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Møde i Forretningsudvalget 
Den 10. november 2021 

 

REFERAT 
 
Møde i Forretningsudvalget 
Dato: Onsdag den 10. november 2021 kl. 10-14 
Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 207 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Orientering fra formandskabet  
3. Orientering fra udvalgene, herunder Regionsældrerådet Hovedstaden  
4. Opfølgning vedrørende Regionsældrerådet Hovedstaden  
5. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse  
6. Møderække for fagudvalgene i 2022 m.v.  
7. Opfølgning på Ældrerådets gruppearbejde den 27. oktober 2021 vedr. mærkesager  
8. Høring vedrørende plejehjem i Sundparken  
9. Drøftelse af bustilpasninger i tilknytning til evaluering af Nyt Busnet  
10. Temadrøftelse vedrørende integration af minoritetsetniske ældre  
11. Ældrerådets messemateriale  
12. Forberedelse af deltagelse i messe for nye og kommende pensionister den 15. januar 2022  
13. Orientering om vælgermøde den 28. oktober 2021  
14. Orientering om workshop den 1. november 2021 om kommende handleplan for 

kræftområdet i Københavns Kommune  
15. Orientering om dialogmøde vedrørende den fremtidige biblioteksstruktur i den nordlige 

del af Østerbro  
16. Ældrerådets hjemmeside, herunder oplæg om hjemmesiden på møde i Ældrerådet den 

24. november 2021  
17. Generel orientering om plejehjemmenes økonomi på møde i Ældrerådet den 24. 

november 2021  
18. Planlægning af møde i Ældrerådet den 24. november 2021  
19. Eventuelt 

 
Ældrerådets 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 
Sundheds- og Omsorgsudvalget), Leif Andreasen (formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget) 
og Peder Blom (formand for Teknik- og Miljøudvalget). 
 
Anne Worning havde afbud til mødet.  
Margit Schrøder deltog i mødet fra Sundheds- og Omsorgsudvalget. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt, idet Forretningsudvalget tog til efterretning, at direktionen i 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen havde afbud til november mødet. 
 

2. Orientering fra formandskabet 
v/Kirsten Nissen og Pia Weise Pedersen (orienteringspunkt) 
 
Formandskabet havde ikke supplerende bemærkninger. 
 

3. Orientering fra udvalgene, herunder Regionsældrerådet Hovedstaden 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
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BAGGRUND 
Kultur- og Fritidsudvalget 
Anders Lund orienterede om Teams møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2021, 
hvor blandt andet DGI havde deltaget i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets in put til Spring for 
Livet, idet udvalget havde svaret, at det er en god ide, hvis man kan vende tilbage til en model for 
dagen, som den der var før Covid-19. 
 
Der henvises i øvrigt til referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2021. 
 
Boligudvalget 
Arvin Storgaard orienterede om Boligudvalgets Teams møde den 9. november 2021, hvor 
udvalget havde drøftet nyt plejehjemsbyggeri i Sundparken samt udarbejdet udkast til 
høringssvar herom, jf. punkt 8 på dagsordenen. 
 
Herudover oplyste Arvin Storgaard, at udvalget havde drøftet tiltrædelse af nyt BR, herunder 
udarbejdelse af velkomsthilsen m.v. 
 
Der henvises i øvrigt til referat af møde i Boligudvalget den 9. november 2021. 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Margit Schrøder orienterede om Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 4. november 2021, 
hvor udvalget blandt andet gennemgik dagsordenen for det stående politiske Sundheds- og 
Omsorgsudvalg, hvilket Margit Schrøder ligeledes gjorde på Forretningsudvalgets møde. 
Videre oplyste Margit Schrøder, at udvalget havde drøftet formålet med Ældrerådets udarbejdelse 
af høringssvar til tilsynsrapporterne, herunder hvad høringssvarene bliver brugt til, om det er 
kommentarer til tilsynet som sådan, og hvordan høringssvarene indgår i den øvrige 
sammenhæng. 
 
Margit Schrøder oplyste endvidere, at udvalget havde drøftet mærkesager, herunder klippekortet, 
rehabilitering og rekrutteringsudfordringer, idet udvalget vil fortsætte dette arbejde. 
Desuden havde Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftet Ældrerådets besøg på Klostergården 
Plejehjem den 15. oktober 2021, hvor udvalgets deltagende medlemmer havde haft en god 
oplevelse, men gerne ville have talt med flere af beboerne. 
 
Herudover oplyste Margit Schrøder, at Sundheds- og Omsorgsudvalget vil gennemgå nøgletal for 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område på det næste møde i udvalget. 
 
Der henvises i øvrigt til referat af møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. november 2021. 
Hanne Simonsen oplyste supplerende, at Sundheds- og Omsorgsudvalget havde haft meget 
fokus på klippekortet i forhold til plejehjemmene, men at de fleste klippekort er knyttet til 
hjemmeplejen. Hanne Simonsen bemærkede, at udvalget derfor gerne vil have en privat udbyder 
af hjemmepleje i tale, ift. brug af klippekortet samt brug af tilkøbsordningen. 
 
Pia Weise Pedersen foreslog en hjemmeplejemodel, hvorefter plejen af den ældre og rengøringen 
hos den ældre skilles ad sådan, at det er to forskellige medarbejdere, der hver især varetager de to 
forskellige typer af opgaver. Kirsten Nissen bemærkede, at et sådant lignende forslag var blevet 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalgets medlemmer orienterer hinanden gensidigt om arbejdet i 
fagudvalgene. 
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foreslået i kommunen på et tidligere tidspunkt. 
 
Margit Schrøder bemærkede, at en del ældre hjemmeboende bliver rehabiliteret til at kunne gøre 
rent selv, men at borgerne reelt set ikke er i stand til at varetage opgaverne. 
 
Hanne Simonsen bemærkede, at kommunen ved de forebyggende hjemmebesøg må have en 
oplevelse af rengøringssituationen. 
 
Teknik- og Miljøudvalget  
Peder Blom orienterede om mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2021, hvor 
udvalget havde gennemgået det stående politiske Teknik- og Miljøudvalgs dagsorden, hvor der 
blandt andet var blevet truffet beslutning om cykelstier på Strandboulevarden samt miljøvenlig 
frost/sne bekæmpelse i kommunen.  
 
Videre oplyste Peder Blom, at udvalget arbejder på en Amagerrute, hvor der også vil være fokus på 
affaldsstationerne, og udvalget vil ligeledes genbesøge Triangelruten. Peder Blom oplyste, at 
udvalget i det hele taget vil bruge tilgængelighedsruterne, og erfaringerne herfra, i udvalgets 
arbejde.  
 
Herudover oplyste Peder Blom, at teknik- og Miljøudvalget vil arbejde videre med budgetønskerne 
vedrørende markeringer i forbindelse med udeserveringer samt markeringer på cykelstierne ved 
busstoppesteder, i forbindelse med overførselssagen, idet udvalget i den sammenhæng vil have 
fokus på at udarbejde en så konkret udpegning af relevante steder som muligt.  
 
Desuden oplyste Peder Blom, at udvalget i forhold til drøftelser om nyt BR havde besluttet at skrive 
til teknik- og miljøborgmesteren, men at udvalget ville lave henvendelsen kortere end sidst 
Ældrerådet skrev til den nytiltrådte borgmester. Udvalget arbejder videre med udformningen m.v.  
Videre orienterede Peder Blom om følgegruppemøder, herunder Letbanefølgegruppen, hvor 
mødet er udskudt til onsdag den 17. november 2021 samt Kagsmosen og Middelalderbyen, hvor 
der også er møder.  
 
Peder Blom oplyste endvidere, at udvalget havde drøftet flextrafik, idet udvalget ønsker et oplæg 
om ordningen, herunder klagesagshåndteringen. Forretningsudvalget drøftede i forlængelse 
heraf, eventuelt at tilrettelægge et oplæg for hele Ældrerådet om flextrafik og affaldssortering.  
Herudover oplyste Peder Blom, at Teknik- og Miljøforvaltningen havde inviteret Ældrerådet og 
Frederiksberg Ældreråd til at deltage i et kvarterpanel vedrørende Bispeengbuen. Idet der alene er 
én plads til de to råd, vil udvalget prøve at undersøge muligheden for en plads både til København 
og en til Frederiksberg.  
 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget  
Pia Weise Pedersen oplyste, at udvalget på møde den 2. november 2021 havde drøftet en 
kommende temadrøftelse i Ældrerådet, jf. dagsordenspunkt 10. 
 

4. Opfølgning vedrørende Regionsældrerådet Hovedstaden 
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget drøfter Ældrerådets deltagelse i Regionsældrerådet Hovedstaden. 
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BAGGRUND 
På baggrund af drøftelser på møde i Ældrerådet den 27. oktober 2021 foreslår Formandskabet, at 
Forretningsudvalget i fællesskab drøfter og gør sig overvejelser i forhold til Ældrerådets deltagelse 
i Regionsældrerådet Hovedstaden med udgangspunkt i vedhæftede bilag. 
 
BILAG 

• Notat vedrørende Regionsældrerådet Hovedstaden. 

• Notat udarbejdet af Hanne Simonsen vedrørende Regionsældrerådet samt oversigt over 
Ældrerådets deltagere.  

 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede status på Regionsældrerådet Hovedstaden, idet der herefter var 
enighed om, at Hanne Simonsen meddeler Regionsældrerådet Hovedstaden, at Københavns 
Ældreråd stiller sig uforstående overfor at skulle betale kontingent for 2021, da der pt. er tale om 
en ny økonomisk situation i Regionsældrerådet Hovedstaden. 
 
Videre var der enighed om, at Københavns Ældreråd bringer forslag til ændring af vedtægten for 
Regionsældrerådet Hovedstaden op for det nye Regionsældreråd, idet det for Københavns 
Ældreråd er afgørende at der er klare regler vedrørende kontingent, herunder at det opkræves, og 
med hvilket beløb samt indbetaling på foreningskonto. Endvidere var der enighed om, at der skal 
fremlægges en skriftlig beretning fra formanden for Regionsældrerådet Hovedstaden. 
 
Herudover besluttede Forretningsudvalget at indtænke Regionsældrerådet Hovedstaden, 
herunder hvor deltagerforankringen mest hensigtsmæssig er, i forbindelse med Ældrerådets 
øvrige evaluering på mødet i januar. 
 

5. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om sine forhandlinger med Danske Regioner på baggrund af 
henvendelse fra Patientinddragelsesudvalget (PIU) vedrørende den nye klyngestruktur, herunder 
hvordan bruger- og patientinddragelse vil finde sted. Kirsten Nissen oplyste i forhold til 
klyngestruturen, at Danske Ældreråd vil tage et geografisk afsæt, og at Danske Ældreråd i 
forbindelse med videre drøftelser med Danske Regioner om klyngestrukturen vil komme med et 
forslag, så der sikres bredest mulig deltagelse. 
 
Videre oplyste Kirsten Nissen, at hun i regi af Danske Ældreråd var blevet interviewet til TV2 
vedrørende en sag fra Kerteminde, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed havde udstedt et påbud til 
hjemmeplejen. Kirsten Nissen oplyste, at hun i interviewet havde taget udgangspunkt i, hvad der 
er vigtigt for ældre borgere, herunder selvbestemmelse, kulturen og den sidste tid m.v. 
 
Herudover oplyste Kirsten Nissen, at hun den 8. november 2021 havde deltaget i et dialogmøde på 
Marienborg vedrørende ældreområdet, som statsministeren og social- og ældreministeren havde 
inviteret til. Kirsten Nissen oplyste, at der på mødet havde været paneldebat og 
rundbordssamtaler, hvor deltagerne havde givet in put til, hvordan ældreområdet kan udvikles og 
styrkes. Kirsten Nissen oplyste, at Danske Ældreråd nu afventer udkommet af mødet. 
 
Herefter tog Forretningsudvalget orienteringen til efterretning. 
 

6. Møderække for fagudvalgene i 2022 m.v. 
v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 
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BAGGRUND 
Fagudvalgene har drøftet forslag til møderække for 2022, og formandskabet indstiller på 
baggrund her, at Forretningsudvalget gennemgår og koordinerer forslagene med henblik på at 
understøtte den bedst mulige sammenhæng i Ældrerådets arbejde. 
 
Det bemærkes, at Ældrerådet den 2. november 2021 har modtaget en oversigt over møderækken 
for Ældrerådet, Forretningsudvalget og Formandskabet i 2022.  
 

• Oversigt over møderække for fagudvalgene i 2022. 

• Oversigt over møder i regi af Ældrerådet som helhed.  
 
BESLUTNING 
Sundheds- og Omsorgsudvalget finder en alternativ mødedato for den 8. september 2022 
(sammenfald med Spring for Livet) og Forretningsudvalget finder en alternativ mødedato den 13. 
april 2022 (falder lige op til påske), idet Forretningsudvalget herefter tog orienteringen til 
efterretning. 
 

7. Opfølgning på Ældrerådets gruppearbejde den 27. oktober 2021 vedr. 
mærkesager 

v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet kickstartede arbejdet med mærkesager med et fælles gruppearbejde på møde den 27. 
oktober 2021, hvor medlemmerne var inddelt i fire grupper, og hvorefter der var fordelt tre 
mærkesager til hver gruppe. På baggrund af de fælles drøftelser i arbejdsgrupperne har gruppe 2 
og 3 udarbejdet skriftlige tilbagemeldinger, som er vedhæftet som bilag. 
 
Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget drøfter gruppearbejdet som sådan, herunder 
hvordan der eventuelt – og konkret - kan arbejdes videre med mærkesagerne i fagudvalgene. 
 

• Opsamling fra gruppearbejde i Ældrerådet den 27. oktober 2021 (med tilbagemeldinger 
fra gruppe 2 og 3). 

 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede gruppearbejdet den 27. oktober 2021 vedrørende Ældrerådets 
mærkesager, idet følgende blev tilkendegivet: 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget gennemgår og koordinerer forslag til møderække for fagudvalgene i 
2022. 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget drøfter Ældrerådets gruppearbejde om mærkesager, herunder 
gennemgår de indkomne tilbagemeldingerne fra gruppe 2 og gruppe 3. 
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• Der er mange holdninger til gruppearbejde som arbejdsform 

• Det havde været en god øvelse og godt at arbejde i grupper 

• Godt at der var et meget konkret udgangspunkt at arbejde i forhold til 

• Fagudvalgene fik gode in put og nye perspektiver på arbejdet med mørkesager 

• Fint at arbejde i grupper igen, når det passer til de emner, som Ældrerådet behandler 

• Center for frivilligt arbejdes publikation ”Kunsten at lede en sag” sendes til Ældrerådet. 
 

8. Høring vedrørende plejehjem i Sundparken 
v/Arvin Storgaard (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 26. oktober 2021 sendt høring vedrørende 
opførelse af nyt plejehjem i Sundparken til høring i Ældrerådet. Der er høringsfrist den 26. 
november 2021.  
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har som led i høringen medsendt to dokumenter, hvoraf det 
ene er indstillingen til Borgerrepræsentationen og det andet er et bilag, som præsenterer projektet 
og de 80 almene plejeboliger, som planlægges opført i forlængelse af Sundparken på Amager.  
 
Høringen behandles i Boligudvalget den 9. november 2021, idet høringsudkastet eftersendes til 
Forretningsudvalget. 
 
BILAG 

• Udkast til høringssvar vedrørende plejehjem i Sundparken. 

• Indstilling vedrørende alment boligprojekt med plejeboliger og servicearealer i 
Sundparken, Amager Øst. 

• Præsentation af de 80 almene plejeboliger, som planlægges opført i forlængelse af 
Sundparken på Amager. 

 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog Boligudvalgets udkast til høringssvar til efterretning, idet Ældrerådet 
godkender høringssvaret endeligt på møde den 24. november 2021. 
 

9. Drøftelse af bustilpasninger i tilknytning til evaluering af Nyt Busnet 
v/Peder Blom (drøftelsespunkt) 
 

 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget drøfter udkast til høringssvar vedrørende plejehjem i Sundparken, idet 
Ældrerådet godkender høringssvaret på møde den 24. november 2021. 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget drøfter konkrete bustilpasninger i tilknytning til Movias evaluering af Nyt 
Busnet. 
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BAGGRUND 
Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 1. november 2021 drøftet konkrete bustilpasninger i 
tilknytning til Movias evaluering af det nye busnet. Det indstilles på baggrund heraf, at 
Forretningsudvalget i fællesskab drøfter, hvilke særskilte overvejelser og konkrete forhold, der gør 
sig gældende vedrørende ældre, når det drejer sig om konkrete bustilpasninger m.v. 
 
De konkrete bustilpasninger m.v. fremgår af indstillingen her (kk.dk)  
 
BILAG 
Movias evaluering af Nyt Busnet. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget gennemgik de konkrete foretagne tilpasninger vedrørende 7A, 26, 18, idet 
der ingen bemærkninger var til de foretagne tilpasninger. 
 
Videre drøftede Forretningsudvalget, hvor lang afstand der er mellem busstoppestederne efter 
omlægningerne, hvilket Teknik- og Miljøudvalget ville lade indgå i det videre arbejde med 
området. 
 
Herudover drøftede Forretningsudvalget Bispebjerg Hospital, idet der var enighed om, at der på 
selve hospitalsområdet er udfordringer for gående pga. de store afstande. Der var divergerende 
opfattelser af bussituationen uden for selve hospitalsområdet. 
 

10. Temadrøftelse vedrørende integration af minoritetsetniske ældre 
v/Michael Neumann (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget foreslår, at Ældrerådet på et kommende møde 
har en temadrøftelse om integration af minoritetsetniske ældre. Dette bl.a. med henblik på at få 
mere viden om integration af minoritetsetniske ældre i forhold til ældreområdet, herunder fx i 
forhold til plejehjemsområdet og i forhold til selvudpeget hjælperordningen. 
 
Da temadrøftelsen både vedrører beskæftigelses- og integrationsområdet og social-, sundheds- 
og omsorgsområdet lægges der op til, at temadrøftelsen tilrettelægges som et samarbejde 
mellem Ældrerådets Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalg og Sundheds- og 
Omsorgsudvalg. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede, at det er en god ide med en temadrøftelse om selvudpeget 
hjælperordningen, integration af minoritetsetniske ældre m.v. Videre vurderede 
Forretningsudvalget, at det er hensigtsmæssigt, at tematilrettelæggelsen finder sted i et 
samarbejde mellem Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget samt Sundheds- og 
Omsorgsudvalget, da der er overlappende arbejdsområder. 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.  at Forretningsudvalget drøfter og beslutter, at Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
– i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsudvalget - tilrettelægger temadrøftelse for 
Ældrerådet vedrørende integration af minoritetsetniske ældre, herunder beslutter 
mødesammenhæng og dato. 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-26102021/dagsorden/punkt-12
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Det bemærkes, at Michael Neumann ikke deltog på mødet og dermed ikke kunne give en 
supplerende orientering om, hvad der konkret ligger i forslaget. 
 

11. Ældrerådets messemateriale 
v/Anders Lund (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Når Ældrerådet deltager i forskellige sammenhænge, hvor der fx er lagt op til at rådet har en stand, 
herunder på idrætsdagen Spring for Livet m.v., er det hensigtsmæssigt, at Ældrerådet har et fast 
sæt af materialer, som umiddelbart kan tages i anvendelse. Herudover kan der være 
mødesammenhænge m.v., hvor det ligeledes er hensigtsmæssigt, at Ældrerådet kan præsentere 
sig ved diverse materialer. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget har erfaring med, hvad der hensigtsmæssigt kan indgå i Ældrerådets 
messemateriale, idet udvalget blandt andet har gjort sig overvejelser fra tilrettelæggelsen af 
Ældrerådets stand på Spring for Livet i år. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 8. november 2021 drøftet Ældrerådets 
messemateriale. Formandskabet indstiller derfor, at Forretningsudvalget på baggrund af Kultur- 
og Fritidsudvalgets drøftelser, vender behovet for genoptryk af foldere, plakater, indkøb af roll-
ups, bestilling af navneskilte og t-shirts m.v. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede indholdet af Ældrerådets faste materialer, idet der var enighed om, 
at der heri skal indgå: Foldere, plakater, roll ups, navneskilte, T-Shirts og ønsketræ. Ældrerådet vil 
på mødet den 24. november få en status i forhold til det faste materiale, idet sigtet er, at dette er 
klar til brug på messen for nye og kommende pensionister den 15. januar 2022. 
 

12. Forberedelse af deltagelse i messe for nye og kommende pensionister den 
15. januar 2022 

v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Lørdag den 15. januar 2022 byder Røde Kors Hovedstaden i samarbejde med Københavns 
Kommune alle nye og kommende pensionister i København indenfor på messen ”MERE FRI TID - 
FLERE MULIGHEDER”, hvor Ældrerådet er med som udstiller. Messen foregår i Øksnehallen fra kl. 
10.00-16.00. 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.  at Forretningsudvalget drøfter indhold i forhold til Ældrerådets faste messemateriale. 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.  at Forretningsudvalget drøfter Ældrerådets deltagelse i messen for nye og kommende 
pensionister den 15. januar 2021, herunder nedsættelse af en tovholdergruppe. 
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Møde i Forretningsudvalget 
Den 10. november 2021 

 

Følgende fremgår af invitationen fra Røde Kors: ”Messen som både indeholder en stor udstilling 
og et spændende sceneprogram foregår i Øksnehallen fra kl. 10:00 – 16:00. 
 
Åbningstiden giver deltagerne god tid til at lytte til spændende oplæg på scenen, 
med blandt andre Svend Brinkmann, nyde lidt frokost og god tid til at besøge alle udstillere. 
 
Som udstiller får du kontakt til flere end 1800 nye og kommende pensionister, som gerne vil 

• Inspireres og være aktive, 

• Bruge deres kræfter på frivilligt arbejde og 

• Inviteres ind i jeres fællesskaber. 
 
Vi stiller et udstillingsareal på 2 x 3 meter, det vil sige 6 m2 til rådighed kvit og frit. I skal blot 
medbringe jer selv og materialer, som kan engagere og involvere deltagerne.” 
 
Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget drøfter Ældrerådets deltagelse på messen, 
herunder drøfter nedsættelse af en tovholdergruppe, der skal varetage tilrettelæggelsen af 
Ældrerådets deltagelse. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede, at Ældrerådet på møde den 24. november nedsætter en 
tovholdergruppe der tilrettelægger rådets deltagelse i messen den 15. januar 2022, og at der 
herefter udarbejdes en plan for, hvornår de forskellige deltagere har vagter i Ældrerådets stand. 
 

13. Orientering om vælgermøde den 28. oktober 2021 
v/Pia Weise Pedersen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Pia Weise Pedersen vil på mødet orientere om afholdelsen af vælgermødet, der fandt sted torsdag 
den 28. oktober 2021, kl. 16:30 – 18:30, Rund mødesal, HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 
2300 København S. 
 
BESLUTNING 
Pia Weise Pedersen oplyste, at det havde været et godt vælgermøde, hvor der havde været stor 
tilfredshed med afviklingen af mødet, og hvor samarbejdspartnerne havde tilkendegivet, at de 
gerne vil samarbejde igen. Forretningsudvalget tog herefter orienteringen til efterretning. 
 

14. Orientering om workshop den 1. november 2021 om kommende handleplan 
for kræftområdet i Københavns Kommune 

v/Margit Schrøder (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.  at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 
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Møde i Forretningsudvalget 
Den 10. november 2021 

 

 
BAGGRUND 
Margit Schrøder har den 1. november 2021 deltaget som Ældrerådets repræsentant i workshop 
om kommunens kommende handleplan for kræftområdet. 
 
Tanken med workshoppen har været at indsamle input fra en bred række af interne og eksterne 
interessenter, som skal bidrage til at styrke Københavns Kommunes indsats til borgere berørt af 
kræft. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen havde i den forbindelse udpeget en række eksterne 
og interne repræsentanter fra forskellige enheder i Københavns Kommune til at deltage i 
workshoppen, herunder Ældrerådet. 
 
BESLUTNING 
Margit Schrøder orienterede om sin deltagelse i workshoppen vedrørende en kommende 
handleplan for kræftområdet, idet blandt andet følgende temaer blev fremhævet: 

• Alder som en relevant faktor 

• Hvordan skabes fokus på ældres kræftoverlevelse, herunder særskilt opmærksomhed på 
medicin, ernæring og motion 

• Mere synliggørelse af kommunens tilbud, da oplevelsen er, at kommunen har nogle gode 
tilbud 

• Yderligere fokus på koordinering, som skal hjælpe patienter igennem forløb 

• Mobile enheder, der kommer ud til minoritets etniske borgere 

• Mere digitalisering 

• Udvidet åbningstid til aften med henblik på, at flere kommer i Center for kræft og sundhed.  
 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet der var enighed om, at deri forhold til 
området skal være fokus på ældre med kræft. 
 

15. Orientering om dialogmøde vedrørende den fremtidige biblioteksstruktur i 
den nordlige del af Østerbro 

v/Anders Lund (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Kultur- og Fritidsforvaltningen har inviteret til dialogmøde med henblik på at indsamle input til 
den fremtidige biblioteksstruktur i den nordlige del af Østerbro. Til dialogmøderne præsenteres 
og drøftes forskellige mulige scenarier, som Kultur- og Fritidsforvaltningen kan arbejde videre 
med, og der er også mulighed for at bidrage med input til nye scenarier. 
 
Anders Lund deltog på dialogmøde den 4. november 2021, og Anders Lund vil på mødet 
orientere herom. For program og anden information om dialogmødet klik her (bibliotek.dk) 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.  at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.  at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

https://bibliotek.kk.dk/nyheder/servicemeddelelse-lokalt/dialogmoede-om-fremtidens-biblioteksstruktur-i-det-nordlige
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Møde i Forretningsudvalget 
Den 10. november 2021 

 

BESLUTNING 
Anders Lund oplyste, at han på dialogmødet vedrørende den fremtidige biblioteksstruktur i den 
nordlige del af Østerbro havde tilkendegivet, at biblioteket bør fortsætte på Jagtvej som ét samlet 
bibliotek for både børn og voksne, hvilket Forretningsudvalget tog til efterretning. Kultur- og 
Fritidsudvalget arbejder videre med den fremtidige biblioteksstruktur. 
 

16. Ældrerådets hjemmeside, herunder oplæg om hjemmesiden på møde i 
Ældrerådet den 24. november 2021 

v/Sekretariatet (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
november 2021 om Københavns Ældreråds nye hjemmeside, herunder drøfter notat vedrørende 
Københavns Ældreråds nye hjemmeside. 

• Notat vedrørende Københavns Ældreråds nye hjemmeside. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget godkendte, at der holdes oplæg på møde i Ældrerådet den 24. november 
2021 om Ældrerådets nye hjemmeside ved Kommunikationsafdelingen i Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen. 
 
Videre besluttede Forretningsudvalget, at Ældrerådet i forlængelse af oplægget, drøfter den nye 
hjemmeside med udgangspunkt i det udarbejdede notat vedrørende indhold og økonomi i 
forhold til hjemmesiden. 
 

17. Generel orientering om plejehjemmenes økonomi på møde i Ældrerådet den 
24. november 2021 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Formandskabet foreslår, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen holder et oplæg på møde i 
Ældrerådet den 24. november 2021 vedrørende plejehjemmenes økonomi. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget godkendte, at Ældrerådet på møde den 24. november 2021 får en generel 
orientering om plejehjemmenes økonomi ved økonomichef Morten Sten Andersen, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen. 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.  at Forretningsudvalget drøfter Ældrerådets nye hjemmeside, herunder godkender oplæg og 
præsentation af hjemmesiden på møde i Ældrerådet den 24. november 2021.  

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.  at Forretningsudvalget godkender oplæg om plejehjemmenes økonomi på møde i Ældrerådet 
den 24. november 2021.  
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Møde i Forretningsudvalget 
Den 10. november 2021 

 

 

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

 
BAGGRUND 
Formandskabet indstiller, at følgende punkter indgår i dagsordenen til møde den 24. november kl. 
10.00-15.00 i Ældrerådet. Mødet holdes på Rådhuset, Udvalgsværelse D, 1. sal. 
 
Faste punkter: 

• Godkendelse af dagsordenen 

• Godkendelse af referat af det seneste møde i Ældrerådet 

• Referat af det seneste møde i Forretningsudvalget 

• Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
 
Øvrige punkter:  

• Opfølgning på Ældrerådets besøg på Plejecenter Sølund den 19. november 2021  

• Status vedrørende Regionsældrerådet Hovedstaden  

• Opfølgning på Ældrerådets gruppearbejde den 27. oktober 2021 vedrørende mærkesager  

• Høring vedrørende plejehjem i Sundparken 

• Ældrerådets messemateriale  

• Forberedelse af deltagelse i messe for nye og kommende pensionister den 15. januar 2022 

• Orientering om vælgermøde den 28. oktober 2021  

• Oplæg om Ældrerådets nye hjemmeside på møde den 24. november 2021, herunder 
drøftelser vedrørende hjemmesiden  

• Oplæg om myndighedsområdet v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på møde den 24. 
november 2021  

• Oplæg vedrørende plejehjemmenes økonomi v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på 
møde den 24. november 2021 (kl. 14.00-14.45)  

• Eventuelt.  
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget godkendte ovennævnte dagsordenspunkter til møde i Ældrerådet den 24. 
november 2021. 
 

19. Eventuelt 
Peder Blom oplyste, at han i denne uge deltager i arrangementet ”Spis sammen” på Sundparken 
Plejecenter, hvor deltagerne spiser sammen med plejehjemsbeboerne. 
 
Hanne Simonsen efterspurgte en generel drøftelse af pårørendes rolle, herunder hvilke opgaver 
pårørende pålægges/forventes at løfte. Hanne Simonsen gav i den sammenhæng udtryk for 
vigtigheden af, at pårørende ses som en hjælp og ikke som en gene, samt at såfremt pårørende 
skal hjælpe, så skal der være faste regler herfor. 
 
Forretningsudvalget rettede herefter i fællesskab fokus på, hvordan det opleves at være 
pårørende; unges – og øvrige frivilliges – arbejde på plejehjem samt et eventuelt kommende 
politisk udspil vedrørende pårørende og frivillige i forhold til plejehjemmene. 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.  at Forretningsudvalget beslutter dagsordenen til møde i Ældrerådet den 24. november 2021.  


