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Møde i Forretningsudvalget 
Den 10. marts 2021 

REFERAT 

Teams-Møde i Forretningsudvalget 
Dato: onsdag den 10. marts 2021 kl. 10.00-14.30 

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

Eksterne deltagere: 
Under punkt 19 deltog administrerende direktør Katja Kayser, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen (kl. 14.00-14.30) 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formandskabet
3. Orientering fra udvalgene, herunder Regionsældrerådet Hovedstaden
4. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse
5. Møderække for Forretningsudvalget i 2021
6. Kommissorium for Forretningsudvalget
7. Høring vedrørende strategi for aktivitetscentrene
8. Høring vedrørende Budget 2022 på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens område
9. Orientering om Ældrerådets deltagelse i Socialudvalgets budgetmøde den 25. februar

2021
10. Orientering om Ældrerådets deltagelse i Sundheds- og Omsorgsudvalgets dialogmøde

den
2. marts 2021

11. Valg af to repræsentanter til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens referencegruppe
vedrørende projekt ”Demensvenligt Vanløse”

12. Orientering om formandskabets møde med ældreorganisationerne den 23. februar 2021,
herunder valg af to repræsentanter til Ældre sagens baggrundsgruppe til valgmøde(r)

13. Orientering om henvendelse fra valgsekretariatet vedrørende kommunalvalget 2021
14. Oplæg på møde i Ældrerådet den 24. marts om moderniseringsplanen, fremtidens

plejehjem m.v. v/ Sekretariatschef Per Christensen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
15. Abonnementer til Ældrerådet
16. Den gode mødeledelse
17. Planlægning af møde i Ældrerådet den 24. marts 2021
18. Eventuelt
19. Orientering om aktuelle sager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen v/direktionen

1. Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget godkendte dagsordenen. 

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

Kirsten Nissen orienterede om formandskabets Teams møde den 4. marts 2021, hvor 
formandskabet havde tilrettelagt Forretningsudvalgets dagsorden. 

Videre oplyste Kirsten Nissen, at formandskabet havde drøftet processen i forhold til fastsættelse 
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af kommissorier, hvor udvalgene pt er i gang, og hvor formandskabet opfordrer til, at udvalgene 
færdiggør kommissoriedrøftelserne sådan, at Ældrerådet kan godkende disse inden 
sommerferien. 

I forhold til processen for Ældrerådets mærkesager oplyste Kirsten Nissen, at formandskabet 
havde drøftet en mulig tilrettelæggelse, hvorefter udvalgenes forslag til mærkesager koordineres 
på Forretningsudvalgets møde i august. Og hvorefter Ældrerådet ligeledes godkender på mødet i 
august. 

Kirsten Nissen bemærkede, at såfremt der efter mødet i Ældrerådet i august måtte være behov for 
yderligere tid til drøftelser af mærkesagerne, vil september også kunne tages i brug, men at det er 
hensigtsmæssigt at rådets mærkesager falder på plads efter sommerferien. 

Endvidere oplyste Kirsten Nissen, at formandskabet foreslår en proces vedrørende Ældrerådets 
forretningsorden tilrettelagt sådan, at forretningsordenen godkendes endeligt på mødet i 
Ældrerådet i april. Formandskabet foreslår i denne sammenhæng, at udvalgene forinden drøfter 
forretningsordenen på møde i marts eller april med henblik på Forretningsudvalgets koordinering 
af de eventuelle forslag ligeledes på møde i april. 

Herefter tog Forretningsudvalget orienteringen til efterretning. 

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

Teknik- og Miljøudvalget 
Peder Blom oplyste, at Teknik- og Miljøudvalget havde holdt det første møde den 25. februar 
2021, hvor udvalget blandt andet havde drøftet deltagelse i Regionsældrerådet Hovedstaden, hvor 
Arne Bjørn Nielsen ønsker at deltage som Teknik- og Miljøudvalgets repræsentant, idet den 
kollektive trafik også indgår i Regionsældrerådets arbejde. 

Videre oplyste Peder Blom, at Teknik- og Miljøudvalget havde drøftet kommissorie, og i den 
sammenhæng indarbejdet en tilføjelse om ”fokus på offentlige digitale løsninger”. Herudover 
arbejder udvalget videre ud fra det tidligere kommissoriums ordlyd. 

Peder Blom oplyste at Teknik- og Miljøudvalget, på baggrund af drøftelserne på det seneste møde 
i Ældrerådet, havde besluttet at indstille Bjarne Rueholm Jørgensen som repræsentant til 
referencegruppen om ”Demensvenligt Vanløse”, idet tilgængelighedsproblematikker m.v. er en 
væsentlig del af projektet. 

Endvidere oplyste Peder Blom, at medlemmer fra Teknik- og Miljøudvalget den 10. marts 2021 
deltager i et Teams møde med Vejdirektoratet om en ny busterminal på Dybbølsbro. 

Peder Blom orienterede videre om, at udvalget havde takket nej til at deltage i et møde med Voi 
Technology om løbehjul, da et møde ikke var hensigtsmæssigt i forhold til at varetage ældres 
interesse. 

Herudover oplyste Peder Blom, at Teknik- og Miljøudvalget havde fordelt poster til de forskellige 
Parkbrugerråd m.v., som Ældrerådet via udvalget er repræsenteret i, herunder Vigerslev (Annette 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget orienteres om arbejdet i fagudvalgene af de respektive formænd.
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Thernøe); Letbanen (Peder Blom og Arne Bjørn Nielsen); De Gamles By (Ulla Morin), Middelalder 
byen (Arne Bjørn Nielsen og Arvin Storgaard); Amager Strandpark (Peder Blom); Nye bydel i 
Vejlandskvarteret (Dorthe Pedersen). 

Videre orienterede Peder Blom om Teknik- og Miljøudvalgets behandling af henvendelser fra 
borgere vedrørende blandt andet inddeling af parker i zoner, alt efter om man er løber eller 
gående samt henvendelse om pensionistkortet. I forhold til henvendelsen om pensionistkortet 
oplyste Peder Blom, at udvalget havde svaret, at man havde arbejdet indgående med området i 
2020, og fortsat vil have fokus på det. 

Hanne Simonsen spurgte til deltagelse i referencegruppen vedrørende ”Demensvenligt Vanløse”, 
hvortil Kirsten Nissen svarede, at samtlige udvalg, hvis de ønsker det, kan indstille deltagere, og at 
de to kommende medlemmer af referencegruppen bliver valgt endeligt på mødet i Ældrerådet 
den 24. marts 2021. 

Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Anne Worning orienterede om det første møde i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget, 
hvor udvalget blandt andet havde drøftet temaer fra Socialudvalgets budgetmøde den 25. 
februar 2021, herunder eventuel opfølgning på Socialudvalgets behandling af budgetforslagene 
m.v.

Videre oplyste Anne Worning, at udvalget mødes igen den 15. marts 2021, hvor udvalget vil 
drøfte mere i dybden i forhold til, hvilke emner udvalget fremadrettet vil beskæftige sig med. 

Kultur- og Fritidsudvalget 
Anders Lund orienterede om Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. marts 2021, hvor udvalget 
havde arbejdet med kommissoriet. Udvalget havde besluttet at tage udgangspunkt i det tidligere 
kommissorium med en tilføjelse om kulturtilbud, herunder gratisdage og kulturtilbud særligt 
målrettet pensionister. 

Videre oplyste Anders Lund, at det indtil videre ser ud til, at udendørsfaciliteter lukkes op i 
sommerferien sådan, at byens borgere, herunder ældre, kan bruge dem igen. Udvalget vil arbejde 
videre med genåbningsscenariet på kultur- og fritidsområdet. 

Anders Lund oplyste, at en række borgere har modtaget et fejlbehæftet pas, hvilket udvalget vil 
tage op med Borgerservice på et kommende møde, herunder vil udvalget have særskilt fokus på, 
hvordan forholdet håndteres i forhold til ikke digitale borgere. 

Endvidere oplyste Anders Lund, at Kultur- og Fritidsudvalget også vil have fokus på 
biblioteksområdet, hvor bibliotekerne har fået bevilget ekstra penge til indkøb af nye bøger, 
hvilket udvalget finder positivt. Anders Lund oplyste, at udvalget vil følge udviklingen for 
biblioteket på Christianshavn i forhold til tilgængelighed for ældre. 

Herudover oplyste Anders Lund, at udvalget har fokus på Kulturhuset i Brønshøj, beliggende i en 
gammel skole. 

Anders Lund orienterede om samarbejdsaftalen mellem kommunen, DGI og DIF Køb om 
”Verdensby i bevægelse ”, hvor hovedsigtet er at få københavnerne til at dyrke mere idræt og på 
samme tid hjælpe ældre, udsatte og sårbare til at indgå i de fællesskaber, som idræt og 
foreningsliv giver mulighed for. 

Forretningsudvalget drøftede i fællesskab vigtigheden af, at Ældrerådet er aktivt i forhold til 
samarbejdsaftalen, og de dele, der knytter sig til på ældreområdet. Der var enighed om, at Anders 
Lund i samarbejde med sekretariatet undersøger muligheden for et oplæg m.v., i regi af 
Ældrerådet, om samarbejdsaftalen, herunder hvilken rolle rådet kan få i den sammenhæng. 
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Endvidere oplyste Ander Lund, at der i regi af Kultur- og Fritidsforvaltningen nedsættes et panel 
der skal kaste lys på, hvad der er sket under covid-19. Det blev aftalt at sekretariatet undersøger 
nærmere i forhold til, om rådet kan indgå i arbejdet. 

Omsorgsudvalget 
Leif Andreasen orienterede om Omsorgsudvalgets seneste møde, hvor udvalget blandt andet 
havde indledt arbejdet med udformning af kommissoriet. 

Videre orienterede Leif Andreasen om udvalgets tidligere arbejde med høringssvar om 
brugerundersøgelserne for 2020, som blev godkendt på det seneste møde i Ældrerådet. 
Herudover oplyste Leif Andreasen om udvalgets drøftelser vedrørende Budget 2022 på 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område, hvor også mange fra Omsorgsudvalget deltog i 
dialogmødet den 2. marts 2021. 

Leif Andreasen oplyste, at Omsorgsudvalget vil have fokus på Covid-19 situationen, herunder 
genåbningen af plejehjemmene. 

Videre oplyste Leif Andreasen, at Omsorgsudvalget holder møde næste gang den 11. marts 2021, 
hvor udvalget blandt andet udarbejder høringssvar vedrørende strategi for de almene kommunale 
aktivitetscentre, og hvor udvalget også skal nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på 
behandling af de tilsynsrapporter, som rådet løbende modtager vedrørende plejehjemmene. 
På foranledning af spørgsmål fra Leif Andreasen vedrørende opfølgning på de høringssvar, 
tilkendegivelser, bemærkninger m.v. som Ældrerådet giver i forskellige sammenhænge drøftede 
Forretningsudvalget i fællesskab Ældrerådets rolle, og den betydning rådets rolle har i forhold til, 
hvad der sker i ”den sidste ende”. Kirsten Nissen redegjorde herefter for, at ældrerådene i henhold 
til lovgivningen alene er høringspart og sparringspart for kommunens politikere i forhold til 
ældreområdet. 

Et ældreråd kan ikke træffe afgørelser, men kan give sin mening til kende i høringer m.v., og ved 
generelt at være aktivt. Og rådet kan være med til at dække alle de blinde ældrevinkler, som 
politikerne har brug for at få afdækket sådan, at de kan træffe de meste kvalificerede beslutninger. 
Ældrerådene kan derfor ikke ”kræve” at politikerne handler som rådene foreslår, men hvis rådenes 
argumentation og dokumentation er tilstrækkelig stærk og velfunderet, så er der større 
sandsynlighed for, at politikerne iværksætter det som rådet foreslår, og rådet kan herved opnå 
indflydelse og påvirke de tiltag, der sker i forhold til byens ældre. 

Sundhedsudvalget 
Hanne Simonsen oplyste, at Sundhedsudvalget havde holdt sit første møde, hvor udvalget 
foreløbigt havde valgt at konstituere sig med et dobbelt næstformandsskab. 

Videre oplyste Hanne Simonsen, at Sundhedsudvalget på det kommende møde skal beslutte, 
hvilke medlemmer af Sundhedsudvalget, der skal deltage i Regionsældrerådet Hovedstaden. 
Hanne Simonsen bemærkede i denne forbindelse, at der er i år, er valg til Regionsrådet og 
regionsældrerådet. 

Hanne Simonsen oplyste, at der skal vælges ti medlemmer i alt, idet to medlemmer skal vælges til 
Regionsældrerådets forretningsudvalg. Hanne Simonsen bemærkede, at der altid har været plads 
til at alle, der ønsker at deltage i et møde, har kunnet dette. 

Herudover oplyste Hanne Simonsen, at udvalget havde drøftet kommissorie og mærkesager, idet 
det var Sundhedsudvalgets opfattelse, at Sundhedsudvalget skulle aflaste Omsorgsudvalget på 
grund af mange opgaver, og derfor blandt andet ville lade aktivitetscentrene, §79-klubberne og 
de forebyggende hjemmebesøg overgå til Sundhedsudvalget. 

Kirsten Nissen spurgte til, om valget af de ti medlemmer til Regionsældrerådet skulle vælges på 



5 

Møde i Forretningsudvalget 
Den 10. marts 2021 

møde i Ældrerådet, hvortil Hanne Simonsen oplyste, at pladserne besættes af medlemmer fra 
Sundhedsudvalget. 

Forretningsudvalget drøftede herefter i fællesskab betydningen af en eventuel ændret 
opgavefordeling mellem Sundhedsudvalget og Omsorgsudvalget, idet det blev bemærket til 
Hanne Simonsens forslag om at tage opgaver fra Omsorgsudvalget og fordele dem til 
Sundhedsudvalget, at det ikke var hensigten med Ældrerådets beslutning den 27. januar 2021, at 
der skulle nedsættes to Omsorgsudvalg og at der med en ændret fordeling vil være tale om at 
udhule Omsorgsudvalget og ændre det til et plejehjemsudvalg. Det blev foreslået, at 
Sundhedsudvalget og Omsorgsudvalget overvejer, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at de to 
udvalg lægges sammen, idet der i høj grad er sammenfald mellem medlemmer. 

Der var enighed i Forretningsudvalget om, at en eventuel konklusion i forhold til omfordeling af 
opgaver fra Omsorgsudvalget til Sundhedsudvalget tages på møde i Ældrerådet, idet rådet 
godkender kommissorierne endeligt. 

Peder Blom bemærkede, at Teknik- og Miljøudvalget behandler flextrafik, da området blandt andet 
er under Movia, som udvalget også har løbende kontakt til. Peder Blom foreslog, at der etableres 
et samarbejde med Sundhedsudvalget om flextrafik, hvor det giver mening. 

Boligudvalget 
Arvin Storgaard oplyste at Boligudvalget har til hensigt at tage det stille og roligt i de første par 
måneder, for at komme så godt som muligt fra start. 

Videre oplyste Arvin Storgaard, at Boligudvalget blandt andet vil arbejde videre med 
kommissoriet. 

Herudover oplyste Arvin Storgaard, at Boligudvalget havde modtaget en invitation til at deltage i 
en følgegruppe om sund belysning på plejehjem, hvor Annette Thernøe var blevet valgt til at 
deltage i arbejdet. 

Arvin Storgaard oplyste endvidere, at udvalget påtænker at genoptage samarbejdet med Klaus 
Mygind, medlem af Borgerrepræsentationen, i forhold til seniorbofællesskaber. Arvin Storgaard 
bemærkede, at dette vil foregå i samarbejde med Teknik- og Miljøudvalget. 

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

Kirsten nissen orienterede om Danske Ældreråds seneste tiltag, hvor ældrerådsmedlemmer via et 
medlemsområde på Danske Ældreråds hjemmeside, kan logge sig ind og få værktøjer, 
baggrundsinformation af intern karakter til brug i ældrerådsarbejdet, referater af 
bestyrelsesmøder i Danske Ældreråd m.v. Alt andet indhold vil som sædvanligt ligge offentligt 
tilgængeligt på hjemmesiden. 

Sekretariatet vil oprette brugernavn og kode sådan, at hele Ældrerådet kan få adgang til 
medlemsområdet. 

Videre oplyste Kirsten Nissen, at Danske Ældreråds bestyrelse holder møde med social- og 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
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ældreministeren den 15. marts 2021, hvor Kirsten Nissen deltager. 

Herudover orienterede Kirsten Nissen om den fælles henvendelse, som Danske Ældreråd, Danske 
Seniorer og Faglige Seniorer havde sendt til den daværende sundheds- og ældreminister i 
december 2020, om afholdelse af valg til ældreråd som fremmødevalg samtidigt med 
kommunalvalget. Kirsten Nissen oplyste, at social- og ældreministeren sammen med indenrigs- 
og boligministeren vil se nærmere på forslaget, der i givet fald forudsætter en lovændring, men at 
det ikke er muligt at komme med en eventuel løsning i forhold til kommunalvalget i år. 

Herefter tog Forretningsudvalget orienteringen til efterretning. 

5. Møderække for Forretningsudvalget i 2021
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt)

BAGGRUND 
Det er Forretningsudvalget der forbereder og tilrettelægger møderne i Ældrerådet. For at kunne 
varetage denne opgave hensigtsmæssigt vil møderne blive placeret 14 dage inden de ordinære 
møder i Ældrerådet. 

Der er tidspunkter, hvor dette ikke kalendermæssigt kan lade sig gøre på grund af helligdage m.v., 
men hovedreglen vil være, at Forretningsudvalget mødes om onsdagen 14 dage inden møderne i 
Ældrerådet. Møderne finder sted i tidsrummet 10.00-14.00/15.00, afhængigt af antallet af punkter 
til drøftelse. 

Møderne i Forretningsudvalget vil herefter finde sted følgende datoer: 

• Onsdag den 10. marts 2021
• Onsdag den 14. april 2021
• Onsdag den 12. maj 2021
• Onsdag den 9. juni 2021
• Onsdag den 18. august 2021
• Onsdag den 15. september 2021
• Onsdag den 13. oktober 2021
• Onsdag den 10. november 2021
• Onsdag den 1. december 2021

BILAG 
Oversigt over møderække for Ældreråd, Forretningsudvalg og Formandskab i 2021 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget godkendte møderækken. 

Under punktet blev det aftalt, at formandskabet undersøger nærmere om sommerfrokosten i 
forlængelse af mødet i Ældrerådet den 23. juni 2021, mest hensigtsmæssigt flyttes til en 
anden dag. 

6. Kommissorium for Forretningsudvalget

INDSTILLING 

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

BAGGRUND 
Som led i Forretningsudvalgets arbejde er det hensigtsmæssigt, at udvalget drøfter 
kommissorium sådan, at rammerne for arbejdet er definerede og gennemsigtige. 
Formandskabet har på baggrund heraf, på møde den 4. marts 2021, gennemgået det tidligere 
Forretningsudvalgs kommissorium og i forlængelse heraf foreslår formandskabet at der 
foretages nogle redaktionelle ændringer, jf. vedhæftede udkast til kommissorium. 

BILAG 
Udkast til kommissorium for Forretningsudvalget 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget vedtog kommissorie for udvalget, der herefter vil blive forelagt Ældrerådet 
den 24. marts 2021. 

Videre blev Anne Worning valgt som Forretningsudvalgets tovholder i forhold til at følge 
Ældrerådets budget. 

7. Høring vedrørende strategi for aktivitetscentrene
v/ Leif Andreasen (orienteringspunkt)

BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 1. marts 2021 sendt udkast til ny strategi for de 
almene kommunale aktivitetscentre i høring i Ældrerådet. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen orienterede Ældrerådet om aktivitetscentrene og 
arbejdet med en ny strategi på møde rådet den 24. februar 2021. 

Der er lagt op til, at høringen behandles i Omsorgsudvalget den 11. marts 2021, idet Ældrerådet 
godkender høringssvaret endeligt på møde den 24. marts 2021. Høringsfristen er den 26. marts 
2021, og udkastet til strategien for de almene aktivitetscentre præsenteres for Sundheds- og 
Omsorgsudvalget i maj. 

BILAG 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udkast til ny strategi for de almene kommunale 
aktivitetscentre 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høringsbrev af 1. marts 2021. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter og beslutter kommissorium, idet Ældrerådet
godkender kommissoriet på møde den 24. marts 2021.

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
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8. Høring vedrørende Budget2022 på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens område
v/ Anne Worning (orienteringspunkt)

BAGGRUND 
Ældrerådets Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalg mødes med Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen den 17. marts 2021 kl. 15-16, og udvalget udarbejder på baggrund heraf 
et udkast til høringssvar vedrørende budget 2022. 

Ældrerådet godkender høringssvaret endeligt den 24. marts 2021. 

BILAG 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens dagsorden til møde den 17. marts 2021. 
Link til budgetmaterialet: https://www.kk.dk/node/14106/01032021/edocagenda/9eb57e4d-
fd49-4f26-b68f-eb452c540450 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget mødes den 15. marts 2021 for 
at drøfte og forberede mødet med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen den 17. marts 
2021. 

9. Orientering om Ældrerådets deltagelse i Socialudvalgets budgetmøde den 25. februar 2021
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt)

BAGGRUND 
Ældrerådet var repræsenteret på det virtuelle budgetmøde den 25. februar 2021 ved Kirsten 
Nissen, Pia Weise Pedersen, Anne Worning og Michael Neumann, da alene fire deltagere fra rådet 
havde mulighed for at deltage. 

På budgetmødet var deltagerne inddelt i to forskellige grupper, idet Kirsten Nissen og Michael 
Neumann deltog i gruppedrøftelserne vedrørende ”Udsatte børn og unge + borgere med 
handicap”, og Pia Weise Pedersen og Anne Worning deltog i gruppedrøftelserne vedrørende 
”Borgere med sindslidelse + udsatte voksne”. 

Formandskabet indstiller på baggrund heraf, at Forretningsudvalget orienterer hinanden 
gensidigt om deltagelsen i budgetmødet. 

På mødet i Ældrerådet den 24. februar 2021 godkendte rådet høringssvar vedrørende buget 2022 
på Socialforvaltningens område, idet dette var blevet udarbejdet på rådets ekstraordinære møde 
den 11. februar 2021. Kirsten Nissen holdt oplæg på budgetmøde den 25. februar 2021 med 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter, og orienterer hinanden gensidigt, om rådets
deltagelse i Socialudvalgets budgetmøde den 26. februar 2021

https://www.kk.dk/node/14106/01032021/edocagenda/9eb57e4d-fd49-4f26-b68f-eb452c540450
https://www.kk.dk/node/14106/01032021/edocagenda/9eb57e4d-fd49-4f26-b68f-eb452c540450
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udgangspunkt i de beslutninger, der fremgår af høringssvaret. 

BILAG 
Ældrerådets høringssvar af 24. februar 2021 vedrørende budget 2022 på 
Socialforvaltningens område. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede deltagelsen på budgetmødet med Socialudvalget den 25. februar 
2021, idet det blev bemærket, at en konkret case havde fyldt meget i drøftelserne i den ene 
gruppe. I forhold til den anden gruppe blev det bemærket, at der havde være gode drøftelser om 
blandt andet digitaliseringens betydning. 

Processen vedrørende budget 2022 på Socialforvaltningens område ser herefter sådan ud: 

Dato Møde 

5. februar Socialudvalgets budgetseminar 

Uge 6 (8-12. februar) Teknisk gennemgang af investerings- og 
effektiviseringsforslag til budget 2022 med 
forvaltningens bruger- og organisationsråd 

10. februar Socialudvalgets 1. behandling af budget 2022 

25. februar Fællesmøde Socialudvalget og bruger- og 
organisationsrådene 

3. marts Socialudvalgets behandler smarte 
investeringer  

21. april Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 

10. Orientering om Ældrerådets deltagelse i Sundheds- og Omsorgsudvalgets dialogmøde den
2. marts 2021

v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

BAGGRUND 
Hele Ældrerådet var inviteret til at deltage i Sundheds- og Omsorgsudvalgets virtuelle 
dialogmøde den 2. marts 2021, hvor sigtet var en drøftelse af budget 2022 på Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens område. På mødet var deltagerne inddelt i fire grupper, hvor de 
forskellige effektiviseringsforslag m.v. blev drøftet. 

Forinden havde Ældrerådet holdt ekstraordinært møde den 26. februar 2021, hvor rådet drøftede 
holdning til forslagene. Holdningerne blev herefter sammenfattet i et notat, der blev sendt til hele 
Ældrerådet, og Kirsten Nissen holdt oplæg på dialogmødet med udgangspunkt heri. 

Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget orienterer hinanden gensidigt om deltagelsen i 
dialogmødet. Videre indstiller formandskabet til, at Forretningsudvalget drøfter den videre proces 
i forhold til budget 2022 på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område. 

BILAG 
Ældrerådets holdningsnotat vedrørende budget 2022 på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter, og orienterer hinanden gensidigt, om rådets deltagelse i
Sundheds- og Omsorgsudvalgets dialogmøde den 2. marts 2021, herunder overvejer den videre
proces.
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område. 

BESLUTNING 
Der var enighed i Forretningsudvalget om, at det havde været et velfungerende møde og nogle 
gode gruppedrøftelser, trods den virtuelle mødeform. 

Forretningsudvalget aftalte at punktet også sættes på de kommende møder i Forretningsudvalget 
sådan, at der er fortsat fokus på, hvad Sundheds- og Omsorgsudvalgets drøftelser munder ud i, 
herunder om det er relevant for Ældrerådet at søge om foretræde for det politiske udvalg. 

11. Valg af to repræsentanter til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens referencegruppe
vedrørende projekt ”Demensvenligt Vanløse”

v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på møde den 24. februar 2021, at rådet vælger to repræsentanter til 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens referencegruppe vedrørende projekt ”Demensvenligt 
Vanløse” på mødet den 24. marts 2021. 

På møde i rådet den 24. februar 2021 deltog Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og gennemgik 
projektbeskrivelsen, herunder orienterede om muligheden for at deltage i referencegruppen, hvor 
blandt andet også repræsentanter fra Ældresagen og Seniorklubben Vanløse er inviteret med. 

Referencegruppen har til formål at kvalificere, komme med input til prioritering og kommentere 
indsatser og aktiviteter i Demensvenligt Vanløse. Og referencegruppen ska ifølge kommissoriet: 

• ”Deltage i 3 årlige møder frem til 2023
Projektgruppen indkalder til tre møder årligt af ca. 1,5 times varighed.

• Kvalificere oplæg til indsatser, aktiviteter og lign., som projektgruppen udarbejder
I takt med projektets udvikling skal referencegruppen medvirke til at kvalificere de
aktiviteter og indsatser, som projektgruppen udvikler i samarbejde med borgere og
interessenter i lokalområdet.

• Foreslå nye ideer til indsatser, aktiviteter og lign
Med referencegruppens lokale kendskab kan den bidrage med nye ideer til aktiviteter og
lokale partnerskaber.

• Give input til prioritering mellem forskellige aktiviteter
Referencegruppen skal med sit kendskab til lokalsamfundet give input til, hvilke aktiviteter
der skal gennemføres og i hvilken rækkefølge baseret på en vurdering af lokal relevans og
succesmuligheder.

• Skabe kontakter til lokalområdet
Deltagerne i referencegruppen skal bruge deres eget netværk til at formidle kontakt
mellem projektgruppen og relevante partnere eller aktører.

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning, idet Ældrerådet træffer beslutning
om deltagelse af to medlemmer til referencegruppen på møde den 24. marts 2021.
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• Kommentere den endelige evaluering
I 2023 forelægges referencegruppen evalueringen for Demensvenligt Vanløse med
henblik på at kommentere og kvalificere de tiltag, der eventuelt skal udbredes til resten af
København.

Referencegruppen vil: 

• Blive inviteret til projektets aktiviteter
Projektgruppen og partnere i projektet afholder løbende aktiviteter ex. temamøder, hvilket
referencegruppen inviteres til at deltage i.

• Deltage i borgermøder samt opsamling
Referencegruppen bliver inviteret til borgermøder samt til at deltage i evaluerende
opsamlingsmøder.

• Modtage faglig viden om demens, blive tilbudt at blive demensven, e-læring
Referencegruppen klædes på med viden om demens og demensvenlighed i lokalsamfund,
samt får tilbudt at blive demensvenner.”

Når referencegruppen er nedsat, vil de forskellige initiativer m.v. løbende blive sat i gang. 

BILAG 
Kommissorium for referencegruppen vedrørende Demensvenligt Vanløse 
Projektbeskrivelse vedrørende Demensvenligt Vanløse. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet Ældrerådet på møde den 24. marts 
2021 træffer beslutning om, hvilke to deltagere, der skal repræsentere Ældrerådet i 
referencegruppen. 

12. Orientering om formandskabets møde med ældreorganisationerne den 23. februar 2021,
herunder valg af to repræsentanter til Ældre Sagens baggrundsgruppe til valgmøde(r)

v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

BAGGRUND 
Ældrerådets formandskab mødes halvårligt med repræsentanter fra Danske Seniorer, Faglige 
Seniorer og Ældre Sagen, for at forberede de møder, som sundheds- og omsorgsborgmesteren 
holder med ældreorganisationerne. På grund af Covid-19 situationen, har møderne med 
borgmesteren været aflyst, men Ældrerådets formandskab og ældreorganisationerne har 
fastholdt møderne med hinanden, og i stedet sammen drøftet aktuelle emner på ældreområdet. 

Formandskabet holdt møde med ældreorganisationerne den 23. februar 2021, hvor blandt andet 
afholdelse af valgmøder op til kommunalvalget den 16. november 2021, blev drøftet. Det er i dette 
møderegi tidligere blevet aftalt, at Ældre Sagen – der også er initiativtager – fungerer som 
tovholder i forhold til valgmøderne. På mødet den 23. februar 2021 opfordrede Ældre Sagen de 
øvrige medlemmer til at indgå i samarbejdet om valgmøderne ved at deltage med 1-2 
repræsentanter i en baggrundsgruppe. 

På baggrund heraf indstiller formandskabet, at Ældrerådet på møde den 24. marts 2021 beslutter, 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning, idet Ældrerådet den 24. marts 2021
vælger 2 repræsentanter til Ældre Sagens baggrundsgruppe vedrørende valgmøde/valgsmøder.
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hvilke to medlemmer, der deltager i baggrundsgruppen. 

BILAG 
Referat af møde mellem ældreorganisationerne den 23. februar 2021 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet Pia Weise Pedersen og Anne Worning 
gav udtryk for, at de gerne deltager i baggrundsgruppen. 

Ældrerådet beslutter deltagere til baggrundsgruppen på møde den 24. marts 2021. 

13. Orientering om henvendelse fra valgsekretariatet vedrørende kommunalvalget 2021
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt)

BAGGRUND 
Ved kommunalvalget i 2017 var Ældrerådets formandskab inviteret til at deltage i et møde med 
valgsekretariatet for at viderebringe Ældrerådets in put og bemærkninger til forskellige initiativer 
knyttet til valget, fx muligheden for brug af lup ved afstemning m.v. 

Valgsekretariatet har på ny rettet henvendelse i forhold til et lignende møde i forbindelse 
afholdelse af kommunalvalget den 16. november 2021. Det forventes at mødet finder sted i juni 
måned, og formandskabet vil, når dagsordenen for mødet kendes, indhente in put og 
bemærkninger fra rådet i forhold til de forslag, der i givet fald måtte blive foreslået. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet Ældrerådet indgår som formandskabets 
baggrundsgruppe i forhold til in put, til mødet med valgsekretariatet. 

14. Oplæg på møde i Ældrerådet den 24. marts om moderniseringsplanen, fremtidens
plejehjem m.v. v/ Per Christensen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

v/ Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 

BAGGRUND 
Det nytiltrådte Ældreråd er ikke pt. orienteret om moderniseringsplanen, hvorfor formandskabet 
er af den opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt at rådet hører nærmere om denne i forhold til 
den rolle planen spiller for tilpasning af plejeboligkapaciteten m.v. Herudover har der været 
interesse fra rådet i forhold til Sundheds- og Omsorgsudvalgets arbejde på møde den 11. februar 
2021 med fremtidens plejehjem m.v. 

På baggrund heraf indstiller formandskabet, at Forretningsudvalget godkender oplæg herom. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget godkender oplæg på møde den 24. marts 2021 om
moderniseringsplanen, fremtidens plejehjem m.v.
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BESLUTNING 
Forretningsudvalget godkendte, at der holdes oplæg om moderniseringsplanen m.v. på møde 
den 24. marts 2021. 

15. Abonnementer til Ældrerådet
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt)

BAGGRUND 
Ældrerådet har modtaget henvendelser vedrørende abonnementer på forskellige medier, og 
sekretariatet er i forlængelse heraf ved at undersøge nærmere. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet sekretariatet undersøger nærmere. 

16. Den gode mødeledelse
v/ Kirsten Nissen (drøftelsespunkt)

BAGGRUND 
På mødet i Ældrerådet den 24. februar drøftede rådet mødeform, pauser, oplæg, dirigenternes 
rolle og ledelse af møderne m.v. Der lægges derfor op til en fælles drøftelse herom på 
Forretningsudvalgets møde, idet Forretningsudvalget har ansvaret for at tilrettelægge møderne i 
Ældrerådet. 

Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget drøfter den gode mødeledelse, herunder hvad 
dette forhold konkret indebærer i forhold til Ældrerådet – ikke bare i forhold til rådsmøderne, men 
også i forhold til udvalgsmøderne. 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede formen på møderne i Ældrerådet – både virtuelle og fysiske -, 
herunder vigtigheden af at der: 

• Ikke er for mange oplæg

• Eventuelle oplæg så vidt muligt lægges i begyndelsen af et møde

• Der holdes pauser hver time

• Der sættes tid af til frokostpause

• Der gives den fornødne tid på møderne til at svare på spørgsmål og stille spørgsmål

Peder Blom henledte opmærksomheden på bestemmelserne i forretningsordenen om afvikling af 
møderne i Ældrerådet, jf. §4., som dirigentgruppen følger under mødeledelsen. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter den gode mødeledelse på Ældrerådets møder.
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Videre oplyste Peder Blom, at dirigentgruppen taler sammen i forbindelse med møderne i 
Ældrerådet og løbende følger op på de forhold, der måtte give anledning til opmærksomhed. 

17. Planlægning af møde i Ældrerådet den 24. marts 2021
v/ Kirsten Nissen (beslutningspunkt)

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: 

• Høring vedrørende strategi for aktivitetscentrene

• Høring vedrørende Budget 2022 på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens område

• Orientering om Ældrerådets deltagelse i Socialudvalgets budgetmøde den 25. februar
2021

• Orientering om Ældrerådets deltagelse i Sundheds- og Omsorgsudvalgets dialogmøde
den 2. marts 2021

• Valg af to repræsentanter til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens referencegruppe
vedrørende projekt ”Demensvenligt Vanløse”

• Orientering om formandskabets møde med ældreorganisationerne den 23. februar 2021,
herunder valg af to repræsentanter til Ældre sagens baggrundsgruppe til valgmøde(r)

• Oplæg om moderniseringsplanen, fremtidens plejehjem m.v. v/ Sekretariatschef Per
Christensen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

• Covid-19 briefing v/direktør Jakob Krogh, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

• Kommissorium for Forretningsudvalget

• Den gode mødeledelse

• Eventuelt.

BESLUTNING 
Forretningsudvalget godkendte dagsordenen til møde i Ældrerådet den 24. marts 2021. 

18. Eventuelt

Anders Lund bragte afslutningsfrokosten for det tidligere Ældreråd i erindring, hvortil Kirsten 
Nissen bemærkede, at den aflyste afslutningsfrokost forventeligt vil finde sted, når restauranterne 
åbner igen. 

19. Orientering om aktuelle sager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen v/ Direktionen
v/ Adm. direktør Katja Kayser (orienteringspunkt)

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget godkender dagsorden til møde i Ældrerådet den 24. marts 2021.
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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. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.


