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Møde i Forretningsudvalget 
Den 18. august 2021 

REFERAT 

Møde i Forretningsudvalget 
Dato: onsdag den 18. august 2021 kl. 10.00-15.00 
Sted: Sjællandsgade 40, København N, bygning I, lokale 207 

Medlemmer: 
Kirsten Nissen (formand), Pia Weise Pedersen (næstformand), Anne Worning 
(formand for Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget), Anders Lund (formand for Kultur- 
og Fritidsudvalget), Arvin Storgaard (formand for Boligudvalget), Hanne Simonsen (formand for 
Sundhedsudvalget), Leif Andreasen (formand for Omsorgsudvalget) og Peder Blom (formand for 
Teknik- og Miljøudvalget). 

Afbud fra Peder Blom og Leif Andreasen. Annette Thernøe (næstformand i Teknik- og 
Miljøudvalget) samt Margit Schrøder (næstformand i Sundheds- og Omsorgsudvalget) deltog i 
stedet for på mødet.  

Eksterne deltagere 
Under punkt 5 deltog direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 
11.30-12.00) 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formandskabet
3. Orientering fra udvalgene, herunder Regionsældreråd Hovedstaden
4. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse
5. Orientering om aktuelle sager i Sundheds-og Omsorgsforvaltningen v/direktør Lars 

Gregersen
6. Forslag til møderække for 2022 (Ældreråd og Forretningsudvalg)
7. Mødelederkursus for Ældrerådets dirigentgruppe og generel opmærksomhed på ”Det 

gode møde”
8. 2. behandling af Ældrerådets mærkesager
9. Socialudvalgets invitation til budgetmøde den 20. august 2021 kl. 10.40-11.50
10. Fællesmøde med Sundheds-og Omsorgsudvalget den 23. september 2021 kl. 14.30-15.30
11. Ældrerådets plejehjemsbesøg
12. Økonomiforvaltningens kommende høring vedrørende budget 2022
13. Økonomiforvaltningens forudgående offentlighed om kommunalplantillæg for 

Godsbaneterrænet
14. Kultur- og Fritidsforvaltningens høring vedrørende idekatalog til liv og udfoldelse på 

vandet
15. Udsættelse af 3-bymøde til foråret 2022
16. Ældrerådets deltagelse i DHL-stafetten den 1. september 2021 i Fælledparken
17. Spring for Livet den 9. september 2021 i Nørrebrohallen
18. Orientering fra arbejdsgruppenom tilrettelæggelse af valgmøde
19. Indstillingsret af medlemmer fra Ældrerådet til lokaludvalgene
20. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens flytning til Telehuset
21. Planlægning af møde i Ældrerådet den 25. august 2021
22. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Margit Schrøder havde til mødet fremsendt udkast til principper for plejehjem, udarbejdet af den 
af Ældrerådet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende principper for plejehjem, med henblik på 
behandling på møde i Ældrerådet den 25. august 2021. Forretningsudvalget besluttede at 
indsætte udkast til principper for plejehjem som nyt punkt 20 på dagsordenen.
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Herefter godkendte Forretningsudvalget dagsordenen. 

2. Orientering fra formandskabet
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt)

Formandskabet havde intet at bemærke, idet dagsordenen afspejlede de emner, som 
formandskabet drøftede på møde den 11.august 2021. 

3. Orientering fra udvalgene, herunder Regionsældreråd Hovedstaden
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt)

Kultur- og Fritidsudvalget 
Anders Lund orienterede om det seneste møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2021, 
hvor idrætschef Thomas Bach og souschef Rikke Thielcke fra idrætsudvikling i Kultur-og 
Fritidsforvaltningen havde deltaget og orienteret om kommunens samarbejdsaftale med DGI og 
DIF vedrørende Verdensby i bevægelse. Samarbejdsaftale, fra 21. februar 2021 skal understøtte, at 
København bliver verdens mest aktive storby. Dette skal blandt andet ske ved at få flere udsatte, 
sårbare og ældre københavnere ind i de fællesskaber, der opstår, når man dyrker idræt. Med 
aftalen vil man arbejde for, at københavnere i alle aldre bliver mere fysisk aktive og mentalt sunde, 
og at københavnere uanset baggrund inkluderes i fællesskaberne og foreningslivet, og med aftalen 
sættes der bl.a. særligt fokus på voksne. 

Anders Lund oplyste, at udvalget havde vendt mulige kontingentbesparelser for ældre i tilknytning 
til samarbejdsaftalen, hvor der ligeledes er et budgetforslag om Verdensby i bevægelse, som 
udvalget gerne vil indstille til Ældrerådet, at rådet støtter som et budgetønske. 

Videre oplyste Anders Lund, at udvalget havde drøftet vigtigheden i, at ældre borgere ikke 
kommer i klemme i overgangen fra aktivitetscenter til forening, men at man også opretholder 
fokus på genoptræning i forhold til overgangen. Der henvises til referat af møde i Kultur- og 
Fritidsudvalget den 16. august 2021 for yderligere, herunder link til samarbejdsaftalen m.v. 
vedrørende Verdensby i bevægelse. 

Boligudvalget 
Arvin Storgaard orienterede om møde i Boligudvalget den 9. august 2021, hvor udvalget blandt 
andet havde evalueret mødet med det stående politiske Teknik- og Miljøudvalg, der blev afholdt 
den 7. juni 2021, hvor dagsordenen overordnet omhandlede etablering af flere 
seniorbofællesskaber i København samt bedre tilgængelighed for ældre københavnere. Arvin 
Storgaard bemærkede, at udvalget vil arbejde videre med området for seniorbofællesskaber. 

Desuden oplyste Arvin Storgaard, at udvalget havde drøftet strategi for boligområdet, jf. 
beslutning på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021, om at arbejde for at 
opfordre kommunerne til at have en langsigtet strategi for, hvordan de nødvendige boliger til 
ældre tilvejebringes.Arvin Storgaard oplyste, at udvalget i den sammenhæng havde vendt 
kommunens moderniserings- og plejeboligplan, som et strategisk redskab. 

Videre henviste Arvin Storgaard til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens invitation til indvielse af 
Klostergårdens Plejehjem den 26. august kl. 14.30-16.00, hvor Ældrerådet deltager. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget orienteres om arbejdet i fagudvalgene af de respektive formænd.



3 

Møde i Forretningsudvalget 
Den 18. august 2021 

Herudover oplyste Arvin Storgaard, at udvalget havde arbejdet med mærkesager, herunder 
principper for plejehjem. 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Hanne Simonsen orienterede om Sundheds- og Omsorgsudvalgets seneste møde, hvor udvalget 
havde afprøvet en gruppearbejdsform, hvilket havde fungeret godt.  

Hanne Simonsen oplyste videre, at udvalget også havde drøftet mærkesager. 
Herudover oplyste Hanne Simonsen, at udvalget ønsker at besøge plejehjem i små grupper, og 
her spørge til om klippekortene bruges; hvor mange frivillige der er; hvordan samarbejdet er med 
beboerne og pårørende, sådan at oplysningerne kan bruges i budgetsammenhæng. 
Endvidere oplyste Hanne Simonsen, at formanden for Regionsældrerådet havde indkaldt til møde 
i Regionsældrerådet i Hillerød den 13. september2021 kl. 11.00-15.00. 

Margit Schrøder orienterede om udvalgets arbejde med at gennemgå tilsynsrapporterne og 
gjorde i denne sammenhæng opmærksom på, at Ældrerådets høringssvar er offentliggjort på 
Ældrerådets hjemmeside, hvor man således kan orientere sig om, hvad rådet konkret har haft 
fokus på. 

Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Anne Worning oplyste, at udvalget holder møde mandag den 23. august 2021. 

Teknik- og Miljøudvalget 
Annette Thernøe orienterede om Teknik-og Miljøudvalgets møde den 9. august 2021, hvor 
udvalget blandt andet havde drøftet mærkesager, herunder kollektiv trafik. 

Videre oplyste Annette Thernøe, at udvalget havde forberedt møde med Økonomiforvaltningen 
og Movia, der finder sted den 6. september 2021. 

Annette Thernøe oplyste, at udvalget havde haft fokus på, hvor mange borgere +60 år der bruger 
Cityringen, herunder om der er nogle udfordringer, som bør italesættes samt hvordan, samt 
hvordan det forholder sig med antallet af busser pt. Videre oplyste Annette Thernøe, at udvalget 
har fokus på, om der alene er digitale løsninger ved oversigterover busser afgange, idet det er 
udvalgets opfattelse, at alle umiddelbart skal kunne se, hvornår busserne kører. 

Herudover oplyste Annette Thernøe, at udvalget havde drøftet, behovet for at genoverveje, at der 
indsættes en minibus, der kører rundt i byen. Endvidere oplyste Annette Thernøe, at udvalget 
havde vendt møde med det politiske Teknik -og Miljøudvalg den 7. juni 2021, herunder 
drøftelserne om afmærkning ved udeservering, idet udvalget overvejer at sende en reminder til 
politikerne om de drøftede emner. 

Hanne Simonsen gjorde opmærksom på, at der er tilgængelighedsproblematikker ved Bispebjerg 
Hospital, hvilket Annette Thernøe ville tage med videre i forhold til udvalgets drøftelser med 
Movia. 

Annette Thernøe oplyste videre, at udvalget har opmærksomhed på pensionistkortet og de 
indførte prisstigninger i forhold til at udvalget vil følge op på, hvordan disse ændringer er blevet 
taget imod. 

4. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt)
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Kirsten Nissen orienterede om, at formandskabet og bestyrelsen i Danske Ældreråd havde holdt de 
første møder efter sommerferien, og at Kirsten Nissen i forbindelse med konstitueringen var 
blevet valgt som den ene af de to næstformænd i bestyrelsen. 

Videre oplyste Kirsten Nissen, at der var planlagt bestyrelsesseminar i begyndelsen af september, 
hvor bestyrelsen blandt andet skal arbejde med mærkesager og hvor bestyrelsen også tager de 
beslutninger op til videre behandling, som blev truffet på repræsentantskabsmødet i juni, 
herunder at alle kommuner skal have en boligstrategi. Videre oplyste Kirsten Nissen, at bestyrelsen 
skal arbejde med Danske Ældreråds handleplan samt gennemgå de forskellige repræsentationer, 
der er tilknyttet Danske Ældreråd, og hvor bestyrelsen skal inddrages mere. 

Herudover orienterede Kirsten Nissen om de planlagte formands-næstformandsmøder for 
rådenes formænd og næstformænd, som Danske Ældreråd har indkaldt til i løbet af efteråret. 

Endvidere orienterede Kirsten Nissen om, at Danske Ældreråd havde tilsluttet sig Ældre Sagens og 
Røde Kors’ forslag om en national ensomhedsstrategi i Danmark og de tilknyttede principper, og 
hvor der er opmærksomhed på ensomhed fra barn til voksne og i all sammenhænge. 

Margit Schrøder gjorde opmærksom på Danske Ældreråds hjemmeside og det seneste 
nyhedsbrev vedrørende digital eksklusion, der også er emnet for den internationale ældredag 1. 
oktober. Kirsten Nissen oplyste, at der plejer at blive lavet et indlæg i forbindelse med ældredagen, 
og Forretningsudvalget vendte kort Ældrerådets generelle opmærksomhed på betydningen og 
alvoren for ældre, der bliver ladt tilbage i forhold til digitaliseringen. 

Herefter tog Forretningsudvalget orienteringen til efterretning. 

5. Orientering om aktuelle sager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 11.30-12.00)
v/ direktør Lars Gregersen (orienteringspunkt)

BAGGRUND 
Forretningsudvalget har bedt Direktionen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at deltage i 
forretningsudvalgsmøderne for at orientere om aktuelle og kommende sager i forvaltningen. 
Direktionen deltager på skift i forretningsudvalgsmøderne. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning. 

6. Forslag til møderække for 2022 (Ældreråd og Forretningsudvalg)
v/ Kirsten Nissen (beslutningspunkt)

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
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BAGGRUND 
Formandskabet har på møde den 11. august 2021 drøftet forslag til møder i Forretningsudvalget 
og Ældrerådet for 2022 med udgangspunkt i den praksis, som Forretningsudvalget og 
Ældrerådet hidtil har haft, hvorefter Ældrerådets møder så vidt muligt holdes den sidste onsdag i 
måneden og Forretningsudvalgets møder tilrettelægges –når dette er muligt - med 14 dages 
interval i forhold til møderne i Ældrerådet. 

På baggrund heraf foreslår formandskabet følgende datoer for møder i Forretningsudvalget og 
Ældrerådet i 2022, idet bemærkes, at møderne i Ældrerådet godkendes endeligt den 25. august 
2021: 

Forretningsudvalgsmøder 2022 
kl. 10.00-15.00 

Ældrerådsmøder 2022 
kl. 10.00-15.00 

12. januar 26. januar
9. februar 24. februar (bemærk at mødet holdes på en 

torsdag)
16. marts 30. marts
13. april 27. april
11. maj 25. maj
8. juni 22. juni
17. august 31. august
14. september 28. september
12. oktober 26. oktober
16. november 30. november
7. december 14. december

Til orientering holder Ældrerådets formandskab møder følgende datoer i 2022: 5. januar, 2. 
februar, 2. marts, 6. april, 4. maj, 1. juni, 10. august, 7. september, 5. oktober, 2. november og 1. 
december. 

Ældrerådet vil blive orienteret om, hvilke lokaler møderne holdes i når dette er afklaret, idet 
møderne i Ældrerådet så vidt muligt –og i lighed med hidtidig praksis - holdes på Københavns 
Rådhus. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget godkendte udvalgets møderække for 2022. 

Videre tog Forretningsudvalget den foreslåede møderække for Ældrerådet i 2022 til efterretning, 
idet Ældrerådet godkender møderække for 2022 på møde den 25. august 2021. 

7. Mødelederkursus for Ældrerådets dirigentgruppe og generel opmærksomhed på ”Det gode
møde”

v/ Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget godkender forslag til møderække for Forretningsudvalget i 2022, 
idet Ældrerådet godkender forslag til møderække for 2022 endeligt på møde den 25. august 
2021.
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BAGGRUND 
Det fremgår af § 3, stk. 1, i Ældrerådets forretningsorden, at Ældrerådet årligt vælger en 
dirigentgruppe på mindst tre personer, der på skift leder møderne i overensstemmelse med den 
vedtagne forretningsorden. 

Ledelse af Ældrerådets møder indebærer et stort ansvar for den enkelte mødeleder, og 
forudsætter høj grad af mødeforberedelse og samarbejde sådan, at møderne tilrettelægges på en 
måde, hvor rådets drøftelser er saglige, rummelige og foregår i en god tone. Og at Ældrerådets 
beslutninger fremstår tydelige og gennemsigtige sådan, at beslutningerne kan effektueres klart i 
henhold til det aftalte. 

Herudover har deltagerantallet i Ældrerådet ligeledes en stor betydning i forhold til den konkrete 
mødeledelse. Det er således store krav der stilles til mødeledelsen. Formandskabet ønsker at 
dirigenterne får nogle gode redskaber til at håndtere ledelsen af møderne bedst muligt, og 
foreslår derfor at Forretningsudvalget drøfter det hensigtsmæssige i at prioritere, at 
dirigentgruppen får mulighed for at deltage i et mødelederkursus, der ikke alene vil være til gavn 
for mødelederne som sådan, men også for Ældrerådet som helhed. 

Formandskabet foreslår i den sammenhæng, at Forretningsudvalget indledningsvist overvejer, 
hvilke opmærksomhedspunkter der kunne være i forhold til et eventuelt mødelederkursus. 
Formandskabet bemærker, at dirigentgruppens mulighed for deltagelse i et mødelederkursus kort 
blev bragt op i forbindelse med Ældrerådets seminar i januar, og da mødeafholdelsen igen er 
fysisk, vurderer formandskabet, at det vil være hensigtsmæssigt at kursusdrøftelserne overvejes 
udmøntet i noget konkret nu. 

Generel opmærksomhed på ”Det gode møde” 
God mødeafvikling er imidlertid alles ansvar, og formandskabet foreslår, at Ældrerådet benytter 
lejligheden til at rådets medlemmer minder hinanden om dette på mødet den 25. august 2021 
sådan, at alle i fællesskab har opmærksomhed på, at det skal være en god oplevelse at deltage i 
møderne i Ældrerådet. 

Formandskabet henviser i denne sammenhæng til Forretningsordenens bestemmelser om 
spilleregler for det gode møde, jf. § 4, stk. 9, hvorefter: 

1. Vi giver plads til hinanden
2. Vi lytter til hinanden
3. Vi har fælles sprog og vi taler ordentligt til hinanden
4. Vi holder talerrækken
5. Vi er opmærksomme på vores kropssprog
6. Vi accepterer vores forskelle og vi kan være enige og uenige
7. Vi imødekommer kompromis
8. Vi husker at bruge ”jeg”, når vi taler.

Herudover henviser formandskabet til det inspirationskatalog med erfaringer og gode råd, som 
det tidligere Ældreråd vedtog og viderebragte til det siddende Ældreråd: 

”Gode råd og erfaringer fra ét ældreråd til ét andet ældreråd 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter og beslutter, at der holdes et mødelederkursus for 
Ældrerådets dirigentgruppe, og herudover drøfter behovet for, at der i Ældrerådet rettes 
generel opmærksomhed på ”Det gode møde”.
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– et inspirationskatalog
 Forventningsafstemning i forhold til, hvad et ældreråd er for en størrelse

[I begyndelsen af rådets valgperiode, fx på en kursusdag, er det en god ide, at alle deltager i en 
forventningsafstemning i forhold til, hvilke opgaver og kompetencer et ældreråd er tillagt efter 
lovgivningen –herunder at et ældreråd fx ikke kan træffe egentlige afgørelser, men er hørings- og 
sparringspart i forhold til Borgerrepræsentationen]. 

 Fokus på et godt samarbejde
[Jo bedre samarbejdet fungerer medlemmerne i mellem, des bedre fungerer ældrerådet i 
forhold til de opgaver, rådet skal løse. Fælles accept af forskellighed, og at ingen betragtes 
som ”nye eller gamle medlemmer”, men at alle er en del af ét samlet råd, øger trivslen. I 
forhold til mødedisciplin har alle et ansvar for, at møderne opleves som gode. Det er vigtigt, at 
der er en god tone, så alle får lyst til at deltage i møderne og føler sig velkommen.]

 Arbejde med mærkesager
[Arbejdet i ældrerådet bliver mere overskueligt og konkret, når der arbejdes med fælles 
besluttede mærkesager. At arbejde med mærkesager forudsætter tålmodigt, langsigtet og 
strategisk arbejde hen imod det, som rådet ønsker. Når ældrerådet har truffet en beslutning i 
fællesskab, øger det rådets mulighed for at opnå indflydelse i forhold til politikerne, at rådet 
udadtil står som et samlet råd og arbejder loyalt fx i forhold til en fælles besluttet mærkesag.

 Temadrøftelser på ældrerådsmøder
[Temadrøftelser skaber dynamik og videndeling i rådet, og giver hele rådet en god forståelse 
af –og et indblik i - hvordan udvalgene konkret arbejder med høringer, mærkesager og andre 
områder. Temadrøftelserne giver også gensidig inspiration udvalgene imellem, og skaber 
sammenhæng i rådets arbejde.]

 Tage aktiv del i kommunens budgetproces, og aftale møder med de politiske udvalg i 
Borgerrepræsentationen og borgmestre
[Den årlige budgetproces er dér, hvor de forskellige forvaltninger i kommunen præsenterer 
effektiviseringsforslag, og hvor rådet også kan komme med ønsker til budgettet. En aktiv 
deltagelse i processen øger muligheden for at påvirke, hvad der sker på ældreområdet, 
herunder imødegå foreslåede besparelser og komme med ønsker til områder, hvor rådet 
mener ældre skal prioriteres.]

 Følordning for suppleanter, der indtræder i ældrerådet
[Når suppleanter indtræder i ældrerådet, er det en god ide med en følordning, hvor et af de 
siddende medlemmer tager hånd om den ny indtrådte suppleant, og orienterer og hjælper i 
forhold til arbejdet i ældrerådet, da der er meget nyt at sætte sig ind i, og forberede sig på.]

 Fokus på ældrerådets synlighed udadtil
[Synlighed udadtil forudsætter, at rådet selv gør en aktiv indsats. Det kan være via rådets 
hjemmeside, ved læserbreve og ved at blande sig i debatten - deltage i møder, arrangementer

m.v., hvor der er mulighed for dialog med borgere, politikere m.fl.]

BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede at indstille til Ældrerådet, at rådets dirigentgruppe får mulighed 
for at deltage i et mødelederkursus ud fra en begrænset økonomisk ramme, og hvor der vil være 
fokus på jura og mødeformaliteter, adfærd og redskaber til generel understøttelse af ”det gode 
møde”. 

8. 2. behandling af Ældrerådets mærkesager
v/ Kirsten Nissen (drøftelsespunkt)
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BAGGRUND 
Ældrerådet 1. behandlede de af fagudvalgene udarbejdede forslag til mærkesager på møde den 
23. juni 2021, og Ældrerådet foretager herefter 2. behandling - og endelig godkendelse - af 
mærkesagerne på møde den 25. august.

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. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede udkast til mærkesager, således som disse forelå efter Ældrerådets 1. 
behandling den 23. juni 2021, idet ”sagsstammer” af forståelsesmæssige grunde ændres til ”færre 
sager pr. medarbejder”, jf. Beskæftigelses-, og Integrationsudvalgets- og Socialudvalgets forslag til 
mærkesager. Det konkrete ordvalg blev ligeledes drøftet på mødet i Ældrerådet den 23. juni 2021. 

Forretningsudvalget drøftede i fællesskab karakteren af mærkesagerne som et dynamisk og 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget orienterer hinanden gensidigt om status på fagudvalgenes arbejde 
med mærkesager, idet Ældrerådet 2. behandler og godkender forslag til mærkesager endeligt 
på møde den 25. august 2021
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brugbart redskab for Ældrerådet, som rådet løbende forholder sig til. Kirsten Nissen orienterede 
om det tidligere Ældreråds praksis, hvor mærkesagerne blev efterset i januar og igen efter 
sommerferien for at opnå dynamik og ejerskab. 

Grundet det forholdsvis korte møde i Ældrerådet den 25. august 2021, besluttede 
Forretningsudvalget at flytte 2. behandlingen af mærkesagerne til møde i Ældrerådet den 29. 
september 2021 i stedet for, idet der her vil være den fornødne tid til fælles drøftelse af 
mærkesagerne. 

9. Socialudvalget invitation til budgetmøde den 20. august 2021 kl. 10.40-11.50
v/ Anne Worning (drøftelsespunkt)

BAGGRUND 
Socialudvalget har inviteret råd og brugerorganisationer til budgetseminar og dialog den 20. 
august 2021 kl. 10.40-11.50 på Scandic, Vester Søgade 6, København V., om Socialudvalgets 
ønskeforslag til Budget 2022. 

Mødet skal ses i forlængelse af det Teams budgetmøde, som Socialudvalget holdt i foråret, hvor 
repræsentanter fra Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget deltog, og hvor Ældrerådet 
blandt andet tilkendegav ikke at kunne støtte en række foreslåede bevillingsudløb. 

På budgetmødet den 20. august 2021 deltager Anne Worning og Michael Neumann fra 
Ældrerådets Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalg, idet udvalget dækker 
Socialforvaltningens ældreområde. 

Socialforvaltningen har fremsendt mødematerialet til budgetseminaret den 13. august 2021, og 
herefter vil Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget gennemgå materialet med fokus på 
eventuelle konsekvenser for ældre. Mødematerialet er ligeledes i dag sendt til hele Ældrerådet. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet Anne Worning og Michael Neumann 
deltager som Ældrerådets repræsentanter på budgetmødet med Socialudvalget den 20. august 
2021, og hvor fokus vil være på de områder, som Ældrerådet tidligere har taget udgangspunkt i, 
herunder SU6 og SU9, der nu er foreslået tilbagerullet i form af SU22, Verdens by i bevægelse 
samt bevillingsudløb, herunder Nabo Østerbro m.v. 

10. Fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 23. september 2021 kl. 14.30-15.30 
v/ Kirsten Nissen (drøftelsespunkt)

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter Ældrerådets deltagelse i Socialudvalgets budgetmøde den 
20. august 2021.

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 
23. september 2021.
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BAGGRUND 
Det er fastsat i Ældrerådets vedtægt, jf. § 8, stk. 1, 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 fællesmødet. 

Der er tradition for, at Ældrerådet foreslår ét (og maximalt to) aktuelle emner til fælles drøftelse 
med Sundheds- og Omsorgsudvalget, idet mødets varighed på en time sætter en naturlig grænse 
for antallet af emner til drøftelse. Det bemærkes, at det tidligere Ældreråd på det fællesmøde, der 
blev holdt i oktober 2020,havde foreslået emnerne ”afledte dilemmaer fra Covid-19 nedlukningen 
samt hvad mener Ældrerådet er den vigtigste udvikling for ældre, der har brug for hjælp”. 

Sekretariatet vender tilbage til Ældrerådet i forhold til de praktiske dele knyttet til, hvor 
fællesmødet holdes m.v. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede at indstille til Ældrerådet, at rådet foreslår følgende to temaer til 
drøftelse med det stående politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg den 23. september 2021 kl. 
14.30-15.30: 

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

• Klippekortet –overgang fra pulje til blok. Er der grund til bekymring?

Forretningsudvalget bemærkede, at det herudover vil være op til Sundheds-og Omsorgsudvalget 
at foreslå eventuelle emner til fælles drøftelse. 

Ældrerådet skal beslutte emner til fællesmødet med det stående politiske Sundheds-og 
Omsorgsudvalget på møde den 25. august 2021. 

11. Ældrerådets plejehjemsbesøg
v/ Kirsten Nissen (drøftelses- og orienteringspunkt)

BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på ekstraordinært møde i Ældrerådet den 4. juni 2021, at rådet i 
samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Boligafdeling, laver en række besøg på 
nogle af plejehjemmene i kommunen. Beslutningen blev truffet i tilknytning til rådets fælles 
drøftelser om principper for fremtidens plejehjem. 

På baggrund af Ældrerådets beslutning er sekretariatet i samarbejde med Boligafdelingen i gang 
med at tilrettelægge et program for Ældrerådets plejehjemsbesøg i efteråret 2021, og vil vende 
tilbage til rådet med et program., så snart besøgene er færdigtilrettelagt m.v. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet der arbejdes i forhold til at det første 
plejehjemsbesøg kan finde sted i september. 

12. Økonomiforvaltningens kommende høring vedrørende budget2022

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
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v/ Kirsten Nissen (orienterings- og drøftelsespunkt) 

BAGGRUND 
Økonomiforvaltningen har adviseret Ældrerådet om, at forvaltningen sender høring vedrørende 
budget 2022 ud den 26. august 2021 med høringsfrist den 6. september 2021.  

Med høringen lægges der op til, at Ældrerådet giver eventuelle budgetønsker til kende på de 
forskellige forvaltningsområder, og i den forbindelse er nedenfor sammenfattet foreløbige forslag 
til mærkesager m.v., som fagudvalgene indtil videre har givet udtryk for, og som således her er 
søgt omsat til budgetønskeovervejelser samt imødegåelseraf konkrete besparelsesforslag. 

Kultur- og Fritidsudvalgets område 
• Vi ved, at det for nogle borgere kan blive en udfordring, når NemID i løbet af 2022 overgår 

til MitID, og at flere ældre i den forbindelse formentligt vil have behov for hjælp. Vi foreslår 
derfor, at der afsættes midler til ekstra T-hjælp målrettet borgere og herunder særligt 
ældre, som har svært ved IT og fx ikke digitale borgere. Et sådan tilbud kan eventuelt 
forankres under Borgerservice eller biblioteksområdet hos Kultur-og Fritidsforvaltningen, 
men det er vigtigt, at arbejdet også går på tværs af Sundheds-og Omsorgsforvaltningen 
og Socialforvaltningen, da de særligt hjælper nogle af de mest udsatte borgere og 
heriblandt borgere, som oplever udfordringer med den digitale udvikling. Vi ønsker, at 
man med funktionen, også har mulighed for at møde borgerne i deres eget hjem, da dette 
for nogle vil være en fordel eller ligefrem nødvendighed.

• Vi foreslår, at man i lighed med tidligere, finder midler til en fremskudt biblioteksindsats 
på kommunens plejehjem, hvor fx en bibliotekar besøger plejehjemmene og læser lyrik for 
interesserede beboere samt stiller litteratur til rådighed.

• Ældrerådet ønsker, at der laves en forsøgsordning - i lighed med den Holbæk, Albertslund, 
Rudersdal og Køge kommune har indgået med Nationalmuseet, hvor biblioteker kan 
udlåne et klubkort, som giver adgang til Nationalmuseet, sådan at borgerne får mulighed 
for at besøge museet gratis. Derudover kan ordningen også benyttes af grupper og 
foreninger, herunder fx ældreklubber, eller som udflugt for beboere i aktivitetscentre eller 
på plejehjem. Ordningen kan fx understøtte at borgere der ellers ikke har økonomi til 
museumsbesøg vil benytte sig af muligheden, og udover Nationalmuseet kan man 
undersøge om ordningen kan udvides til andre museer.

• For Ældrerådet er det vigtigt, at der er et varieret tilbud af sociale aktiviteter til ældre 
københavnerne, og vi ved, at der bl.a. er stor efterspørgsel på læsegrupper, hvorfor vi skal 
foreslå, at der afsættes midler til en projektleder, som kan arbejde understøtte etablering af 
flere frivillige læsegrupper.

Boligudvalgets område 

• Det er vores klare holdning, at der skal etableres flere almene seniorbofællesskaber i 
København, da dét at være en del af et bofællesskab kan være med til at afværge 
ensomhed og have en afledt positiveffekt på ældres sundhed og livskvalitet. Derved kan

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget overordnet drøfter Økonomiforvaltningens kommende høring 
vedrørende budget 2022, idet bemærkes at fokus i forhold til høringen er på 
Ældrerådets budgetønsker, herunder eventuelle opmærksomhedspunkter.
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seniorbofællesskaber også bidrage til at udskyde behovet for hjælp til praktiske gøremål i 
dagligdagen, og etableringen af seniorbofællesskaber kan således både være en gevinst for 
den enkelte og for samfundet. Det er derfor vigtigt, at Københavns Kommune gør, hvad de 
kan for at understøtte udviklingen inden for almene seniorbofællesskaber, og vi foreslår i 
den sammenhæng, at der afsættes ressourcer til opsøgende arbejde særligt målrettet 
bofællesskaber. 

Teknik- og Miljøudvalgets område 

• Når der gives tilladelser til udeservering hos restauratører, foreslår vi, at man fremadrettet
det pågældende sted optegner, hvad der er givet tilladelse til. Dette for at sikre, at
restauratører overholder, hvad der er givet tilladelse til med henblik på at sikre passage for
fodgængere, gangbesværede, handicappede og kørestolsbrugere mv.

• I Ældrerådet ser vi fortsat et behov for at etablere flere offentlige bemandede toiletter
rundt omkring i København. Dette så særligt ældre kan færdes i byrummet uden at skulle
bekymre sig om risikoen for ikke at kunne tilgå et toilet ved behov.

• Vi foreslår, at der afsættes midler til at etablere markerede fodgængerfelter/
fodgængerstriber ved busstoppesteder, som leder direkte ud på en cykelsti. Etableringen
af fodgængerfelter på cykelstien vil hjælpe på cyklisternes opmærksomhed over for
buspassagerer og på den måde øge trygheden ved af- og påstigning. Dette vil ikke blot
være til gavn for ældre, men vil generelt kunne opleves som et løft for alle
Vi skal derudover opfordre til, at man på baggrund kommunens kortlægning af
tilgængelighedsbarrerier i København fra 2017, afsætter midler til udbredning af flere
ruter, herunder bl.a. Triangelruten. Vi finder derudover, at det er vigtigt, at man også
indtænker offentlige toiletter og bænke som en del af arbejdet med
tilgængelighedsruterne, og at man med fordel også kan indtænke de to øvrige foreslåede
indsatser.

Beskæftigelses-og Integrations-og Socialudvalgets område 

• Den øgede digitalisering har store konsekvenser for den gruppe af ældre borgere, som ikke
er digitale, og af forskellige grunde ikke har de fornødne redskaber og muligheder for at
blive det. For denne gruppe af ældre borgere medfører den øgede digitalisering en
dårligere behandling i en række sammenhænge, og skaber en øget ulighed. Det er
nødvendigt, at der fortsat tages hensyn til denne gruppe af borgere sådan, at borgerne ikke
sættes uden for samfundet, og oplever ringere muligheder for at tage del i samfundslivet.
Vigtigt at borgere har lige adgang til alle nødvendige oplysninger og kan handle
selvstændigt som samfundsborgere.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets område 

• Øgede normeringer på plejehjemmene i aftentimerne og i weekenderne m.v.

• Fortsættelse af indkøbsordningen med levering af varer hver uge
Det er Ældrerådets holdning, at hvis man kan selv, så skal man også selv. Langt de fleste har
et ønske om at være selvhjulpne, og kunne gøre tingene selv, så lang tid som overhovedet
muligt. Det giver livskvalitet og mening i livet at kunne mestre tingene selv. Mange ældre er
nysgerrige på digitalisering, og vil gerne selv lære at bestille forskellige ting på nettet, det
er rigtig godt, og det skal understøttes.

Men der er en gruppe ældre, hvor nogle (for eksempel) har en funktionsnedsættelse der 
gør, at de ikke kan selv, og hvor de ikke bare kan gøre noget andet og finde alternative 
løsninger. Denne gruppe af ældre har et reelt behov for hjælp, og de skal fortsat kunne få 
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leveret varer hver uge. 

Hvis man i dag er visiteret til hjælp, så er det fordi man virkelig har brug for hjælp. 
Hvis opfattelsen nu pludselig er, at der sagtens kan skæres ned på antallet af borgere, der 
modtager hjælp, så må der være fejlvisiteringer, og det er kommunen nødt til at tage op og 
se 
på. 

Levering af varer hver 2. uge, i stedet for hver uge, er en meget mærkbar og klar forringelse 
for den ældre. Det har stor indflydelse på, hvad det er for nogle varer den ældre kan få, og 
hvad for nogle madretter, den ældre kan lave, da det begrænser sig til varer der er 
langtidsholdbare. Eller man vil opleve det modsatte scenarie med for gammel mad, der 
ligger og mugner. 

Det er ikke acceptabelt, at ældre skal leve med en ordning, der giver voldsomme 
indskrænkninger i livskvaliteten, hvor helt livsnødvendige ting som mad, toiletpapir og 
andet er noget man kan få leveret hver 2. uge. Hvor lavt kan ambitionsniveauet for ældre 
være?  Og hvis sammenligningsgrundlaget er byer med et lavt serviceniveau på det her 
område, så er det ikke et mål at gå lige så lavt, og ligne dem. København skal gøre det 
bedre. 

• Serviceniveauet på praktisk støtte skal ikke ændres – fortsat tilbud om erstatningsbesøg
Der gælder i dag meget stramme visitationsregler. Der er ingen, som modtager praktisk
hjælp, uden virkelig at have brug for det, og det er en markant forringelse for den ældre,
hvis den ældre fremadrettet modtager praktisk støtte et færre antal gange, fordi man ikke
vil tilbyde erstatningsbesøg ved aflysning fra den ældres side.

Det drejer sig igen om en gruppe af ældre borgere, der kan allermindst selv, men som 
endnu ikke er på plejehjem, og som har behov for hjælp fra kommunen til at få gjort rent, 
skiftet sengetøj, vasket gulv osv. Det er nogle meget basale opgaver, som gruppen af ældre 
får hjælp til, og hvor det har store konsekvenser, hvis hjælpen ikke gives. Beskidte og 
uhygiejniske forhold kan hurtigt blive en konsekvens, og dårligere livskvalitet.  

Uanset hvad der ligger bag en aflysning, og der kan være mange og saglige grunde, så skal 
ældre have mulighed for at få tilbudt et erstatningsbesøg, selvom de selv har aflyst en 
aftale. Noget andet er, at det også er vanskeligt at se, hvordan ordningen i praksis skal 
administreres, og det vil tage mere tid fra kerneopgaven end nødvendigt at holde styr på, 
hvornår borgere har ret til erstatningsbesøg. Det vil i den sidste ende betyde at der bruges 
unødige ressourcer på noget, der på ingen måde gavner ældre eller er en besparelse for 
kommunen, for den sags skyld. 

Københavns kommune skal være et trygt og godt sted at bo for ældre, og hvor 
ældrepolitikken omsættes til gode og værdige forhold for ældre (i modsætning til tomme 
floskler). Det er ikke acceptabelt at gøre hverdagen mere besværlig og uhygiejnisk for de 
borgere, der har et reelt behov for hjælp. 

• [Fortsættelse af mulighed for hjælp til bankbesøg
Ældrerådet mener det er vigtigt, at kommunen arbejder med konkrete løsninger sådan, at
den gruppe af borgere, som har brug for hjælp med at hæve kontanter, fortsat kan få hjælp
hertil. I den sammenhæng mener Ældrerådet, at klippekortet skal kunne benyttes til
bankbesøg for dem, som ikke selv kan, og som ingen pårørende har].

Ovenstående oplistning er ikke udtømmende, men alene et foreløbigt udspil. 
Såfremt der måtte være behov herfor, vil der kunne blive indkaldt til ekstraordinært møde i 
Ældrerådet (fx den 2. september 2021) eller alternativt blive foretaget skriftlig votering, med 
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henblik på endelig behandling af høringen fra Økonomiforvaltningen. 

BESLUTNING 
Med udgangspunkt i den kommende høring fra Økonomiforvaltningen vedrørende budgetforslag 
til Budget 2022, drøftede Forretningsudvalget rådets bruttoliste for budgetønsker, jf. ovenfor. 

Forretningsudvalget besluttede herefter at foreslå Ældrerådet en justering af budget ønskerne 
sådan, at disse flugter med til de indtil videre offentliggjorte budgetforslag m.v. på de forskellige 
forvaltningsområder. 

Justeringsforslagene omfatter herefter følgende forhold: 

Kultur-og Fritidsområdet 

• Forslag vedrørende ”Verdens by i bevægelse” og eventuelle kontingentforhold for ældre
(primært Kultur-og Fritidsforvaltningens område, men forslaget vedrørende Verdensby i
bevægelse er også en del af Socialforvaltningens område).

Sundheds- og Omsorgsområdet 

• SU7 (bruttoliste med forslag på ældreområdet) og SU17 (aktivitetscentre) begge på
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område. I forhold til SU7 bemærkede
Forretningsudvalget, at det er positivt, at de svageste ældre er medtænkt, og at det er
hensigtsmæssigt at Ældrerådet overordnet støtter SU7 og de tanker der ligger bag, med
forslag om en særskilt opmærksomhed på normering, der allerede indgår i rådets egen
oplistning af budget ønsker,og klippekort. I forhold til SU17 bemærkede
Forretningsudvalget særligt Ældrerådets arbejde i forhold til rehabiliteringsproblematikker
m.v. SU22 fremgår allerede af Ældrerådets foreløbige arbejde med budgetønsker, idet
SU6 og SU9 er en del af det nye tilbagerulningsforslag.

Beskæftigelses- og Integrations- og Socialudvalget 

• Forretningsudvalget lagde op til en justering af Beskæftigelses-og Integrations- og
Socialudvalgets budgetønsker sådan, at der er overensstemmelse mellem de
budgetønsker, som rådet bringer frem på budgetseminaret med Socialudvalget den 20.
august, herunder SU22, budgetudløb (Nabo Østerbro mfl.),og de budgetønsker der
fremgår af det samlede høringssvar til Økonomiforvaltningen.

Pia Weise Pedersen bemærkede, at aktivitetsmedarbejdere skal kunne hjælpe ældre med at 
bestille mad, skifte til NemID m.v. 

Forretningsudvalget aftalte en proces, hvorefter Ældrerådet får tilsendt udkast til høringssvar med 
forslag til budgetønsker i begyndelsen af uge 34, og senest dagen inden behandlingen i 
Ældrerådet. 

13. Økonomiforvaltningens forudgående offentlighed om kommuneplantillæg for
Godsbaneterrænet

v/ Kirsten Nissen (orienterings- og drøftelsespunkt) 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter formandskabets overordnede bemærkninger vedrørende
Økonomiforvaltningens forudgående offentlighed om kommuneplantillæg for
Godsbaneterrænet.
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Møde i Forretningsudvalget 
Den 18. august 2021 

BAGGRUND 
Formandskabet drøftede på møde den 11. august 2021 Økonomiforvaltningens forudgående 
offentlighed om kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet, offentliggjort på kommunens 
høringsportal, idet der er overvejelser om plejehjemsbyggeri. 

På baggrund heraf indstiller formandskabet, at Forretningsudvalget drøfter det vedhæftede 
udkast til overordnede bemærkninger til Økonomiforvaltningen. Ældrerådet godkender svaret 
endeligt på møde den 25. august 2021. Der er høringsfrist den 30. august 2021. 

BILAG 
Udkast til overordnede bemærkninger vedrørende Økonomiforvaltningens forudgående 
offentlighed om kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet 
Link til høringsportalen vedrørende Godsbaneterrænet: 
https://blivhoert.kk.dk/hoering/godsbaneterraenet 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tilsluttede sig høringsudkastet, idet Ældrerådet behandler og godkender 
høringssvaret endeligt på møde den 25. august 2021. 

14. Kultur- og Fritidsforvaltningens høring vedrørende idekatalog til liv og udfoldelse på vandet
v/ Anders Lund (drøftelsespunkt)

BAGGRUND 
Kultur- og Fritidsforvaltningen har den 31. maj 2021 sendt høring af et idekatalog til liv og 
udfoldelse på vandet til Ældrerådet. Høringen er ligeledes offentlig og kan ses på Københavns 
Kommunes høringsportal: https://blivhoert.kk.dk/hoering/horing-af-idekatalog-liv-og-
udfoldelse-pa-vandet 

Høringsperioden løber til oktober 2021. Høringen vil blive behandlet på Kultur-og Fritidsudvalgets 
møde den 16. august 2021, som udarbejder udkast til høringssvar, som forelægges det samlede 
Ældreråd på møde den 25. august 2021. 

Det bemærkes, at høringsmaterialet er sendt til Ældrerådet den 3. august 2021. 

BILAG 
Kultur- og Fritidsforvaltningens høringsmateriale af 31. maj 2021 vedrørende idekatalog til liv og 
udfoldelse på vandet 
Kultur- og Fritidsudvalgets udkast til høringssvar [eftersendes til Forretningsudvalget] 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tilsluttede sig høringsudkastet, idet Ældrerådet behandler og godkender 
høringssvaret endeligt på møde den 25. august 2021. 

15. Udsættelse af 3-bymøde til foråret 2022
v/ Kirsten Nissen (drøftelsespunkt)

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter Kultur- og Fritidsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende
idekatalog til liv og udfoldelse på vandet, idet Ældrerådet godkender høringssvaret endeligt på
møde den 25. august 2021.

https://blivhoert.kk.dk/hoering/godsbaneterraenet
https://blivhoert.kk.dk/hoering/horing-af-idekatalog-liv-og-udfoldelse-pa-vandet
https://blivhoert.kk.dk/hoering/horing-af-idekatalog-liv-og-udfoldelse-pa-vandet
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Møde i Forretningsudvalget 
Den 18. august 2021 

BAGGRUND 
Det er Københavns Ældreråd der efter planen skal arrangere det årlige 3-bymøde for Ældrerådet i 
Malmø samt Ældrerådet på Frederiksberg. Oprindeligt var arrangementet planlagt til at skulle 
finde sted i 2020 i København, men på grund af Covid-19 situationen, og efter ønske fra 
Ældrerådet i Malmø, blev det imidlertid rykket til 2021. 

Formandskabet vurderer, at det i den konkrete situation er mest hensigtsmæssigt at Ældrerådet 
flytter afholdelsen til foråret 2022, hvor der både vurderes at være mere ro på i forhold til Covid-19 
situationen som sådan samt mere tid til den konkrete planlægning af arrangementet. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede at udsætte 3-bymødet til foråret 2022.Videre besluttede 
Forretningsudvalget at foreslå, at Ældrerådet nedsætter en arbejdsgruppe i efteråret med henblik 
på tilrettelæggelse af 3-bymødet. 

16. Ældrerådets deltagelse i DHL-stafetten den 1. september 2021 i Fælledparken
v/ Anders Lund (beslutningspunkt)

BAGGRUND 
Ældrerådet har ved tidligere lejligheder deltaget i DHL-stafet i Fælledparken, der i år finder sted 
den 1. september 2021. 

Formanden for Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg Anders Lund har foreslået, at Ældrerådet 
deltager i DHL-stafetten med et eller flere walk-hold den 1. september 2021, hvor Københavns 
Kommune også deltager i stafetten. 

Der skal være fem deltagere på et hold, og på walk-holdene følges alle fem deltagere ad i samlet 
flok på en 5 km rute. Walk-ruten er adskilt fra stafetruten og har eget start- og målområde i 
udkanten af teltbyen i Fælledparken, og walk-holdene starter med at gå kl. 18.30, mens 
løbeholdene starter kl. 18.00. 

Der er tilmeldingsfrist for indmelding af hold via Københavns Kommune onsdag den 18. august 
2021, og deltagelsen beløber sig til 750 kr. pr. hold. Herudover vil der eventuelt være udgifter i 
forhold til forplejning m.v. 

Det bemærkes, at det også er muligt at deltage som løbende. 

BESLUTNING 
I og med der ikke var tilstrækkelig tilslutning fra Ældrerådet til DHL-stafetten, foreslog initiativtager 

INDSTILLING 

1. At Forretningsudvalget beslutter at udsætte 3-bymødet til foråret 2022.

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget beslutter, at Ældrerådet deltager i DHL-stafetten den 1. september 2021 i
Fælledparken, idet Ældrerådet – grundet tilmeldingsfristen den 18. august 2021 – allerede er
adviseret om DHL-stafettens afholdelse.
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Møde i Forretningsudvalget 
Den 18. august 2021 

Anders Lund, at Forretningsudvalget forsøger igen næste år med at samle deltagere til et walk-
hold, hvilket Forretningsudvalget tilsluttede sig. 

17. Spring for Livet den 9. september 2021 i Nørrebrohallen
v/ Anders Lund (orienteringspunkt)

BAGGRUND 
DGI står for at arrangere den årlige idrætsdag for ældre i kommunen ”Spring for Livet”. På grund af 
Covid-19 situationen er der en række omstændigheder ved tilrettelæggelsen af dagen der adskiller 
sig i år, men DGI arbejder ud fra at ”Spring for Livet” holdes den 9. september 2021 i 
Nørrebrohallen. 

Ander Lund har deltaget i møde vedrørende tilrettelæggelsen af ”Spring for Livet”, og Anders 
Lund vil på mødet i Forretningsudvalget orientere om de drøftelser og beslutninger, der indtil 
videre er blevet truffet i relation til ”Spring for Livet”. 

BESLUTNING 
Anders Lund orienterede om det igangværende arbejde i DGI med tilrettelæggelsen af Spring for 
Livet, hvor der pt arbejdes med alternative planer for dagen, da det endnu er uvist om dagen er 
nødt til at blive delt i to eller kan holdes som vanligt. Videre oplyste Anders Lund, at Ældrerådet vil 
have en infostand på idrætsdagen, hvorfra der vil blive uddelt foldere og bolsjer, og hvor deltagere 
kan komme og få en snak, og høre om Ældrerådets arbejde. 

Anders Lund opfordrede alle der ønsker at hjælpe til i Ældrerådets stand om at melde sig. Der vil 
blive udarbejdet en plan for arbejdet i standen, som man kan skrive sig på, hvis man ønsker at være 
med. Planen vil blive rundsendt, når det er kendt, hvordan dagen vil blive tilrettelagt, men 
ældrerådsmedlemmer der ønsker at deltage, kan tilkendegiv dette på mødet i Ældrerådet den 25. 
august 2021, og der vil også blive skrevet ud til medlemmerne. 

18. Orientering fra arbejdsgruppen om tilrettelæggelse af valgmøde
v/ Pia Weise Pedersen og Anne Worning (beslutningspunkt)

BAGGRUND 
Pia Weise Pedersen og Anne Worning deltager som Ældrerådets repræsentanter i 
arbejdsgruppen vedrørende tilrettelæggelse af valgmøde om ”København – en by for alle. Er den 
også for de ældre? 

Valgmødet holdes 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 bekendt tale om et samarbejde mellem Danske Seniorer Kreds Hovedstaden, 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
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Møde i Forretningsudvalget 
Den 18. august 2021 

Københavns Ældreråd og Ældre Sagen København, og Pia Weise Pedersen samt Anne Worning 
vil på mødet orientere om arbejdet i arbejdsgruppen. 

BILAG 
Invitation til valgmøde den 28. oktober 2021 

BESLUTNING 
ia Weise Pedersen og Anne Worning orienterede om arbejdet i valgmødegruppen og den 
udsendte invitation til politikerne, hvor rigtig mange af de inviterede politikere har takke ja til at 
deltage. Pia Weise Pedersen og Anne Worning oplyste, at det næste møde i valgmødegruppen 
holdes den23. august 2021. Adspurgt oplyste Pia Weise Pedersen og Anne Worning, at der ikke 
forventes at være økonomiske udgifter for Ældrerådet hvilket også har været rådets præmis fra 
starten, hvor valgmødet indledningsvist blev drøftet med ældreorganisationerne. 

Herefter tog Forretningsudvalget til efterretning. 

19. Indstillingsret af medlemmer fra Ældrerådet til lokaludvalgene
v/ Hanne Simonsen (beslutningspunkt)

BAGGRUND 
Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg har på møde den 5. august 2021 drøftet indstillingsret 
af medlemmer fra Ældrerådet til lokaludvalgene. Hanne Simonsen vil på baggrund heraf på 
mødet i Forretningsudvalget bringe dette ønske fra Sundheds-og Omsorgsudvalget op til 
drøftelse. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede lokaludvalgenes rolle og samspillet med Ældrerådet i forhold til at 
sikre fokus på ældreområdet, herunder fordele og ulemper ved at ældrerådsmedlemmer er 
repræsenteret i lokaludvalgene. Det blev blandt andet bemærket, at der forudsættes at skulle 
sættes en del tid af pr. ældrerådsmedlem til deltagelse i mødeaktiviteter, og at øget samarbejde 
hensigtsmæssigt kan opnås på anden måde. 

Hanne Simonsen oplyste, at hun ville bringe de fælles overvejelser tilbage til Sundheds- og 
Omsorgsudvalget, idet der ikke var umiddelbar opbakning til forslaget om indstillingsret af 
ældrerådsmedlemmer til lokaludvalgene. 

Forretningsudvalget var på baggrund af drøftelserne enigt om, at Ældrerådet bør indtænke 
lokaludvalgene mere aktivt som en vigtig samarbejdspartner i forhold til ældreområdet. 

20. Udkast til principper for fremtidens plejehjem (nyt punkt)
v/ den af Ældrerådet nedsatte arbejdsgruppe vedr. området (beslutningspunkt)

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter indstillingsret af medlemmer fra Ældrerådet til lokaludvalgene.
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Møde i Forretningsudvalget 
Den 18. august 2021 

BAGGRUND 
Den af Ældrerådet nedsatte arbejdsgruppe vedrørende principper for fremtidens plejehjem havde 
til mødet fremsendt udkast til principper for fremtidens plejehjem, med henblik på behandling på 
møde i Ældrerådet den 25. august 2021. 

BESLUTNING  
Margit Schrøder gennemgik udkastet til principper for fremtidens plejehjem og oplyste, at 
arbejdsgruppen over sommerferien havde rettet henvendelse til forstanderne på kommunens 
plejehjem i forhold til, om de havde nogle bemærkninger til de af kommunen udarbejdede ”10 
principper for Fremtidens plejeboliger”. Margit Schrøder oplyste, at tre plejehjemsforstandere 
havde besvaret forespørgslen. 

Det fremsendte udkast til principper for fremtidens plejehjem vil herefter blive behandlet i 
Ældrerådet den 25. august 2021, idet der blev foreslået nogle få redaktionelle ændringer. 
Ældrerådet vil herefter på mødet også tage stilling til, om principperne kan danne grundlag for 
fællesmødet den 23. september 2021, hvor emnet ”principper for fremtidens plejehjem” foreslås 
drøftet. 

Hanne Simonsen bemærkede, at når Ældrerådet nedsætter arbejdsgrupper, bør rådet samtidig 
fastsætte et kommissorium for arbejde. 

21. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens flytning til Telehuset
v/ Sekretariatet (orienteringspunkt)

BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal efter planen flytte til Telehuset i december 2021, og 
sekretariatet vil kort knytte nogle bemærkninger hertil i forhold til afholdelse af møder, opbevaring 
af materialer m.v. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til orientering. 

22. Planlægning af møde i Ældrerådet den 25. august 2021
v/ Kirsten Nissen (beslutningspunkt)

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget vender punktet.

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget godkender dagsordenen til møde i Ældrerådet den 25. august 2021.
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Møde i Forretningsudvalget 
Den 18. august 2021 

BAGGRUND 
Faste punkter: 

• Godkendelse af dagsordenen
• Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den
• Referat af det seneste møde i Forretningsudvalget
• Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse

Øvrige punkter: 
• Oplæg vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekt ”Slip hjemmeplejen fri”
• Forslag til møderække for Ældreråd i 2022
• Forslag om mødelederkursus for Ældrerådets dirigentgruppe og generel opmærksomhed 

på ”Det gode møde”
• Orientering om Socialudvalgets budgetmøde den 20. august 2021
• Fællesmøde med Sundheds-og Omsorgsudvalget den 23. september 2021 kl. 14.30-15.30
• Principper for fremtidens plejehjem
• Ældrerådets plejehjemsbesøg
• Økonomiforvaltningens høring vedrørende budget 2022
• Økonomiforvaltningens forudgående offentlighed om kommunalplantillæg for 

Godsbaneterrænet
• Kultur- og Fritidsforvaltningens høring vedrørende idekatalog til liv og udfoldelse på 

vandet
• Idrætsdagen ”Spring for Livet” den 9. september 2021 i Nørrebrohallen
• Orientering fra arbejdsgruppen om tilrettelæggelse af valgmøde
• Eventuelt.

BESLUTNING 
Forretningsudvalget godkendte ovennævnte dagsorden. 

Af hensyn til den planlagte tidsramme fra 9.00-12.30 besluttede Forretningsudvalget at udskyde 
den planlagte fotografering af Ældrerådet til mødet i Ældrerådet den 29. september 2021 i stedet 
for. 

23. Eventuelt
På foranledning af Margit Schrøderdrøftede Forretningsudvalget den hidtidige praksis i 
Ældrerådet i forhold til afholdelse af borgerarrangementer, idet det blev foreslået, at 
Forretningsudvalget på et tidspunkt arbejder med temaet ”borgerinddragelse” i Ældrerådet.

Anders Lund oplyste, at han som formand for Kultur-og Fritidsudvalget deltager i kommunens 
bedømmelsesudvalg for Fællesskabsprisen og Spireprisen 2021 i stedet for Pia Weise Pedersen, 
der ikke har mulighed for at deltage. Anders Lund oplyste, at der afholdes møde den 2. 
september2021, og at priserne uddeles den 24. september 2021 kl. 14.00–16.00påKøbenhavns 
Rådhus. 

Annette Thernøe orienterede om, at der er et støjnetværk i Indre By - Christianshavn, hvor man 
som borger kan rette henvendelse, hvis man generes af støj fra de indre bydele i København. 
Netværket består af beboerrepræsentanter fra de indre bydele i København, som har det til fælles, 
at de oplever et stigende aktivitets- og støjniveau i de områder hvor de bor, specielt i aften og 
nattetimerne. 

Forretningsudvalget vendte i denne sammenhæng Kultur-og Fritidsforvaltningens invitation til 
borgermøde den 25. august 2021 kl. 17.30-19.30 på caféen på Blågårds Plads vedrørende 
Restaurations- og nattelivsplanen 2021. 




