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REFERAT 
 
Møde i Forretningsudvalget 
Dato: onsdag den 12. maj 2021 kl. 10.15-13.30 
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 
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 7 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. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 
6. Ældrerådets mærkesager [punktet blev udskudt på sidste møde i Forretningsudvalget] 
7. Orientering om aktuelle sager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen v/direktør Lars 

Gregersen (kl. 11.30-12.00) 
8. 7-bymøde i Randers den 31. august 2021 
9. Ældrerådets deltagelse i pensionistmesse m.v. for nye og kommende pensionister 

[punktet blev udskudt på sidste møde i Forretningsudvalget] 
10. Møde mellem Ældrerådet og det stående politiske Teknik- og Miljøudvalg den 7. juni 2021 
11. Invitation fra Stadsarkivets Erindringsklub om deltagelse i inspirationsmøde den 28. maj 

2021 vedrørende Erindringsmesse i 2022 
12. Kommende høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Beretning 2020 om 

magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret 
13. Eventuelt oplæg på møde i Ældrerådet den 26. maj 2021 om opdaterede principper for 

fremtidens plejehjemsbyggerier v/Per Christensen, leder af Boligsekretariatet, Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningen 

14. Eventuelt oplæg på møde i Ældrerådet den 26. maj 2021 om fordeling af statslige midler til 
forebyggelse af ensomhed m.v. v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

15. Planlægning af møde i Ældrerådet den 26. maj 2021 
16. Eventuelt 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Forretningsudvalget godkendte dagsordenen.  
 
 
2. Orientering fra formandskabet 
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 
Kirsten Nissen oplyste, at formandskabet havde holdt møde den 5. maj 2021 med henblik på 
tilrettelæggelse af mødet i Forretningsudvalget den 12. maj 2020. 
 
Herefter orienterede Kirsten Nissen om Ældrerådets medlemmers mulighed for hver især at 
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abonnere på to forskellige portaler som led i ældrerådsarbejdet, idet Forretningsudvalget 
godkendte mail til Ældrerådet herom. 
 
 
3. Orientering fra udvalgene, herunder Regionsældreråd Hovedstaden  
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
Kultur- og Fritidsudvalget 
Anders Lund orienterede om Kultur- og Fritidsudvalgets tidligere drøftelser om fordelingen af 
idrætsfaciliteter i kommunen, herunder hvornår nogle grupper tilgodeses frem for andre i 
forbindelse med brug af Kultur- og Fritidsforvaltningens idrætsfaciliteter samt hvordan det ser ud 
for foreninger med mange ældre og fx ældreklubber. 
 
Anders Lund oplyste, at Kultur- og Fritidsudvalget som opfølgning herpå ville få besøg på 
udvalgsmødet den 17. maj 2021 af lederen af Folkeoplysningen i Kultur- og Fritidsforvaltningen, 
med henblik på en nærmere orientering om området samt en drøftelse af den aktuelle situation 
med mangel på idrætsfaciliteter, herunder Covid-19 situationens konkrete betydning. 
 
Videre oplyste Anders Lund, at udvalget havde erfaret, at Ældrerådet var blevet foreslået en plads i 
Folkeoplysningsudvalget som tilforordnet uden stemmeret, men at forslaget ikke var blevet 
imødekommet. Anders Lund oplyste, at udvalget også ville vende dette emne med lederen af 
Folkeoplysning, herunder drøfte internt i udvalget, hvordan rådet kan arbejde med at fremme 
ældres mulighed for brug af idrætsfaciliteter i kommunen. 
 
Herudover oplyste Anders Lund, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 14. juni får besøg af 
Borgerservice, hvor udvalget blandt skal drøfte skiftet fra NemID til MitID og Coronapas. 
Endvidere oplyste Anders Lund, at udvalget på samme møde fra besøg af Bibliotekschefen, og 
hvor der blandt andet lægges op til en drøftelse af besparelser på biblioteksområdet samt status 
på biblioteksordningen ”Bogen kommer”. 
 
Boligudvalget 
Arvin Storgaard oplyste, at Boligudvalget på møde den 3. maj 2021 havde besluttet at indstille 
forslaget om understøttelse af etablering af flere almene seniorbofællesskaber som emne til 
drøftelse med det stående politiske Teknik- og Miljøudvalg den 7. juni 2021, hvor hele Ældrerådet 
er inviteret. 
 
Dannelse af flere seniorbofællesskaber er ud fra et sundheds- og omsorgsperspektiv interessant, 
fordi dét at være en del af et bofællesskab kan være med til at afværge ensomhedsproblematikker, 
hvilket kan have en afledt positiveffekt på ældres sundhed og livskvalitet, og seniorbofællesskaber 
kan bidrage til at udskyde behovet for hjælp til praktiske gøremål i dagligdagen. Etableringen af 
seniorbofællesskaber kan både være en gevinst for den enkelte og for samfundet, og det er bl.a. 
derfor vigtigt, at Københavns Kommune understøtter udviklingen. Det er tidligere vedtaget, at  
 
Teknik- og Miljøforvaltningen vil arbejde for, at der gennemsnitligt etableres fire almene 
bofællesskaber pr. år. Det er Teknik- og Miljøudvalget der i samarbejde med Boligudvalget 
tilrettelægger mødet med det stående politiske Teknik- og Miljøudvalg den 7. juni 2021. Kirsten 
Nissen oplyste, at hun ikke har mulighed for at deltage i mødet, hvilket Pia Weise Pedersen heller 
ikke havde, og hvorfor udvalgene herefter tilrettelægger, hvem der indleder mødet, herunder kort 
introducerer det nytiltrådte Ældreråd m.v. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget orienteres om arbejdet i fagudvalgene af de respektive formænd. 
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Herudover henviste Arvin Storgaard til referat af Boligudvalgets møde den 3. maj 2021. 
 
Teknik- og Miljøudvalget 
Peder Blom orienterede om Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. maj 2021, hvor udvalget 
blandt andet havde drøftet de reviderede affaldsregulativer for husholdnings- og erhvervsaffald, 
der træder i kraft den 1. juli 2021, herunder hvilken betydning det vil have for ældre, der kan opleve 
det udfordrende at finde rundt i systemerne og fx finde plads til sortering i eget køkken. Udvalget 
har derfor en opmærksomhed på, om der er samarbejde med Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen om håndtering af sorteringen hos ældre borgere, der fx modtager 
hjemmehjælp. Peder Blom oplyste, at området vil være en mærkesag for Teknik- og Miljøudvalget, 
og udvalget vil invitere Teknik- og Miljøforvaltningen til et møde med henblik på en drøftelse af 
affaldssorteringens betydning i forhold til ældre. Peder Blom oplyste endvidere, at udvalget 
arbejdere videre med mærkesager, og vender tilbage med forslag på et senere tidspunkt. 
 
Videre oplyste Peder Blom, at udvalget - udover emnet seniorbofællesskaber - havde drøftet 
emnet understøttelse af bedre tilgængelighed for ældre, i forhold til mødet med det stående 
politiske Teknik- og Miljøudvalg den 7. juni 2021. 
 
På baggrund af kortlægningen af tilgængelighedsbarrerier i København fra 2017 finder udvalget 
det hensigtsmæssigt, at der afsættes budgetmidler til udbedring af flere ruter end de fem ruter, 
der indtil nu er fundet midler til udbedring af. Derudover er det vigtigt at bænke og offentlige 
handicaptoiletter er indtænkt som en del af tilgængelighedsruterne. Endvidere kan udeservering 
og skiltning for restauratører og butikker i mange tilfælde udfordre fremkommeligheden på fortov 
m.v. for særligt ældre. 
 
Herudover oplyste Peder Blom, at der den 15. april 2021 havde været holdt det første møde i 
referencegruppen vedrørende Demensvenligt Vanløse, hvor Bjarne Rueholm Jørgensen havde 
deltaget.  
 
Forretningsudvalget drøftede i fællesskab, at der er Demensuge i uge 19, samt at Folkebevægelsen 
for et Demensvenligt Danmark har offentliggjort et demenssymbol, som skal gøre Danmark mere 
demensvenligt. Det er tanken, at demenssymbolet skal gøre det tryggere for mennesker med 
demens at færdes i det offentlige rum. Mennesker med demens har mulighed for at bære 
symbolet, så andre mennesker får bedre mulighed for at hjælpe og udvise tålmodighed og støtte. 
 
Endvidere oplyste Peder Blom, at Teknik- og Miljøudvalget mødes på ny med Vejdirektoratet den 
25. maj 2021 vedrørende den nye busterminal ved Dybbølsbro. 
 
Videre oplyste Peder Blom, at udvalget havde drøftet forslag til emner til de valgmøder, der finder 
sted i regi af ældreorganisationerne, og hvor Ældre Sagen er tovholder. 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Leif Andreasen oplyste, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen havde udarbejdet et notat i 
tilknytning til Ældrerådets høringssvar vedrørende BRUS. Det er muligt at orientere sig notatet på 
dette link: www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27626313-39999816-17.pdf 
 
Regionsældrerådets bestyrelse 
Hanne Simonsen oplyste, at formanden for Regionsældrerådet havde indkaldt til møde i 
Forretningsudvalget med henblik på forberedelse af et repræsentantskabsmøde samt til drøftelse 
af Covid-19 perioden. Hanne Simonsen oplyste, at Lise Helweg og Lisbeth Sølver deltager i mødet. 
Kirsten Nissen oplyste supplerende, at hun havde modtaget en e-mail fra formanden for 
Regionsældrerådet om et møde i Regionsældrerådet den 15. juni 2021. Det blev aftalt, at 
invitationen sendes til Forretningsudvalget, til orientering. 
 
Herudover oplyste Hanne Simonsen, at Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker, at der nedsættes 

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/27626313-39999816-17.pdf
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en ad hoc arbejdsgruppe under Forretningsudvalget, som skal udarbejde forslag til Ældrerådets 
principper for fremtidens plejehjem. Arbejdsgruppen skal bestå af interesserede fra samtlige 
udvalg og arbejdet skal være færdigt i efteråret. 
 
Forretningsudvalget besluttede, at Sundheds- og Omsorgsudvalget fremsætter et forslag om 
nedsættelse af en ad hoc arbejdsgruppe på mødet i Ældrerådet den 23. juni 2021, idet 
fagudvalgene forinden orienteres herom med henblik på at komme med ideer til vinklinger og 
perspektiver sådan, at disse kan komme med i indstillingen til Ældrerådet. Der var enighed i 
Forretningsudvalget om, at ad hoc arbejdsgruppen mest hensigtsmæssigt består af max 6-7 
deltagere i alt. 
 
Endvidere oplyste Hanne Simonsen, at Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker at Ældrerådets 
høringssvar vedrørende tilsynsrapporterne offentliggøres på Ældrerådets hjemmeside, i lighed 
med rådets øvrige høringssvar. Det blev aftalt at sekretariatet undersøger nærmere. 
 
Hanne Simonsen oplyste, at Sundheds- og Omsorgsudvalget foreslår, at plejehjemsleder May 
Bjerre Eiby deltager med et oplæg på et møde i Ældrerådet fx i løbet af efteråret. Det blev aftalt, at 
sekretariatet undersøger pris m.v. 
 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Anne Worning orienterede om Beskæftigelses -, Integrations- og Socialudvalgets møde den 4. 
maj 2021, hvor udvalget blandt andet havde besluttet kommissorium, der skal godkendes på 
møde i Ældrerådet den 26. maj 2021 
 
Herudover oplyste Anne Worning, at udvalget arbejder i forhold til at få et møde med 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen den 1. juni 2021 med henblik på en drøftelse af 
VIVE’s undersøgelse af jobcentrene, herunder situationen hvor kontanthjælp modregnes i 
pensionen; fleksjobordningen; situationen for hjemløse og omsorgstandplejen. 
 
 
4. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt)    
 

 
Kirsten Nissen orienterede om dagsordenen til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 
16. juni 2021, idet dagsordenen indeholder følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Erik Bertelsen, formand for ældrerådet i Favrskov 
Kommune). 
2. Valg af stemmetællere og referent (Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens afgående medlemmer 
er stemmetællere. Bestyrelsen foreslår, at sekretariatet er referent). 
3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet. 
4. Bestyrelsens beretning for den forgangne periode (Mogens Rasmussen, formand, aflægger 
mundtlig beretning). 
5. Forslag til udtalelse (Bestyrelsens forslag til udtalelse udsendes ca. en uge inden 
repræsentantskabsmødet). 
6. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle 
ældrepolitiske områder” (Bestyrelsen har i dialog med medlemmerne formuleret fire 
mærkesager). 
7. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 
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8. Orientering om budgetter for indeværende og kommende år. 
9. Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen stiller forslag om kontingentforhøjelse fra 2022. 
10. Indkomne forslag (Ældrerådet i Frederiksberg Kommune stiller forslag om ansættelse af 
journalistisk medarbejder. Bestyrelsen stiller forslag om kommissorium og procesplan for revision 
af Danske Ældreråds vedtægt). 
11. Valg af formand (Der er to kandidater til formandsposten: • Jørn Gettermann, indstillet af 
seniorrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune • Inger Møller Nielsen, indstillet af ældrerådet i 
Brønderslev Kommune. 
12. Valg af revisor (Bestyrelsen foreslår Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, statsautoriseret 
revisor Joachim Munch). 
13. Eventuelt (Herunder afsked med afgående bestyrelse og præsentation af nyvalgt bestyrelse). 
 
Herefter tog Forretningsudvalget orienteringen til efterretning, idet dagsordenen samt materiale 
til repræsentantskabsmødet sendes direkte til rådets delegerede. Materialet vil også blive sendt til 
Ældrerådet i forbindelse med behandlingen på mødet i rådet den 26. maj 2021. 
 
 
5. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 
v/ Kirsten Nissen (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Danske Ældreråd holder repræsentantskabsmøde onsdag den 16. juni 2021 fra kl. 11.00-16.30 på 
Odense Congress Center. 
 
Grundet Covid-19 situationen bliver Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i år mindre end 
normalt, idet det alene er de stemmeberettigede repræsentanter samt afgående og nyvalgte 
medlemmer af Danske Ældreråds bestyrelse, som kan deltage i repræsentantskabsmødet. 
 
Ældrerådets delegerede 
Det vil herefter være Ældrerådets formand, som nyvalgt medlem af bestyrelsen, samt de af 
Ældrerådet på møde den 27. januar 2021 valgte delegerede, der deltager i 
repræsentantskabsmødet: Peder Blom, Anne Worning, Margit Risnæs, Annette Thernøe, Lise 
Helweg, Hanne Simonsen, Bjarne Rueholm Jørgensen, Leif Andreasen, Elin Johansson og Pia 
Weise Pedersen.  
 
Jesper Balle og Merete Ganshorn blev valgt som suppleanter for de delegerede. 
 
Samtlige delegerede er tilmeldt repræsentantskabsmødet den 16. juni 2021, og sekretariatet 
sørger for fælles transport. Materialet til repræsentantskabsmødet vil senest den 16. maj 2021 blive 
sendt direkte fra Danske Ældreråd til rådets delegerede, og materialet vil ligeledes fremgå af 
Danske Ældreråds hjemmeside. 
 
Der har den 5. maj 2021 været frist for indsendelse af forslag til behandling på Danske Ældreråds 
repræsentantskabsmøde samt indstilling af kandidat til formandsposten. Det endelige materiale til 
repræsentantskabsmødet vil blive offentliggjort senest den 16. maj 2021 og Ældrerådet vil således 
kunne behandle og tage stilling dertil på møde den 26. maj 2021. 
 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget indledningsvist drøfter rådets deltagelse i Danske Ældreråds 
repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021, idet bemærkes, at alene er rådets ti delegerede, der 
deltager i repræsentantskabsmødet.  
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Forslag fra Danske Ældreråds bestyrelse 
Bestyrelsen vil på repræsentantskabsmødet stille forslag om, at kontingentbetalingen fra 2022 
forhøjes med 25 øre pr. borger, som er fyldt 60 år, og at der indføres en pris- og lønregulering af 
kontingentet. Forslaget har sin begrundelse i Danske Ældreråds økonomiske situation. 
 
Valg af ny formand for Danske Ældreråd 
Mogens Rasmussen har meddelt, at han ikke genopstiller som formand for Danske Ældreråd i 
2021. Der skal derfor på repræsentantskabsmødet vælges en ny formand. Inger Møller Nielsen, 
næstformand i Danske Ældreråd og formand for Brønderslev Ældreråd, har meddelt, at hun stiller 
op som kandidat til formandsposten. Jørn Gettermann, formand for Lyngby-Taarbæk Seniorråd, 
har ligeledes meddelt, at han stiller op som kandidat til formandsposten. 
 
Link til Danske Ældreråds hjemmeside vedrørende repræsentantskabsmødet: 
https://danske-aeldreraad.dk/om-danske-aeldrerad/organisation/repraesentantskab/ 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede indledningsvist formandsvalget til Danske Ældreråd, idet 
repræsentantskabsmødet, herunder afstemningerne m.v., behandles på mødet i Ældrerådet den 
26. maj 2021. Der henvises i øvrigt til gennemgangen under dagsordenens punkt 5. 
 
 
6. Ældrerådets mærkesager  
v/ Kirsten Nissen 
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget besluttede på møde den 14. april 2021 af tidsmæssige grunde at udskyde 
behandlingen af punktet til møde den 12. maj 2021. 
 
Ældrerådet har på seminar den 14. januar 2021 kort vendt det hensigtsmæssige i – i lighed med 
det tidligere Ældreråd - at arbejde med mærkesager som et redskab til at opnå konkrete resultater. 
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 – 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter status på arbejdet med mærkesager, herunder tanken bag at 
arbejde med mærkesager som ældreråd. 

https://danske-aeldreraad.dk/om-danske-aeldrerad/organisation/repraesentantskab/
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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.  
 
Som anført ovenfor, kan en mærkesag omfatte et konkret område, hvor rådet oplever, at der er 
udfordringer for ældre. Følgende er alene til illustration i forhold til arbejdet med mærkesager: 
Ex Ældrerådet har i forhold til BRUS høringen bemærket, at der er problematikker med 
rehabilitering og genoptræning. 
 
Rådet har herudover på grund af Covid-19 situationen fulgt hele genåbningen og spurgt til, hvad 
der sker på genoptræningsområdet, og hvordan det går i forhold til klubber og muligheden for at 
komme i aktivitetscentrene igen. Videre har rådet opmærksomhed på at ældre kan komme i gang 
med at dyrke de ting de plejer, så snart idrætsfaciliteterne åbner igen, herunder muligheden for at 
komme i svømmehallen. Desuden har der været fokus på Sundhedsstyrelsens undersøgelse der 
viser gavnligheden af netop rehabilitering, der øger ældres trivsel og funktion. Problemstillingerne 
giver overvejelser om der bør sættes ind i forhold til rehabiliteringsområdet og 
genoptræningsområdet, og om der arbejdes ambitiøst nok med det. Hvad betyder det, at det ikke 
fungerer optimalt, hvilke konsekvenser har det for ældre, hvordan kunne det blive anderledes? 
Måske fører de interne drøftelser til, at rådet beslutter at arbejde ud fra en mærkesag om, at 
rehabiliterings- og genoptræningsområdet skal løftes sådan, at flere oplever at få et 
tilfredsstillende udbytte af forløbene. Rådet vil i tilknytning hertil drøfte, hvordan dette kan opnås, 
og hvordan rådet kan byde ind med forslag til hvordan, herunder hvordan og hvor rådets skal rejse 
problematikken. Ovennævnte er et fiktivt eksempel og alene til illustration i forhold til en 
arbejdsproces om en mærkesag ud fra et forhold, som rådet har givet udtryk for i en 
høringssammenhæng. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget var enigt i, at det er vigtigt at fagudvalgene arbejder med mærkesager, og at 
de dermed er forankret i udvalgene som sådan, hvor man konkret kan arbejde med mærkesagerne 
og vinkle dem sådan, at de kan spilles ind i forskellige sammenhænge. 
 
Herefter besluttede Forretningsudvalget at koordinere processen sådan, at fagudvalgene arbejder 
med forslag til mærkesager på de kommende møder med henblik på at indsende disse forslag til 
Forretningsudvalgets møde den 9. juni 2021. Herefter vil Forretningsudvalget samle forslagene 
sammen til en foreløbig bruttoliste med mærkesagerne, hvorefter Ældrerådet kan behandle disse 
på møde den 23. juni 2021. 
 
Forretningsudvalget besluttede at udskyde sommerfrokosten til august måneden i stedet for i 
forlængelse af juni mødet af hensyn til, at vaccinationssituationen vil være en anden efter 
sommerferien. Dette vil ligeledes give mulighed for at sætte  god tid af til, at rådet kan have en 
grundig drøftelse af mærkesager den 23. juni 2021. 
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7. 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 Forretningsudvalgets møder, og på mødet den 12. maj 2021 
deltager direktør Lars Gregersen. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
 
8. 7-bymøde i Randers den 31. august 2021 
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Randers Ældreråd har oplyst, at 7-bymødet vil finde sted den 31. august 2021, idet Randers 
Ældreråd har inviteret fem deltagere pr. ældreråd, og hvor formand og næstformand er inviteret til 
at deltage på de to af pladserne. 
 
Ældrerådet har endnu ikke modtaget et program for 7-bymødet, og formandskabet finder det 
derfor hensigtsmæssigt, at Ældrerådet venter med at vælge de tre deltagere til 7-bymødet i 
Randers, til programmet kendes. På denne måde vil Ældrerådet fx kunne vælge deltagere i forhold 
til interesser og hvilke områder der er fokus på i programmet. Såfremt programmet kendes inden 
mødet i Ældrerådet den 23. juni, vil rådet kunne vælge deltagere på dette møde. 
 
I forhold til 7-bymødernes historik er der tradition for et fast årligt møde mellem de største byer i 
landet begyndte i 1997, hvor ældrerådsrepræsentanter for de fem største byer mødtes 
(København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg). Samarbejdet blev i 2010 udvidet med 
Esbjerg og Randers sådan, at det nu er repræsentanter fra ældrerådene i de syv største byer i 
landet, der mødes en gang årligt. 
 
De deltagende ældreråd skiftes til at have værtskabet for mødet, hvor det overordnede formål er at 
deleerfaringer og viden om udviklingen på ældreområdet. Københavns Ældreråd har senest været 
vært for 7-bymødet den 17. marts 2015.  
 
Formandskabet for Københavns Ældreråd mødes herudover også en gang årligt med 
formændene for de øvrige deltagende ældreråd for at drøfte aktuelle emner på ældreområdet. 
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om, at 7-by mødet finder sted i Randers den 31. august 2021, idet 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at  Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning, idet valg af deltagere til 7-bymødet 
vil finde sted, når Ældrerådet har modtaget et program for dagen. 
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program for mødet afventes. Der var enighed om, at Ældrerådet tager endelig stilling til hvilke tre 
ældrerådsmedlemmer der udover formandskabet deltager på 7-bymødet, når programmet er 
kendt. 
 
 
9. Ældrerådets deltagelse i pensionistmesse m.v. for nye og kommende pensionister 
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget besluttede på møde den 14. april 2021 af tidsmæssige grunde at udskyde 
behandlingen af punktet til møde den 12. maj 2021. 
 
Til orientering, der er for indeværende ingen arbejdsopgaver for Ældrerådet. Vender tilbage i 
forhold i 2022, når messen holdes. 
 
Københavns Kommune og Røde Kors Hovedstaden afholder fra maj og resten af året en række 
digitale konferencer for københavnere mellem 62 og 68 år. Konferencerne skal give inspiration til 
en aktiv og meningsfuld tilværelse som pensionist. 
 
Der har været tradition for, at Ældrerådet har deltaget med en stand på den årlige messe for nye 
og kommende pensionister, der arrangeres af kommunen og Røde Kors. Situationen er imidlertid 
anderledes i 2021 på grund af Covid-19 situationen, og derfor er messen omlagt til en række 
digitale konferencer. 
 
Sekretariatet har efter aftale med formandskabet været i kontakt med Trine Steffensen fra Røde 
Kors for at vende Ældrerådets rolle m.v. Indtil videre er overvejelsen fra Røde Kors, at det kunne 
være hensigtsmæssigt, at rådet deltager med et medlem i en af paneldebatterne. Det blev aftalt, at 
Røde Kors vender tilbage efter sommerferien for at aftale nærmere. 
 
Videre har Røde Kors oplyst, at den fysiske messe vender tilbage og holdes midt januar 2022, og 
der vil blive aftalt nærmere vedrørende Ældrerådets deltagelse i denne sammenhæng, såfremt 
rådet ønsker at deltage. 
 
Programmet for de digitale konferencer ser således ud (alle konferencer afholdes fra kl. 19.00-
20.30): 
 

• 10. maj - Brug Naturen, Københavner! med Anders Kofoed 

• 14. juni - Brug Kroppen, Københavner! med Chris MacDonald 

• 30. august - Brug Kulturen, Københavner! med Allan Mylius Thomsen 

• 20. september - Brug Hjernen, Københavner! med Anette Prehn 

• 25. oktober - Brug Hjertet, Københavner! med Charlotte Bøving 

• 29. november - Brug Hinanden, Københavnere! med Karen-Marie Lillelund 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede at sende orienteringen om pensionistmessen i 2022 til 
Ældrerådet pr. e-mail, idet der var enighed i Forretningsudvalget om, at lignende 
orienteringspunkter med fordel kan sendes direkte til orientering i Ældrerådet pr. e-mail i stedet 
for at udgøre et egentligt dagsordenspunkt. 
 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 
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I forhold til Pensionistmessen i 2022 tilbød Anders Lund at være tovholder i forhold til 
Ældrerådets deltagelse, og Ældrerådet vil drøfte deltagelsen i messen m.v., når tiden nærmer sig. 
 
 
10.  Møde mellem Ældrerådet og det stående politiske Teknik- og Miljøudvalg den 7. juni 2021 
v/ Peder Blom (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Der er aftalt møde mellem Ældrerådet og det stående politiske Teknik- og Miljøudvalg den 7. juni 
2021 fra kl. 15.00-15.45, hvor Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg sammen med Boligudvalget 
forbereder mødets indhold. Af hensyn til den korte tidsramme har Peder Blom på møde i 
Forretningsudvalget den 14. april 2021 oplyst, at det er vigtigt, at tiden disponeres 
hensigtsmæssigt, og at der er få emner med klare budskaber. De to fagudvalg arbejder for 
indeværende med emnerne seniorbofællesskaber, der er en fortsættelse af tidligere drøftelser, og 
tilgængelighed på fortov m.v. 
 
Formandskabet foreslår, at Forretningsudvalget vender status på tilrettelæggelsen af mødet, 
herunder søger at afklare, hvor mange fra Ældrerådet, der ønsker at deltage på mødet den 7. juni 
2021.  
 
BESLUTNING 
Peder Blom orienterede om de valgte emner til drøftelse på mødet den 7. juni 2021, idet der 
henvises til dagsordenens punkt 3, hvorefter emnerne seniorbofællesskaber og tilgængelighed for 
ældre er uddybet. 
 
Videre oplyste Peder Blom, at Teknik- og Miljøudvalget har aftalt at gå en tur med udgangspunkt i 
en af de tilgængelighedsruter der fremgår af kortlægningen af, tilgængelighedsbarrerier i 
København fra 2017 for at se, hvordan det konkret fungerer med tilgængelighedsbriller på. Peder 
Blom oplyste, at den første tur vil være Triangelruten på Østerbro, og såfremt der er særlige 
forhold der gør sig gældende, vil udvalget bringe disse med videre på mødet med det stående 
politiske Teknik- og Miljøudvalg den 7. juni 2021. 
 
Hanne Simonsen bemærkede, at der er udfordringer i forhold til at komme til Bispebjerg Hospital, 
hvilket Peder Blom ville tage med videre.  
 
Peder Blom oplyste, at der vil blive skrevet ud til Ældrerådet om deltagelse i mødet den 7. juni 
2021 kl.15.00-15.45 i festsalen på Rådhuset, og alle der ønsker at deltage, kan tilmelde sig mødet. 
 
 
11. Invitation fra Stadsarkivets Erindringsklub om deltagelse i inspirationsmøde den 28. maj 

2021 vedrørende Erindringsmesse i 2022 
v/ Pia Weise Pedersen (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter status på Ældrerådets møde med det stående politiske Teknik- 
og Miljøudvalg den 7. juni 2021. 
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BAGGRUND 
Ældrerådsmedlem Henrik Høgh har den 5. maj 2021 videresendt nedennævnte invitation til et 
inspirationsmøde fra Britt Boesen, der er facilitator for Stadsarkivets Erindringsklub samt tovholder 
på den afledte Svireklub: 
 
”Kære Henrik og Københavns Ældreråd 
Jeg er facilitator for Stadsarkivets Erindringsklub og tovholder på den her af afledte Svireklub. En 
arbejdsgruppe i Svireklubben ønsker at afholde en Erindringsmesse i 2022, hvor hovedformålet er 
at inspirere seniorer til at fordybe sig i erindringsuniverset. 
 
I den anledning afholdes et inspirationsmøde, hvor Erindringsmessens form og formål diskuteres 
og konkretiseres. Arbejdsgruppen håber, at du/jeres organisation/gruppe har lyst til at bidrage 
med jeres erfaringer og gode ideer, så Erindringsmessen kan blive så relevant og vellykket som 
muligt. 
 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Dato: fredag den 28. maj 
Klokken: 10.00 – 12.00 
Sted: Københavns Stadsarkivs læsesal 
Ankomst: Mødetid kl. 09.45 ved Rådhusets bagport. Her bliver I fulgt til læsesalen. 
 
Tilmelding: Senest mandag den 24. maj til John Knudsen, Flemming Axelsen eller undertegnede 
Der er begrænsede antal pladser, så send gerne én repræsentant. Husk Coronapas. Kender du en, 
som denne invitation vil være meget relevant for, så send gerne invitationen videre. 
 
Se mere om Stadsarkivets Erindringsklub her: https://kbharkiv.dk/deltag/erindringsklub-for-
seniorer65/ 
 
Se mere om Svireklubben her: https://kbharkiv.dk/deltag/erindringsklub-for-
seniorer65/svireklubben/ 
 
Med venlig hilsen 
Britt Boesen 
Vært/facilitator 
Københavns Stadsarkiv” 
 
Det bemærkes, at det tidligere Ældreråd havde et godt og konstruktivt samarbejde med 
Stadsarkivets Erindringsklub, hvor flere af rådets medlemmer løbende deltog i møder under 
ledelse af Britt Boesen. 
 
Til orientering og inspiration for arbejdet med erindringer er vedhæftet bilag med Henrik Høghs 
pensionisterindringer fra et tidligere samarbejde med Stadsarkivet. 
 
BILAG 
Henrik Høghs pensionisterindringer til Stadsarkivet. 
 
 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget beslutter, hvem der repræsenterer Ældrerådet på Stadsarkivets 
Erindringsklubs inspirationsmøde den 28. maj 2021, idet det alene er muligt for ét medlem at 
deltage i mødet. 
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BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede, at Henrik Høgh vælges til at repræsentere Ældrerådet på 
inspirationsmødet i regi af Stadsarkivet den 28. maj 2021, idet Stadsarkivet vil blive orienteret 
herom. 
 
 
12. Kommende høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Beretning 2020 om 

magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret 
v/ Hanne Simonsen og Leif Andreasen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har oplyst, at Ældrerådet modtager 
magtanvendelsesberetningen for 2020 i høring omkring den 20. maj 2021. 
Beretningen redegør for antallet af de magtanvendelser, der blev foretaget af Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen i 2020 i forhold til personer med demens og andre personer med en varig 
psykisk funktionsnedsættelse. 
 
Det er fastsat i serviceloven, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal følge udviklingen i brugen af 
magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret til brug for en vurdering af, om 
der er behov for opfølgning i forvaltningen i forhold til brugen af lovens bestemmelser. Til brug for 
denne vurdering skal der hvert år udarbejdes en beretning om registrerede magtindgreb samt 
indsatsen på magtanvendelsesområdet. Beretningen redegør for brugen af magtindgreb i 2020, 
og vil blive forelagt det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg. 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler høringen på møde den 4. juni 2021 med henblik på 
Forretningsudvalgets behandling på møde den 9. juni 2021. Herefter vil høringsudkastet blive 
sendt i en kort skriftlig votering i Ældrerådet, og efterfølgende sendt til Sundheds- og 
Omsorgsudvalget. 
 
Det bemærkes, at Ældrerådet på møde den 28. april 2021 handlede og godkendte høringssvar 
vedrørende magtanvendelsesberetningen for 2019. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet Ældrerådet forventeligt modtager 
magtanvendelsesberetningen 2020 i høring den 20. maj 2021. 
 
Herefter vil Sundheds- og Omsorgsudvalget behandle høringen på møde den 4. juni 2021. 
Forretningsudvalget drøfter høringen på møde den 9. juni 2021 med henblik på udsendelse af 
Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar i en kort skriftlig votering i Ældrerådet med svarfrist 
den 11. juni 2021. Ældrerådets høringssvar vil herefter blive sendt til Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen den 11. juni 2021, hvor der er høringsfrist. 
 
 
13. Eventuelt oplæg på møde i Ældrerådet den 26. maj 2021 om opdaterede principper for 

fremtidens plejehjemsbyggerier v/Per Christensen, leder af Boligsekretariatet, Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningen 

v/ Kirsten Nissen (beslutningspunkt)  
 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 
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BAGGRUND 
Endelig afklaring afventer i forhold til oplægget 
 
BESLUTNING 
Da det ikke var muligt at tilrettelægge drøftelsen den 26. maj 2021, blev det i stedet besluttet at 
holde drøftelsen vedrørende fremtidens plejehjemsbyggerier ved Per Christensen, leder af 
Boligsekretariatet i Sundheds- og Omsorgsudvalget, på et ekstraordinært møde i Ældrerådet 
fredag den 4. juni 2021, i tilknytning til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde samme dag. 
 
Sekretariatet vil skrive ud til Ældrerådet om det ekstraordinære møde den 4. juni 2021, hvor hele 
Ældrerådet er inviteret. Mødet finder sted i Nobelsalen i Sjællandsgade. 
 
 
14. Eventuelt oplæg på møde i Ældrerådet den 26. maj 2021 om fordeling af statslige midler til 

forebyggelse af ensomhed m.v. v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
v/ Kirsten Nissen (belsutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har henvendt sig vedrørende en orientering for Ældrerådet 
om de statslige midler, der ventes i løbet af sommeren til forebyggelse af ensomhed blandt ældre 
m.v. Endelig afklaring afventer, i forhold til oplægget. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede at oplægget holdes på møde i Ældrerådet den 26. maj 2021, idet 
oplægget søges tilrettelagt i tilknytning til Covid-19 briefingen. 
 
 
15. Planlægning af møde i Ældrerådet den 26. maj 2021 
v/ Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har reserveret festsalen på Rådhuset til afholdelse af mødet den 26. maj 2021. 
Der vil være mulighed for at tilgå mødet via Teams. 
 

INDSTILLING 

1. at  Forretningsudvalget beslutter, at oplægget holdes på møde i Ældrerådet den 26.maj 2021, 
idet endelig afklaring afventer. 

INDSTILLING 

1. at  Forretningsudvalget beslutter, at oplægget holdes på møde i Ældrerådet den 26.maj 2021, 
idet endelig afklaring afventer. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget godkender dagsordenen til møde i Ældrerådet den 26. maj 2021. 
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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: 

• Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 

• Godkendelse af kommissorier fra fagudvalgene 

• Orientering fra møde den 25. maj 2021 med ældreorganisationerne om afholdelse af 
valgmøder i tilknytning til kommunalvalget 

• Orientering om møde mellem Ældrerådet og det stående politiske Teknik- og Miljøudvalg 
den 7. juni 2021 

• Oplæg vedrørende forebyggende hjemmebesøg 

• Briefing vedrørende Covid-19 situationen v/direktør Jakob Krogh, Sundheds- og 

• Omsorgsforvaltningen 

• Oplæg om fordeling af statslige midler til forebyggelse af ensomhed m.v. v/Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen 

• Eventuelt. 
 
Beslutning 
Hanne simonsen foreslog, at der på mødet den 26. maj 2021 også holdes oplæg om de 
forebyggende hjemmebesøg, herunder hvordan det er forløbet med besøgene under Covid-19 
perioden, hvordan står det til, er antallet af besøg steget m.v., hvilket forretningsudvalget 
vurderede var en god ide. 
 
Forretningsudvalget godkendte herefter ovenstående dagsorden til møde i Ældrerådet den 26. 
maj 2021, idet mødet holdes fysisk i Festsalen på Rådhuset med mulighed for at tilgå mødet via 
Teams. 
 
 
16. Eventuelt 
Leif Andreasen spurgte til, om nogle af fagudvalgene følger de frikommuneforsøg der er sat i 
gang i Viborg, Middelfart og Langeland kommuner, hvilket ikke var tilfældet, udover en generel og 
overordnet interesse for de tiltag, der sættes i værk. 
 
Leif Andreasen orienterede om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens pårørende-app, hvor 
pårørende til beboere på plejehjem via en app kan følge med i hverdagen på plejehjemmet og 
kommunikere med personalet. Kirsten Nissen bemærkede hertil, at midlerne til pårørende-appen 
var fra overførselssagen 2019. Det er muligt at læse om pårørende-appen på dette link 
https://boligertilaeldre.kk.dk/sites/default/files/2020-
07/Flyer%20for%20p%C3%A5r%C3%B8rendeapp%20dansk.pdf 
 
Forretningsudvalget drøftede i fællesskab forslag til kommende oplæg på møder i Ældrerådet, 
herunder oplæg om det digitale folkebibliotek; profilplejehjem og pædagoger på plejehjem. 
Leif Andreasen foreslog, at dagsordener og referater tilføres dato for udsendelse. 
 
Pia Weise Pedersen foreslog at Ældrerådet holder et seminar fx i efteråret. Forretningsudvalget 
drøftede i fællesskab et seminars sociale aspekt og sammenhæng med evaluering af Ældrerådets 
arbejde. 
 
 

https://boligertilaeldre.kk.dk/sites/default/files/2020-07/Flyer%20for%20p%C3%A5r%C3%B8rendeapp%20dansk.pdf
https://boligertilaeldre.kk.dk/sites/default/files/2020-07/Flyer%20for%20p%C3%A5r%C3%B8rendeapp%20dansk.pdf

