudvalgenes arbejde og indstillinger til Ældrerådet drøftes og 

skærpes. 

 

Ved udgangen af 2016 bestod Forretningsudvalget af: 

Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand, formand for Omsorgs- og 

Boligudvalget), Bent Johansen (formand for Sundhedsudvalget og Regionsudvalget), 

Merete Raaschou (formand for Budgetudvalget), Per Schrader (formand for Kultur- og 

Fritidsudvalget) og Svend Aage Sørensen (formand for Trafik- og Miljøudvalget). 

 

Fagudvalg 
Ældrerådet har seks fagudvalg, der skal forberede de ældrepolitiske indstillinger til 

Ældrerådet på deres respektive ressortområder. De seks fagudvalg har nedsat sig med 

formand og næstformand. Fagudvalgene mødes som udgangspunkt en gang om måneden. 

 

De seks fagudvalg er: 

 

• Budgetudvalget  

• Kultur- og Fritidsudvalget  

• Omsorgs- og Boligudvalget  

• Regionsudvalget  

• Sundhedsudvalget  

• Trafik- og Miljøudvalget 

 

Arbejdsgrupper og udvalg 
Udover fagudvalgene nedsætter rådet arbejdsgrupper, som arbejder med specifikke opgaver 

eller ældrepolitiske målsætninger. En fast arbejdsgruppe på tre medlemmer gennemgår 

tilsynsrapporterne fra Embedslægen og BDO. 

 

I 2016 har der været nedsat et valgudvalg til forberedelse af ældrerådsvalget i regi af 

Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor Kirsten Nissen og Bent Johansen var repræsenteret. 

 

Medlemmer af Ældrerådet 
Ældrerådet bestod ved udgangen af 2016 af følgende medlemmer: Kirsten Nissen 

(formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Arvin Storgaard, Arne Bjørn Nielsen, Arne 

Mikkelsen, Benna Lis Jacobsen, Bent Johansen, Birgitte Vind, Gylna Guldbrandsen, Hanne 

Simonsen, Hjørdis Espensen, Hubert Bodholdt, Jette Ruth Nielsen, Johnn Lagermann, 

Jørgen Melskens, Knud Johnsen, Lise Helweg, Merete Raaschou, Mona Sillemann, Per 

Schrader, Randi Madsen, Sven Frøik-Petersen, Svend Aage Sørensen, Steen R. Jeppson, 

Tina Nørløv (orlov) og Torben Knud. 

 

Nye medlemmer i Ældrerådet 
Randi Madsen blev medlem af Ældrerådet i april 2016, idet hun indtrådte som suppleant for 

Tina Nørløv. 

 

Sekretariatsbetjening 
Ældrerådet bliver sekretariatsbetjent af Sundheds- og omsorgsforvaltningen. Ældrerådets 



10 

  

 

sekretariat er organisatorisk placeret i forvaltningens Ledelsessekretariat på Rådhuset og 

har kontor i Sjællandsgade 40, 2200 København N. Sekretariatet ledes dagligt af en 

ældrepolitisk konsulent og en administrativ medarbejder. Rådets formand er sekretariatets 

ældrepolitiske chef, mens sekretariatschefen er sekretariatets administrative chef.   
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Bilag 

Bilag 1 - Medlemmer af Ældrerådets fagudvalg 2016 
Ved udgangen af 2016 var Ældrerådets medlemmer fordelt som følger på fagudvalgene: 

 

Budgetudvalg 

Merete Raaschou (formand), Arne Mikkelsen, Arvin Storgaard, Bent Johansen, Kirsten 

Nissen, Steen R. Jeppson og Torben Knud. 

 

Kultur- og Fritidsudvalg  

Per Schrader (formand), Merete Raaschou (næstformand), Bent Johansen, Jette Ruth Nielsen, 

Johnn Lagermann, Jørgen Melskens, Svend Aage Sørensen og Torben Knud.  

 

Omsorgs- og Boligudvalg  

Bente Ketty Hansen (formand), Lise Helweg (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Hanne 

Simonsen, Jette Ruth Nielsen, Jørgen Melskens, Kirsten Nissen, Merete Raaschou, Mona 

Sillemann og Tina Nørløv (orlov).  

 

Regionsudvalg  

Bent Johansen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arne Mikkelsen, Benna Lis Jacobsen, Birgitte Vind, 

Gylna Guldbrandsen, Kirsten Nissen, Knud Johnsen, Lise Helweg, Mona Sillemann, Per Schrader 

og Tina Nørløv (orlov). 

 

Sundhedsudvalg  

Bent Johansen (formand), Per Schrader (næstformand), Benna Lis Jacobsen, Bente Ketty Hansen, 

Gylna Guldbrandsen, Hanne Simonsen, Hubert Bodholdt og Jette Ruth Nielsen.  

 

Trafik- og Miljøudvalg  

Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin 

Storgaard, Birgitte Vind, Hjørdis Espensen, Jette Ruth Nielsen og Svend Frøik-Petersen. 

 

Bilag 2 - Høringer i 2016 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Flytning af Aktivitetscenter Sundhedshuset på Vesterbro 

Brugerundersøgelse 2015 

Budget 2017 – Sundheds- og Omsorgsudvalget 

Fremtidens Sølund 

Nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg 

Nyt plejecenter for blinde og svagtseende på Følager 

Københavns Kommunes handleplan for diabetes 2016-2019 

Indsatskatalog 2017 

Beretning 2015 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret 

Borgerrådgiverens evaluering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens løbende indsatser 

for bedre sagsbehandling 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kvalitetsstandard Ældre i København 2017 (samt 

Socialforvaltningens Hjælp i Hverdagen 2017) 

Sankt Joseph Plejecenter 

Godkendelsesordning for madservice 

Udbud af Københavns Kommunes indkøbsordning 
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Udbud af personlig og praktisk hjælp 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens årsrapport for 2015 

Københavns Kommunes Værdighedspolitik ”Et værdigt ældreliv i København” 

Værdighedsmilliard 

Fremtidens hjemmehjælp 

Højdevang sogns Plejehjems overdragelse af grund 

Ankestyrelsens praksisundersøgelse af Københavns kommunernes håndtering af 

magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens 

Overførselssagen om boliger til flygtninge. 

 

Socialforvaltningen 
Socialforvaltningens Hjælp i Hverdagen 2017 (samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 

kvalitetsstandard Ældre i København 2017) 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen  
Afholdelse af Ældrerådsvalg 2016 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen 
Udviklingsplan for Kalvebod Miljøcenter 

 

Økonomiforvaltningen 
Forslag til Københavns Kommunes Budget 2017  

Forslag til Trafikplan 2016 

 

Bilag 3 – Eksterne konferencer 
KL’s Sundhedskonference 

KL’s Social og Sundhedspolitiske Forum 

KL’s Ældrekonference 

Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i Nyborg 

Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i Vingsted 

Danske Ældreråd: Temadag om Ældrerådsvalg 

Danske Ældreråd: Temadag om rehabilitering m.v. 

7-by møde i Århus 

Dansk Gerontologisk Selskab: National konference om Aldring og Samfund 

Nationalt Videnscenter for Demens – Et sundt liv for alle – Demens Dagene 

Nationalt Videnscenter for Demens – Lægemidler og demens 

Det Internationale Forbund af Pensionisters konference 

Ældresagens konference om fokus på pårørende 

 

Bilag 4 – Program Københavns Ældreråds temamød 
Program for Københavns Ældreråds temamøde den 3. februar 2016 om kvalitet i Nordens 

Ældreomsorg og Værdighedspolitik i København. 

Kl. 10.00 Hvordan måler vi kvaliteten i Nordens ældreomsorg? v/ Professor MSO Tine 

Rostgaard, KORA 

Kl. 10.45 Debat 
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Kl. 11.30 Værdighedspolitik i Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsborgmester 

Ninna Thomsen 

Kl. 12.00 Frokost 

 

Bilag 6 Program Det sentrale eldreråds studietur i København 
Program for Det sentrale eldreråd i Oslo’s studietur til København den 12. oktober 2016 

arrangeret af Københavns Ældreråd. 

Kl. 09.45 Ankomst i København  

Kl. 10.30 Møde med sekretariatschef Rikke Blom, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

Temaer: 

• Københavns Kommunes styre 

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

Kl. 11.15 Møde med sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen  

Tema: Tillidsdagsordenen 

Kl. 12.20 Frokostmøde med Københavns Ældreråd  

Temaer:  

• Præsentation af Københavns Ældreråd  

• Ældrerådets arbejde og mærkesager 

Kl. 14.15 Møde med centerchef Jan Nybo Jensen på plejecenter Sølund  

Temaer:  

• Plejecenter Sølund som ”Det musikalske plejehjem”, hvor musikken bruges 

både plejefagligt og i det pædagogiske arbejde. 

• Projekt ”Fremtidens Sølund” 

Kl. 16.15 Afgang fra København 


