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Årsberetning 2017 

Forord 
Den 1. januar 2017 tiltrådte det nyvalgte Ældreråd i Københavns Kommune. 2017 blev dermed 

også et år, hvor vi i rådet skulle finde vores ben i forhold til vores fremadrettede arbejde med at 

skabe de bedst mulige forhold for byens ældre borgere. For det er et stort privilegium at være 

ældre borgeres stemme i kommunen, og det forpligter. 

I Ældrerådet forsøger vi at være en konstruktiv ældrepolitisk spiller, og det er vores oplevelse, at vi 

når længst med vores forslag og initiativer til gavn for byens ældre, når vi søger samarbejdet, 

hvilket vi bl.a. har gjort i forhold til demens, nye boligformer til ældre, tilgængelighed m.v.  

I Ældrerådet værner vi om kernevelfærden, og vi siger stop, når der lægges op til besparelser i 

kommunen, som vil gå ud over ældre borgere. Når vi afgiver høringssvar, udtrykker vi samtidig 

vores ønsker om at fremme værdier som selvbestemmelse, kvalitet og tryghed for alle ældre.  

Det er vigtigt, at ældre borgeres stemme er en del af den offentlige debat, og for at komme endnu 

tættere på københavnerne holdt vi i Ældrerådet i 2017 en række valgmøder op til kommunalvalget. 

Her havde vi inviteret borgere og kandidater fra de forskellige politiske partier til sammen at 

debattere ældrepolitik.  

Det var nogle gode møder, der gav os en række spændende perspektiver på dels de problemer, 

man kan opleve som ældre i København, dels på hvordan politikerne ser på ældres udfordringer. 

Denne gode viden vil vi tage med videre, når borgmestre og politiske udvalg sætter sig i stolene på 

rådhuset i det nye år.  

Vi håber, at I med vores årsberetning får et indtryk af nogle af de opgaver vi i 2017 har varetaget i 

Ældrerådet, som ældre borgeres stemme i København.  

God læselyst. 

Kirsten Nissen 

Formand 
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Ældrepolitisk arbejde i 2017 
Mærkesager 
Københavns Ældreråd har i 2017 arbejdet med en række mærkesager (ældrepolitiske 

mål), som rådet følger tæt, og som rådet mener opfyldelsen af, kan gøre en væsentlig 

forskel for ældre borgere i Københavns Kommune. 

Ældrerådet har blandt andet arbejdet med følgende mærkesager: 

En værdig død 
København skal ikke alene være værdig at leve i, men også – når den tid kommer -være 

værdig at dø i. Vi skal ture tale om døden, selvom det er svært. 

Vi har en fælles opgave og et fælles ansvar i forhold til at understøtte, hvordan der 

arbejdes med døden, og dermed skabes værdighed for den døende og de pårørende, og 

her bør Københavns Kommune gå foran. 

Hvert år dør i gennemsnit 1000 beboere på københavnske plejehjem, hvorfor 

Ældrerådet arbejder for, at alle plejehjem har en procedure for, hvad de gør, når et 

menneske ligger for døden sådan, at alle der er omkring det menneske, der skal dø, er 

med til at sørge for en værdig afslutning. Fri adgang til sygepleje og lægedækning er 

særdeles vigtig i denne forbindelse. 

I 2017 arbejdede Ældrerådet aktivt for at udfolde Københavns Kommunes 

værdighedspolitik i forhold til at skabe de bedste rammer for netop arbejdet med ”en 

værdig død” på byens plejehjem. 

Rådet holdt den 12. juni 2017 en fælles temadag med Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen om ”En værdig død”, hvor formålet var at give inspiration og et 

fælles vidensgrundlag for det videre arbejde med at skabe og understøtte gode rammer 

for en værdig død. 

Ældrerådets Sundhedsudvalg har endvidere løbende mødtes med Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen og drøftet forskellige initiativer i forbindelse med 

opkvalificering af området. I denne forbindelse foreslog Ældrerådet iværksættelse af en 

spørgeskemaundersøgelse på plejehjemmene for at få afdækket, hvordan det ser ud og 

hvilke aktuelle problemstillinger, der opleves i forhold til en værdig død. 

Opnormering af personale på plejehjem i ydertimerne og weekender 
Livet på plejehjemmene trænger til et markant løft. Der skal meget mere fokus på 

selvbestemmelse for ældre, der bor på plejehjem. Herunder bør der også være fokus på, 

at ældre kan gøre de ting, som de altid har gjort, og hverdagen på plejehjemmene skal 

tage udgangspunkt i den enkeltes liv, behov og ressourcer. 

For at ældre skal kunne udfolde selvbestemmelsen og få den nødvendige omsorg og 

pleje, er det afgørende, at der er tilstrækkelig bemanding i ydertimerne og i 

weekenderne. Ældrerådet har derfor i 2017 fortsat arbejdet for en opnormering af 

personale på plejehjemmene i ydertimerne og i weekenderne. 
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Ansættelse af socialpædagoger på plejehjem 
Ældrerådet arbejdede i 2017 videre med, at der skal ansættes pædagogisk personale på 

plejehjemmene for at styrke forholdene for ældre, herunder at fokus er på den enkelte 

ældre og på ældres mentale sundhed som helhed. 

Brug af klippekort 
I forhold til ældres selvbestemmelse og mulighed for at få opfyldt sine ønsker i 

dagligdagen er brug af klippekortet afgørende. Ældrerådet følger derfor brugen af kortet 

meget tæt, og rådet er løbende i kontakt med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 

forhold til forvaltningens evalueringer og tiltag i forhold til brugen og udviklingen af 

klippekortet. 

Bedre lægedækning på kommunale enheder 
Ældrerådet arbejder for, at ældre oplever, at det er muligt at blive tilset af en læge, når 

det er nødvendigt. Ældrerådet finder det derfor væsentligt for en ordentlig pleje, at der 

er en bedre lægedækning på de kommunale enheder. 

Flere og bedre boliger til byens ældre 
Ældrerådet har i 2017 arbejdet for at få et større udbud af egnede boliger til ældre 

borgere, både i kommunalt- og privat regi. Der skal være gode og tidssvarende boliger 

til ældre, og de skal være placeret sådan, at ældre fortsat er en del af bylivet, og dermed 

det liv, de tidligere har været en mere aktiv del af. 

Det er vigtigt for Ældrerådets arbejde med nye boligformer, at ældre er en del af det 

mangfoldige København. 

Rådet har i 2017 også arbejdet videre med, at der skal være en udbygning i antallet af 

demenspladser. 

Fast hjælper i hjemmeplejen 

I 2017 har Ældrerådet i lighed med øvrige år haft fokus på, at ældre i hjemmeplejen 

ikke skal opleve at have skiftende hjælpere, og dermed ikke vide, hvem der kommer den 

pågældende dag. Det er ikke tilfredsstillende, og der skal findes en løsning. 

Tilgængelighed 
Ældrerådet havde i 2017 fokus på, at der er ældrevenlig kollektiv trafik i kommunen 

sådan, at ældre kan fortsætte med at bruge byen, og uden at ældre skal føle sig 

begrænset af den måde byrummet er indrettet. I den sammenhæng er det bl.a. vigtigt, at 

der er adgang til offentlige toiletter, bænke og plads på fortovsarealer. 

Rådet har desuden en målsætning om, at der maksimalt må være 350 meter fra et 

stoppested til et givent (ældrerelevant) rejsemål. 

Digitalisering 
I 2017 var der i rådet også opmærksomhed på de udfordringer, som øget digitalisering 

kan give ældre, der ikke føler sig vante i udviklingen, og derfor kan opleve det som 

problematisk at benytte digitale løsninger. Rådet arbejder for, at ingen ældre skal 
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komme i klemme i den digitale udvikling. 

Ældre med anden etnisk baggrund 
Ældrerådet etablerede i 2017 kontakt til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 

med henblik på at rette forvaltningens fokus på gruppen af borgere +60 år, og de 

problematikker der gør sig gældende her. 

I forhold til ældre med anden etnisk baggrund har rådet særlig fokus på ulighed i 

sundhed. 

Beskæftigelsesproblematikker der rammer ældre 
Ældrerådets kontakt til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indebar i 2017 

også et øget fokus på +60-årige borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet og 

mulighederne for førtidspension m.v. Ældrerådet havde i den forbindelse foretræde for 

den af det tidligere Beskæftigelses- og Integrationsudvalg nedsatte taskforce for 

førtidspension og fleksjob. 

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

ældre borgeres forhold i København. Ældrerådet har i 2017 haft 15 sager i høring samt 

mere end 50 tilsynsrapporter fra BDO og Embedslægen. 

Ældrerådet modtager størstedelen af høringerne fra Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen, men rådet ønsker i langt højere grad også at blive hørt i sager fra 

øvrige forvaltninger og politiske udvalg, da det vil medvirke til, at rådets rådgivende 

funktion bringes yderligere i spil i til gavn for kommunens ældre. Når Ældrerådet 

afgiver høringssvar medvirker rådet til, at ældreperspektivet netop tænkes ind i de 

kommunale tiltag, og at værdierne fra kommunens ældrepolitik efterleves. 

Høringer i 2017 fremgår af bilag 2. 

Samarbejde med borgmestre og politiske udvalg 
Ældrerådet fortsatte i 2017 arbejdet med at videreudvikle kontakten til politikerne på 

Københavns Rådhus, og som optakt til kommunalvalget inviterede rådet i efteråret til 

valgmøder for at sætte ældrepolitik på den politiske dagsorden. 

Formandskabet mødes regelmæssigt med Sundheds- og Omsorgsborgmesteren, og rådet 

har årligt to faste møder med Sundheds- og Omsorgsudvalget samt et årligt møde med 

Socialudvalget. 

Formandskabet deltager også i de to årlige møder som Sundheds- og 

Omsorgsborgmesteren inviterer til, hvor ældreorganisationerne ligeledes deltager. 

Ældrerådet mødtes den 1. marts 2017 med Sundheds- og Omsorgsudvalget til 

budgetseminar, hvor rådet fremsatte sit syn på forvaltningens effektiviseringsforslag for 

det kommende år. Ligeledes mødtes rådet med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 17. 

august 2017, hvor der her var fokus på, hvordan der skabes gode rammer for en værdig død på 
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plejehjemmene samt behovet for flere demenspladser, som følge af udviklingen i 

demenssygdomme. 

Ældrerådet deltog den 15. marts 2017 på Socialudvalgets budgetmøde, hvor rådet gav 

bemærkninger til effektiviseringsforslagene på området. 

Derudover har Ældrerådets fagudvalg efter behov mødtes med borgmestre og politikere. 

Ældrerådets formandskab og Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg mødtes således i 

2017 bl.a. med daværende kultur- og fritidsborgmester. På mødet drøftede udvalget 

muligheden for en udvidelse af grøn tid-ordningen, samt behovet for flere lokaler til 

idrætsfaciliteter målrettet borgere over 60 år. 

Møder og konferencer i 2017 
Ordinære ældrerådsmøder 
Ældrerådet holder hver måned et ordinært ældrerådsmøde, med undtagelse af juli. 

Ældrerådsmøderne foregår på Københavns Rådhus, og rådets dagsordener og referater 

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

I 2017 faldt de ordinære ældrerådsmøder på følgende datoer: 25. januar, 22. februar, 29. 

marts, 26. april, 31. maj, 21. juni, 30. august, 27. september, 25. oktober, 29. november 

og 20. december. 

Ekstraordinære ældrerådsmøder 
Den 24. februar 2017 holdt Ældrerådet et ekstraordinært møde med henblik på rådets 

forberedelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar den 1. marts 2017. 

Ligeledes holdt Ældrerådet et ekstraordinært møde den 7. juni 2017, idet Ældrerådet her 

sammenfattede rådets budgetønsker til Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse 

med forhandling af budget 2018. 

Fagudvalgsmøder 
Ældrerådets fagudvalg har som deres primære opgave 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 holder som udgangspunkt ordinære møder en gang 

månedligt. 

Repræsentanter fra kommunens forvaltninger og øvrige samarbejdspartnere deltager 

ofte på fagudvalgsmøder 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. 

Heriblandt har der i 2017 været drøftelse med forvaltningernes embedsmænd om 

moderniseringsplanen; ’en værdig død’; madservice; forebyggende hjemmebesøg; faste 

læger på plejehjem samt underernæring. 

Derudover har Ældrerådets Sundhedsudvalg været på besøg på Center for Diabetes, og 
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rådets Boligudvalg har været på besøg på demensplejehjemmet Pilehuset. 

Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg har haft et dialogmøde med DGI om at fremme 

ældres mulighed for bevægelses- og idrætsfaciliteter, og derudover har udvalget hvert 

halve år holdt møde med Borgerservice. 

Ældrerådets deltagelse i ældrepolitiske konferencer arrangementer m.v. 
Repræsentanter fra Ældrerådet har i 2017 deltaget i KL’s Sundhedskonference, KL’s 

Social- og Sundhedspolitiske Forum, KL’s Ældrekonference, Danske Ældreråds 

repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konferencer og Danske Ældreråds temadage. 

Derudover har repræsentanter fra rådet deltaget på 7-bymødet på Frederiksberg den 5. 

april 2017 og 3-by mødet i København den 27. november, som Ældrerådet stod for at 

arrangere. 

Endvidere har Ældrerådet blandt andet medvirket i en paneldebat i forbindelse med 

videndelingskonference på baggrund af projektet ”Det gode måltid”; holdt åbningstale 

til demensugen ’En Demensvenlig Storby’; deltaget i bedømmelsesudvalget til uddeling 

af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens fællesskabspris; deltaget med en stand ved 

Seniordage 2017; holdt tale og haft en stand ved Spring For Livet idrætsdagen; afholdt 

temadag sammen med Sundheds- og omsorgsforvaltningen om en værdig død; deltaget i 

en workshop om Københavns Kommunes Handicappolitik; deltaget i en workshop om 

tilgængelighed i Bispebjerg og deltaget i en workshop om udearealerne ved 

Gasværksgrunden på Østerbro. 

Temadag om en værdig død 
Den 12. juni 2017 var Ældrerådet medvært for temadagen om en værdig død. Formålet 

var at sætte fokus på, hvordan man kommunalt skaber de bedste rammer for en værdig 

død. Temadagen blev afholdt som et samarbejde mellem Ældrerådet, Sundheds- og 

Omsorgsudvalget og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 

3-by møde i København
Københavns Ældreråd stod i 2017 for afholdelse af 3-bymødet, som foregik mandag 

den 27. november. Temaet tog udgangspunkt i opførelsen af Plejehjem i København, og 

dagen startede med en rundvisning i De Gamles By ved leder af Boligsekretariatet Per 

Christensen og arkitekt Thomas Lauridsen. 

Derefter gik turen til Plejehjem Sølund, hvor rådene blev budt velkommen af centerchef 

Jan Nybo Jensen, som holdt oplæg om projekt ’Fremtidens Sølund’. Et projekt som 

Københavns Ældreråd løbende har været i involveret i, hvilket formand Kirsten Nissen 

orienterede om. 

Derudover deltog programleder Birgitte Bo Christensen, idet hun fortalte om processen 

med at omdanne Sankt Joseph Kloster til et plejehjem og seniorbofællesskab. Sidst på 

eftermiddagen var der tid til fælles debat og drøftelse af aktuelle emner. 

Programmet for 3-bymødet er vedhæftet som bilag 3. 
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Ældrerådets valgmøder op til kommunalvalget den 21. november 2017 
I forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 valgte Ældrerådet at sætte 

fokus på ældrepolitik ved at invitere samtlige partier til paneldebat i kommunens fem 

lokalområder. Valgmøderne var åbne for alle, og det var for rådet en oplagt mulighed 

for at komme tættere på byens borgere og møde de politiske kandidater, og derved sætte 

fokus på kommunens ældrepolitik. 

Programmet for valgmøderne er vedhæftet som bilag 4. 

Afholdelse af interne seminarer i Ældrerådet 
Som led i det nyvalgte Ældreråds tiltræden holdt rådet et seminar fra den 16.-17. januar 

2017, for dels at blive rystet sammen og dels at blive introduceret til arbejdet i 

Ældrerådet m.v. Seminaret blev delvist faciliteret af konsulenter fra Metropol. 

Herudover holdt Ældrerådet et udviklings- og samarbejdsseminar med fokus på det 

gode samarbejde den 7. december 2018, hvor en organisationspsykolog faciliterede 

dagen. 

Programmerne for Ældrerådets interne seminarer er vedhæftet som bilag 5 og 6. 

Eksterne samarbejder og kommunale arbejdsgrupper 
Danske Ældreråd 
Københavns Ældreråd er medlem af landsorganisationen Danske Ældreråd, som 

repræsenterer alle landets 98 folkevalgte ældreråd. 

Formanden for Københavns Ældreråd, Kirsten Nissen, er valgt som næstformand til 

bestyrelsen for Danske Ældreråd, som repræsentant for København, Frederiksberg og 

Bornholm. Ældrerådsmedlem Hanne Simonsen er valgt som Kirsten Nissen 

stedfortræder til Danske Ældreråds bestyrelse. 

Regionældreråd Hovedstaden 
Regionsældrerådene er i modsætning til ældrerådene ikke nedsat ved lov, men har 

fungeret som et samarbejdsforum siden 2006. 

Regionsældreråd Hovedstaden består af repræsentanter fra ældrerådene i alle Region 

Hovedstadens kommuner. Rådet skal samarbejde med Region Hovedstaden om at 

fremme ældre borgeres interesser på de områder, der hører under regionen herunder 

primært sundhedsvæsenet. 

Regionsældreråd Hovedstadens møder holdes på Regionsgården i Hillerød, og der 

deltager i reglen 60 ældrerådsmedlemmer, hvoraf 9 pladser er tildelt repræsentanter for 

Københavns Ældreråd. 

Ældrerådsmedlemmerne Hanne Simonsens og Lise Helweg sidder i Regionsældreråd 

Hovedstadens Forretningsudvalg. Derudover er det Ældrerådets Sundhedsudvalg, som 

varetager møderne i Regionsældreråd Hovedstaden. 
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7-by møder 
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. 

 

3-bymøder (Malmø samarbejdet) 

Der eksisterer et mangeårigt samarbejde mellem Malmö Centrala Pensionärsråd, 

Frederiksbergs Ældreråd og Københavns Ældreråd. Rådene mødes årligt og udveksler 

erfaringer inden for ældreområdet. I 2017 var Københavns Ældreråd vært ved mødet. 

 

Kommunale arbejdsgrupper m.v. 
Ældrerådet inviteres hvert år af Københavns Kommune til at deltage i en række 

parkbrugerråd samt følgegrupper. 

 

Nedennævnte liste indeholder en oversigt over de følgegrupper og parkbrugerråd, hvor 

der har været afholdt møde i 2017, samt hvilke ældrerådsmedlemmer, der har 

repræsenteret rådet i disse sammenhænge. 

 

Følgegruppe om tilgængelighed 

Ældrerådet var repræsenteret ved Svend Aage Sørensen og Vera Eckhardt. 

 

Parkbrugerråd for Amager Strandpark 

Ældrerådet var repræsenteret ved Svend Aage Sørensen. Bjarne Mortensen var 

suppleant. 

 

Parkbrugerråd for Assistents Kirkegården 

Ældrerådet var repræsenteret ved Pia Weise Pedersen. Knud Johnsen var suppleant. 

 

Parkbrugerråd for Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken 

Ældrerådet var repræsenteret ved Joan Jensen. 

 

Parkbrugerråd for letbaneprojektet 

Ældrerådet var repræsenteret ved Svend Aage Sørensen, Arne Bjørn Nielsen og Steen 

Jeppson. 

 

Parkbrugerråd for Rødkildeparken, Degnemosen og Bellahøjparken 

Ældrerådet var repræsenteret ved Knud Johnsen og Hjørdis Espensen. 

 

Parkbrugerråd for udviklingsplan af de fredede områder Lersøparken og 

Kolonihaveparken. Ældrerådet var repræsenteret ved Vera Eckhardt. Steen Jeppson var 

suppleant. 

 

Interessentmøde om Naturpark Amager  

På interessentmøde om Naturpark Amager var rådet repræsenteret ved Arne Bjørn Nielsen.  
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Paneldeltagelse i projekt ”Sikker Sammenhæng”  

Hanne Simonsen, Lise Helweg og Anne Marie Bossen Aarøe deltog i panelet i forbindelse med 

projekt ”Sikker sammenhæng”.  

 

Bedømmelsesudvalget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens fællesskabspris  

Næstformand i Ældrerådet, Bente Ketty Hansen, deltog som Ældrerådets repræsentant i 

Sundheds-. Og Omsorgsforvaltningens bedømmelsesudvalg for Fællesskabsprisen i 2017. 

 

Ældrerådets organisering 
Formandskab 
Formand Kirsten Nissen og næstformand Bente Ketty Hansen udgør rådets 

formandskab. Rådets formandskab mødes en gang om måneden for at forberede 

Forretningsudvalgets møder. Herudover håndterer formandskabet henvendelser til rådet 

og drøfter kursusansøgninger m.v. 

 

Forretningsudvalg 
Forretningsudvalget består af rådets formandskab og formændene for de seks fagudvalg. 

Forretningsudvalget forbereder dagsordenen til ældrerådsmøderne og har ansvaret for 

koordinering af det 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 2017 bestod Ældrerådets Forretningsudvalg af følgende medlemmer: 

Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Hanne Simonsen 

(formand for Sundhedsudvalget), Lise Helweg (formand for Omsorgsudvalget), Joan 

Jensen (formand for Kultur- og Fritidsudvalget), Merete Raaschou (formand for 

Boligudvalget), Steen Jeppson (formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget) 

og Svend Aage Sørensen (formand for Teknik- og Miljøudvalget). 

 

Fagudvalg 
Ældrerådet har seks fagudvalg, der skal forberede høringssvar og de ældrepolitiske 

indstillinger til Ældrerådet på deres respektive ressortområder. De seks fagudvalg har 

nedsat sig med formand og næstformand. Fagudvalgene holder som udgangspunkt 

ordinære møder en gang om måneden. 

 

De seks fagudvalg er: 

• Beskæftigelses- og Integrationsudvalget  

• Boligudvalget  

• Kultur- og Fritidsudvalget  

• Omsorgsudvalget  

• Sundhedsudvalget  

• Teknik- og Miljøudvalget  

 

Se Bilag 1 for medlemmer af Ældrerådets fagudvalg 2017. 

 

Arbejdsgrupper 
Ældrerådet havde i 2017 nedsat to arbejdsgrupper herunder en PR-gruppe og en 
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aktivistgruppe i forbindelse med planlægning af Ældrerådets valgmøder op til 

kommunalvalget. 

 

Herudover har Ældrerådet en fast arbejdsgruppe på tre medlemmer, der gennemgår 

tilsynsrapporterne fra Embedslægen og BDO. 

 

Medlemmer af Ældrerådet 
Ældrerådet bestod ved udgangen af 2017 af følgende medlemmer: Kirsten Nissen 

(formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Anne Marie Bossen Aarøe, Arne Bjørn 

Nielsen, Arne Mikkelsen, Arvin Storgaard, Benna Lis Jacobsen, Birthe Mørck, Bjarne 

Mortensen, Eleonora Lewandowski, Hanne Simonsen, Henrik Høgh, Hjørdis Espensen, 

Joan Jensen, Jørgen Melskens (orlov), Knud Johnsen, Lise Helweg, Merete Raaschou, 

Mona Sillemann, Peder Blom, Pia Weise Pedersen, Steen R. Jeppson, Svend Aage 

Sørensen, Torben Knud, Vagn Kofoed og Vera Eckhardt. 

 

Nye medlemmer i Ældrerådet 
Peder Blom blev medlem af Ældrerådet i marts 2017, idet Hans Thomsen valgte at 

træde ud af rådet. 

 

Arne Mikkelsen indtrådte som suppleant i Ældrerådet i december 2017, under Jørgen 

Melskens orlov. 

 

Sekretariatsbetjening 
Ældrerådet bliver sekretariatsbetjent af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 

Ældrerådets sekretariat er organisatorisk placeret i forvaltningens Ledelsessekretariat. 

Sekretariatet ledes dagligt af en ældrepolitisk konsulent og en akademisk medarbejder.  
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Bilag 

Bilag 1 - Medlemmer af Ældrerådets fagudvalg 2017 
Ved udgangen af 2017 var Ældrerådets medlemmer fordelt i følgende fagudvalg: 

Boligudvalget 

Merete Raaschou (formand), Joan Jensen (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin 

Storgaard, Benna Lis Jacobsen, Bjarne Mortensen, Eleonora Lewandowski, Knud 

Johnsen og Peder Blom. 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

Steen Jeppson (formand), Bjarne Mortensen (næstformand), Birthe Mørck, Eleonora 

Lewandowski, Henrik Høgh, Hjørdis Espensen, Merete Raaschou og Pia Weise 

Pedersen. 

Kultur- og Fritidsudvalget 

Joan Jensen (formand), Birthe Mørck (næstformand), Eleonora Lewandowski, Henrik 

Høgh, Pia Weise Pedersen, Svend Aage Sørensen, Torben Knud og Vera Eckhardt. 

Omsorgsudvalget 

Lise Helweg (formand), Merete Raaschou (næstformand), Anne-Marie Bossen Aarøe, 

Benna Lis Jacobsen, Bente Ketty Hansen, Eleonora Lewandowski, Hanne Simonsen, 

Kirsten Nissen, Mona Sillemann og Vagn Kofoed. 

Sundhedsudvalget herunder Regionsældrerådet 

Hanne Simonsen (formand), Anne-Marie Bossen Aarøe (næstformand), Arne Bjørn 

Nielsen, Benna Lis Jacobsen, Bente Ketty Hansen, Eleonora Lewandowski, Henrik 

Høgh, Kirsten Nissen, Lise Helweg og Mona Sillemann. 

Teknik- og Miljøudvalget 

Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde), Arne Bjørn Nielsen, 

Arvin Storgaard, Bjarne Mortensen, Hjørdis Espensen, Joan Jensen, Knud Johnsen, 

Peder Blom og Steen Jeppson. 

Bilag 2 - Høringer i 2017 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Beretning om magtanvendelse. 

Brugerundersøgelse 2016. 

Demografiregulering og lukning af plejeboliger og midlertidige pladser. 

Forenklet madtilbud på plejecentre. 

Kvalitetsstandarter 2018. 

Konkurrenceprogram for Sankt Joseph plejecenter og seniorbofællesskab. 

Pjecer om klippekortordning. 

SKI-udbud af bleer. 

Høring vedrørende kompressionsmidler (dialogmøde). 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets 1. behandling af budget 2018. 

Tilsynskoncept 2017. 
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Socialforvaltningen 
Københavns Kommunes Handicappolitik 2018-2022. 

Socialudvalgets 1. behandling af budget 2018. 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen 
Dispensations fra kravet om affaldsskakte i bygningsreglementer. 

 

Økonomiforvaltningen 
Budgetforslag 2018. 

 

Bilag 3 – Program for 3-bymøde i København den 27. november 2017 

Kl. 9.30 – 10.30 Velkomst samt kaffe/the/kage v/ Kirsten Nissen, formand for 

Københavns Ældreråd. 

Kl. 10.45 – 11.30 Kort rundvisning i De Gamles By v/ Per Christensen, leder af 

Boligsekretariatet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Thomas 

Lauridsen, arkitekt og chefkonsulent i Sundheds- og 

omsorgsforvaltningen. 

Husk varmt overtøj og behageligt fodtøj. 

Kl. 11. 30 – 12.00 Fælles bustransport til Plejecenter Sølund, Ryesgade 20A, 2200 

Københavns N. 

Kl. 12.00 – 12.30 Omdannelse af Sankt Joseph Kloster til Plejecenter og 

Seniorbofællesskab v/ Birgitte Bo Christensen, programleder i 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 

Kl. 12.30 – 13.20 Frokost. 

Kl. 13.20 – 13.30 Københavns Ældreråd og projekt ”Fremtidens Sølund” v/ Kirsten 

Nissen, formand for Københavns Ældreråd. 

Kl. 13. 30 – 14.00 ”Fremtidens Sølund” – Et fællesskab på tværs af generationer med 

plejeboliger, seniorboliger, ungdomsboliger og daginstitution under et 

tag v/ Jan Nybo Jensen, centerchef for Plejecenter Sølund. 

Kl. 14.00  Eftermiddags kaffe/the/kage. 

Kl. 14.10 – 15.00 Fælles erfaringsudveksling om aktuelle emner og gensidig inspiration.

  Indledning v/Kirsten Nissen, formand for Københavns Ældreråd. 

Kl. 15.00 Dagens program er slut. 

Tak for denne gang og kom godt hjem. 
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Bilag 4 – Program for Ældrerådets valgarrangementer 
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Bilag 5 – Program for Ældrerådets seminar den 16.-17. januar 2017 

Mandag den 16. januar 2016: 
Kl. 9.00 – 10.00 Fælles mødested: Kaffeloungen på 1. sal (Conference Wing Foyer 1.sal 

på Crowne Plaza Copenhagen Towers). 

Ved ankomst til hotellet, er der mulighed for at få en kop kaffe/the i 

hotellets kaffelounge på 1. sal inden vi samlet går til mødelokale ”Mont 

Blanc” som er beliggende på hotellets 4.sal.  

Indtjekning kan ske fra kl. 14.00. 

Kl. 10.00 – 10.10 Velkomst v/ formand for Ældrerådet Kirsten Nissen 

• Formanden byder velkommen. 

• Sang. 

• Formanden introducerer programmet for Ældrerådets seminar 

m.v. 

Dagens program finder sted i mødelokale ”Mont Blanc” på hotellets 

4.sal. 

 

Kl. 10.10 – 10.15 Praktiske oplysninger v/Ældrerådets Sekretariat. 

Kl. 10.15 – 10.45 Ældrerådets arbejde v/ formand Kirsten Nissen og næstformand Bente 

Hansen. 

• Ældrerådets arbejde m.v. 

• Hvilke værdier kendetegner arbejdet i Ældrerådet. 

• Hvad indebærer arbejdet som medlem af Ældrerådet. 

• Mærkesager og pejlemærker som Ældrerådet har haft fokus på i 

den forgangne periode. 

Kl. 10.45 – 11.00 Sekretariatets arbejde og opgaver v/Ældrerådets Sekretariat. 

• Understøttelse af rådets arbejde 

• Aflevering af bilag, diætlister, tilrettelæggelse af rejseplaner m.v. 

• Ældrerådet som selvstændig forvaltningsmyndighed 

• Tavshedspligt 

• Deltagelse i følgegrupper, dommerkomitéer m.v. 

Kl. 11.00 – 11.25 Ældrerådets samarbejdspartnere v/Kirsten Nissen og Bente Hansen 

• Hvem har Ældrerådet et samarbejde med m.v. 

• Ældrerådets medlemskab af DANSKE ÆLDRERÅD. 

Kl. 11.30 – 12.00 Oplæg v/ Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen. 

Der er mulighed for at stille spørgsmål i forlængelse af oplægget. 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost. 

Der er frokostbuffet efter årstiden sammensat af hotellets køkkenchef, 

og frokosten inkluderer 1 sodavand/vand. Frokosten finder sted i 

restauranten i hotellets stueetage. 

Kl. 13.00 – 13.10 ”Energizer” v/Ældrerådets Sekretariat. 

Foregår i mødelokalet ”Mont Blanc” på 4.sal. 
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Kl. 13.10 – 13.45 Oplæg ved tidligere formænd/næstformænd for Ældrerådets 

forskellige udvalg om, hvordan arbejdet hidtil har været tilrettelagt i 

udvalgene; hvordan strukturen har været i udvalget, herunder hvilke 

sager, som udvalgene har haft fokus på. 

• Ældrerådet har hidtil organiseret sig med Forretningsudvalg, 

Budgetudvalg, Sundhedsudvalg, Regionsudvalg Omsorgs- og 

Boligudvalg, Trafik- og Miljøudvalg, Kultur- og Fritidsudvalg. 

Kl. 13.45 -14.15 Refleksion i grupper (foregår i lokalet) i forhold til de gennemgåede 

temaer på dagens program, herunder: 

• Hvordan ser jeg mig selv som medlem af Ældrerådet 

• Hvilke kompetencer kan jeg konkret bidrage med/har jeg lyst til 

at bidrage med 

• Hvilke områder har jeg overvejelser om at det kunne være 

spændende og give mening at arbejde med. 

Pause (15 minutter) Kaffe/the i hotellets kaffelounge på 1. sal. 

Kl. 14.30 – 15.00 Oplæg v/administrerende direktør Katja Kayser, Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen. 

Der er mulighed for at stille spørgsmål i forlængelse af oplægget. 

 

Kl. 15.00 – 15.30 Oplæg v/direktør Hanne Baastrup, Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen. 

Der er mulighed for at stille spørgsmål i forlængelse af oplægget. 

 

Eftermiddagspause  Eftermiddagskaffe Eftermiddagskaffepausen finder sted i kaffeloungen 

(Conference Wing Foyer) på 1. sal. Der vil blive serveret kaffe/the, 

hjemmebagt kage og frisk frugt. 

Kl. 16.00 – 16.30 Oplæg v/Sekretariatschef Rikke Blom, Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen. 

• Budgetproces. 

• Høringsproces. 

Der er mulighed for at stille spørgsmål i forlængelse af oplægget. 

Kl. 16.30 – 17.00 Fælles refleksion og afrunding af dagens program v/ formand Kirsten 

Nissen. 

Kl. 18.30  Vi mødes til et glas ”bobler” i hotellets bar ”BARK” inden middagen. 

Baren er beliggende i hotellets stueetage.  

Kl. 19.00 -  Middag Middagen finder sted i hotellets restaurant i stueetagen. 

Efter middagen For de der ønsker er det efter middagen muligt at mødes i bar ”BARK” i 

stueetagen til hygge og godnat øl/vand. 
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Tirsdag den 17. januar 2017  
Kl. 6.30 - 9.00  Morgenmadsbuffet i hotellets restaurant i stueetagen og check ud. 

Kl. 9.00 – 9.10 Introduktion af dagens program v/ formand Kirsten Nissen 

• Sang. 

• Dagens arbejdstema er drøftelse af Ældrerådets fremtidige 

udvalgsstruktur. 

• Præsentation af Rikke Drejer og Pia Gerald fra 

Professionshøjskolen Metropol, som skal facilitere rådets 

arbejde med udvalgsstruktur. 

Dagens program finder sted i mødelokale ”Mont Blanc” på hotellets 4. 

sal. 

 

Kl. 9.10 – 11.25 Drøftelse af Ældrerådets udvalgsstruktur v/facilitator. 

Til brug for dagens arbejde med udvalgsstrukturen, er følgende 

grupperum reserveret: 

• Mount Elbert 1 

• Mount Elbert 2 

• Matterhorn 

Alle lokalerne er beliggende på 4. sal. 

Kl. 9.40 - Det er muligt at hente kaffe/the og forfriskninger fra kl. 9.40 og 

formiddagen frem, og bringe det med under drøftelserne af 

Ældrerådets udvalgsstruktur. 

Kl. 11.30 – 12.00 Oplæg v/ borgerservicechef Flemming Otto og projektleder Jakob 

Skov, Borgerservice. 

Kl. 12.00 – 13.00  Frokost. 

Der er frokostbuffet efter årstiden sammensat af hotellets køkkenchef, 

og frokosten inkluderer 1 sodavand/vand.  

Frokosten finder sted i hotellets restaurant i stueetagen. 

Kl. 13.00 – 14.15 Fortsat drøftelse af Ældrerådets udvalgsstruktur og afrunding af 

arbejdet. 

Drøftelserne foregår i mødelokale ”Mont Blanc” på hotellets 4. sal. 

Eftermiddagskaffe Eftermiddagskaffe i hotellets kaffelounge i stueetagen. 

Kl. 14.30 – 15.00 Oplæg v/pressechef Thomas Brahm, Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen. 

Kl. 15.00 – 15.15 Afrunding af seminaret v/ formand Kirsten Nissen. 
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Bilag 6 vedrørende Ældrerådets udviklings- og samarbejdsseminar den 7. 

december 2017  

Program  
Kl. 11.00  Velkomst v. Ældrerådets formand Kirsten Nissen: Baggrund for 

seminaret og håb til det fælles udkomme af dagens arbejde  

Program og proces v. psykolog Annemette Hasselager  

Kl. 11.15  ”Det gode samarbejde i en politisk virkelighed” - Inspirationsoplæg v. 

Annemette  

Kl. 11.45  Hensyn til helhed og det enkelte medlem:  

Dilemma 1: Hvordan balancerer man som enkeltindivid og som 

Ældreråd mellem egne mærkesager og fælles holdninger? 

Gruppearbejde.  

Kl. 12.15  Frokost  

Kl. 12.45 Gode beslutninger:  

Dilemma 2: Hvordan kan man vise tilstrækkelig loyalitet overfor fælles 

beslutninger uden at tabe terræn i forhold til ens egne holdninger? 

Gruppearbejde.  

Kl. 13.15  Fælles diskussion - hvor de 4 grupper fremlægger hovedpointer fra 

deres diskussioner.  

Kl. 14.00  Pause  

Kl. 14.15  Spilleregler for det gode samarbejde: 

I små grupper diskuterer vi først, hvilke spilleregler for det fremtidige 

samarbejde som dagens arbejde peger på.  

I plenum får vi input fra grupperne og skaber i fællesskab et bud på 

spilleregler for det fremtidige samarbejde.  

Kl. 15.00  Tak for i dag. 

 


