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Møde i Forretningsudvalget 
Den 14. april 2021 kl. 10.00-13.00 
 

 

REFERAT 
 
Teams-møde i Forretningsudvalget 
Dato: onsdag den 14. april 2021 kl. 10.00-13.00 
 
Medlemmer: 
Kirsten Nissen (formand), Pia Weise Pedersen (næstformand), Anne Worning 
(formand for Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget), Anders Lund (formand for Kultur- 
og Fritidsudvalget), Arvin Storgaard (formand for Boligudvalget), Hanne Simonsen (formand for 
Sundhedsudvalget), Leif Andreasen (formand for Omsorgsudvalget) og Peder Blom (formand for 
Teknik- og Miljøudvalget). 
 
Eksterne deltagere 
Under punkt 7 deltog direktør Jakob Krogh, 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. 2. behandling af Forretningsudvalgets kommissorium 
6. Processer der understøtter Ældrerådets arbejde, herunder sekretariatets rolle i forhold til 

rådets arbejdsgange 
7. Orientering om aktuelle sager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen v/ direktør Jakob 

Krogh (kl. 11.30-12.00) 
8. Ældrerådets mærkesager 
9. Ældrerådets Forretningsorden 
10. Oversigt over Ældrerådets forbrug 
11. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Beretning 2019 om 

magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret, herunder oplæg på 
møde i Ældrerådet den 28. april 2021 vedrørende beretningen 

12. Fastlæggelse af procedure vedrørende Hjælpemiddelcenterets høringer  
13. Foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. april 2021 vedrørende forslag til 

budget 2022 
14. Bidrag fra Ældrerådets fagudvalg til Pia Weise Pedersen og Anne Wornings deltagelse i 

Ældre Sagens arbejdsgruppe om valgmøder i forbindelse med kommunalvalget den 16. 
november 2021 

15. Ældrerådets deltagelse i pensionistmesse for nye og kommende pensionister 
16. Planlægning af møde i Ældrerådet den 28. april 2021 
17. Eventuelt  

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Forretningsudvalget godkendte dagsordenen, idet ”Sammenlægning af Sundhedsudvalget og 
Omsorgsudvalget” blev tilføjet som nyt punkt 6 og ”Kommissorium for Sundheds- og 
Omsorgsudvalget” blev tilføjet som nyt punkt 7.  
 
 
2. Orientering fra formandskabet 
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 
Kirsten Nissen oplyste at 7-bymødet, der skulle have været afholdt af Randers Ældreråd den 26. 
maj 2021, var blevet aflyst pga. Covid-19 situationen og forsamlingsforbuddet, men at Randers 
Ældreråd ville invitere til møde på et senere tidspunkt af året, eller eventuelt rykke det til 2022. 
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Kirsten Nissen oplyste, at Randers Ældreråd har inviteret fem deltagere pr. ældreråd til at deltage i 
7-bymødet, hvor formand og næstformand deltager i forhold til to af pladserne. Ældrerådet skal 
derfor på et senere møde vælge tre deltagere til 7-bymødet i Randers. 
 
I forhold til 7-bymødernes historik oplyste Kirsten Nissen, at traditionen med 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 
dele erfaringer og viden om udviklingen på ældreområdet. Københavns Ældreråd har senest 
været vært for 7-bymødet den 17. marts 2015. 
 
Kirsten Nissen oplyste videre, at formandskabet for Københavns Ældreråd herudover også mødes 
en gang årligt med formændene for de øvrige deltagende ældreråd for at drøfte aktuelle emner på 
ældreområdet. 
 
Herefter tog Forretningsudvalget orienteringen til efterretning. 
 
 
3. Orientering fra udvalgene, herunder Regionsældreråd Hovedstaden  
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
Teknik- og Miljøudvalget 
Peder Blom forespurgte på vegne af Teknik- og Miljøudvalget, om udvalgsmedlem Arne Bjørn 
Nielsen kunne deltage i Regionsældrerådets møder i forhold til varetagelse af trafikalespørgsmål.  
 
Efter fælles drøftelse oplyste Hanne Simonsen, at Sundhedsudvalget sidder på to pladser i 
bestyrelsen for Regionsældrerådet, som Lise Helweg og Lisbeth Sølver har. Der er ti pladser samlet 
i Regionsældrerådet, som tilhører Sundhedsudvalgets medlemmer. Hanne Simonsen oplyste, at 
det hidtil har været muligt for alle der ønsker at deltage, at gøre dette, hvorfor Arne Bjørn Nielsen 
vil blive indbudt til samtlige møder i Regionsældrerådet. 
 
Peder Blom orienterede om Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. april 2021, hvor 
projektleder Eskil Emil Kwedéris fra Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold i 
Teknik- og Miljøforvaltningen havde deltaget vedrørende kommunens arbejde med 
tilgængelighed i forhold til tilgængelighedsruter og udbedring af nogle bestemte ruter rundt om i 
København, herunder Øresundsruten, Sjællandsgade og Lergraven, der efter planen skal 
færdiggøres i år. 
 
Peder Blom oplyste, at der i budget 2017 blev givet midler til en kortlægning af tilgængelighed for 
færdselshandicappede i Københavns 10 bydele samt kortlægning og anlæg af 
tilgængelighedsforbedrende indsatser i Ørestad. Teknik- og Miljøforvaltningen udgav i den 
forbindelse rapporten ”Kortlægning af tilgængelighedsbarrerier i København”. Videre oplyste 
Peder Blom, at der i 2019 var blevet afsat midler til en undersøgelse af, hvordan København gøres 
mere ældrevenlig at færdes i. 
 
Endvidere oplyste Peder Blom, at bænke ikke var tænkt med som en naturlig del af arbejdet med 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget orienteres om arbejdet i fagudvalgene af de respektive formænd. 
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tilgængelighed, hvilket udvalget havde gjort Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på, at 
bænke bør være. Peder Blom oplyste, at der sidste år var blevet bevilget økonomiske midler til 500 
bænke i kommunen, hvor Teknik- og Miljøudvalget havde bidraget med ideer og forslag til 
placering af bænke, og hvor det fortsat er muligt at melde ind, hvis man vurderer at der er steder, 
hvor bænke kan placeres på en hensigtsmæssig måde til gavn for blandt andet byens ældre. 
 
Herudover oplyste Peder Blom, at udvalget havde arbejdet med problematikker knyttet til 
udeservering, hvor caféer og restauranter m.fl. inddrager fortovsarealer sådan, at 
tilgængeligheden udfordres og begrænses. 
 
Forretningsudvalget drøftede i fællesskab udfordringer forbundet med udeservering, herunder 
også udmøntning af eventuelle politiske tiltag, der giver mulighed for udvidelse af udeserverings-
arealer, for på den måde midlertidigt for at understøtte nødlidende erhverv. Der var enighed om, 
at når situationen er normaliseret igen, så skal udvidelsen ophøre, idet situationen i høj grad har 
betydning for ældres tilgængelighed. Videre var der enighed om at drøfte med det politiske 
Teknik- og Miljøudvalg, hvordan bestemmelserne om udvidet udeservering er udformet – hvilke 
overvejelser er tænkt ind - og hvordan reglerne tænkes håndhævet m.v. 
 
Endvidere oplyste Peder Blom, at det politiske Teknik- og Miljøudvalg har inviteret Ældrerådet til 
møde 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, gjorde Peder Blom 
opmærksom på, at det er vigtigt at tiden disponeres hensigtsmæssigt, og at der er få emner med 
klare budskaber. Peder Blom oplyste, at udvalgene for indeværende arbejder med emnerne 
seniorbofællesskaber, der er en fortsættelse af tidligere drøftelser, og tilgængelighed på fortov 
m.v. 
 
Videre oplyste Peder Blom, at Teknik- og Miljøudvalget havde udarbejdet en liste over, hvilke 
medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget der deltager i Parkbrugerråd m.v. Listen vil indtil videre 
fremgå af referatet af mødet i Teknik- og Miljøudvalget. 
 
Herudover oplyste Peder Blom, at udvalget havde drøftet forretningsorden samt et kommende 
møde med Movia, med henblik på drøftelse og opfølgning på generelle forhold. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget 
Anders Lund oplyste, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke havde holdt møde siden sidste møde i 
Forretningsudvalget, men at Kultur- og Fritidsudvalget holder møde den 19. april 2021, hvor 
udvalget blandt andet skal drøfte resultaterne fra overførselssagen, idrætsfaciliteter for ældre, 
biblioteker, Coronapas og eventuelle digitaliseringsproblematikker m.v. 
 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Anne Worning orienterede om Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalgets møde den 13. 
april 2021, hvor udvalget blandt andet havde drøftet borgeroplevelser på jobcentrene med 
udgangspunkt i resultaterne af VIVE’s rapport om borgeroplevelser af Jobcenter København i 
2020. 
 
Rapporten blev udarbejdet, da Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune i 
2019 besluttede at afdække borgernes oplevelse med Jobcenter København i perioden fra 2019 til 
2022. Den første undersøgelse blev herefter gennemført af VIVE i 2019 og fokuserede alene på 
gruppen af udsatte borgere. I 2020 blev undersøgelsen udvidet til også at omfatte job- og 
uddannelsesparate borgere, og rapporten dækker alle målgrupper i Jobcenter København, hvoraf 
405 ledige borgere har besvaret syv spørgsmål umiddelbart efter deres besøg på jobcenteret. 
Undersøgelsen vil blive gentaget i 2021 og 2022, så man kan følge udviklingen i borgernes 
oplevelser. 
 
Anne Worning oplyste, at Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget planlægger at mødes 
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med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen for blandt andet at drøfte resultaterne 
vedrørende borgeroplevelserne. 
 
Forretningsudvalget drøftede i fællesskab Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 2. behandling 
af budget 2022, der finder sted den 21. april 2021, hvilket er dagen inden Sundheds- og 
Omsorgsudvalget foretager 2. behandling, og hvor der er besparelsesforslag, som går på tværs af 
de to forvaltninger. 
 
Boligudvalget 
Arvin Storgaard orienterede om Boligudvalgets møde den 12. april 2021, hvor sekretariatsleder 
Per Christensen fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen deltog og orienterede om aktuelle 
boligprojekter, herunder plejehjem Sølund; Plejehjem Sundparken; status ift. tryghedsboligerne i 
Guldbergs Have; status på Bystævneparken og status på De Gamles By. 
 
I denne sammenhæng oplyste Arvin Storgaard, at der er flyttet ældre ind i tryghedsboligerne i 
Guldbergs Have, og at Boligudvalget påtænker at besøge tryghedsboligerne, hvis og når dette kan 
lade sig gøre. Videre oplyste Arvin Storgaard, at Per Christensen mfl. på et tidspunkt efter 
sommerferien vil orientere udvalget om Sølund, og hvordan det går med byggeriet. 
 
Herudover oplyste Arvin Storgaard, at Boligudvalget, i det omfang det er muligt, vil blive 
inddraget i fremtidige plejehjemsbyggeprojekter. Arvin Storgaard oplyste, at Boligudvalget vil 
arbejde med udformningen af principper for, hvilke værdier der skal være en del af 
plejehjemsbyggerier. 
 
Endvidere oplyste Arvin Storgaard, at Boligudvalget også i den nærmeste fremtid vil have fokus på 
seniorbofællesskaber. 
 
Omsorgsudvalget 
Leif Andreasen orienterede om mødet i Omsorgsudvalget den 9. april 2021, der blev holdt som 
fælles møde med Sundhedsudvalget, og hvor udvalgene blandt andet havde udarbejdet 
høringssvar vedrørende magtanvendelsesberetningen for 2019. 
 
Videre oplyste Leif Andreasen, at Omsorgsudvalgets tilsynsgruppe, bestående af Margit Schrøder, 
Lone Skov Al Awssi, Bjarne Rueholm Jørgensen samt Kirsten Nissen, har igangsat arbejdet med at 
gennemgå de tilsynsrapporter fra plejehjemmene, som Ældrerådet løbende modtager i høring fra 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 
 
Herudover orienterede Leif Andreasen om en kommende 1.behandling i Folketinget af 
Beslutningsforslag 120 om plejehjemsbestyrelser. 
 
Sundhedsudvalget 
Hanne Simonsen orienterede om fællesmødet med Omsorgsudvalget den 9. april 2021, hvor 
udvalgene havde drøftet og besluttet en sammenlægning af Sundhedsudvalget og 
Omsorgsudvalget. 
 
Hanne Simonsen oplyste, at der forud for beslutningen var gået megen til med overvejelser om, 
hvordan sammenlægningen ville kunne komme til at fungere bedst muligt. 
Hanne Simonsen orienterede videre om udvalgenes arbejde med Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens beretning om magtanvendelse. 
 
Herudover oplyste Hanne Simonsen i forhold til Regionsældrerådet, at Lise Helweg og Lisbeth 
Sølver deltager som udvalgets medlemmer i bestyrelsen for Regionsældrerådet.  
 
Hanne Simonsen oplyste, at Regionsældrerådets bestyrelse mødes igen, så snart det er muligt at 
genoptage de fysiske møder. Videre oplyste Hanne Simonsen, at der er valg til Regionsældrerådet 
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efter Regionsrådsvalget den 16. november 2021. 
 
 
4. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt)    
 

 
Kirsten Nissen oplyste, at Danske Ældreråd for indeværende er i gang med at udarbejde et 
spørgeskema om, hvilke temaer der arbejdes med i forhold til det kommende Kommunal- og 
Regionsrådsvalg den 16. november 2021. Videre oplyste Kirsten Nissen, at hun vil tage 
spørgsmålene fra spørgeskemaet op, når det er sendt af sted fra Danske Ældreråd. 
 
Herudover bemærkede Kirsten Nissen, at der ikke var nyt at tilføje i forhold til orienteringen på 
mødet i Ældrerådet den 24. marts 2021. 
 
Forretningsudvalget tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
 
5. 2. behandling af Forretningsudvalgets kommissorium 
v/ Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På møde i Ældrerådet den 24. marts 2021 drøftede rådet kommissorium for Forretningsudvalget, 
idet der blev foreslået en særskilt forankring af følgende tre områder i Forretningsudvalget: 
evaluering af rådets arbejde; rådets hjemmeside og synlighed udadtil samt rådets årsrapport. 
 
På baggrund heraf har formandskabet indføjet forslagene i Forretningsudvalgets kommissorium. 
Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget drøfter betydningen af tilføjelserne til udvalgets 
kommissorium i forhold til Forretningsudvalgets konkrete arbejde og rolle. 
 
Videre indstiller formandskabet, at Forretningsudvalget vedtager kommissoriet i den nye 
udformning. Tilføjelserne er markeret med gult i det vedhæftede udkast til kommissorium for 
Forretningsudvalget. 
 
Ældrerådet godkender kommissoriet endeligt på møde den 28. april 2021. 
 
BILAG 
Udkast til kommissorium for Forretningsudvalget 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede at sende udkastet til kommissorium videre til behandling og 
endelig godkendelse på møde i Ældrerådet den 28. april 2021. 
 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter og vedtager nyt udkast til kommissorium, idet Ældrerådet 
godkender kommissoriet endeligt på møde den 28. april 2021. 
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6. Sammenlægning af Sundhedsudvalget og Omsorgsudvalget (nyt punkt) 
v/ Hanne Simonsen og Leif Andreasen (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundhedsudvalgets formand Hanne Simonsen havde på baggrund af beslutning truffet på møder 
den 9. april 2021 i Sundhedsudvalget og Omsorgsudvalget sendt anmodning om 
sammenlægning af de to udvalg til behandling i Forretningsudvalget den 14. april 2021 med 
henblik på endelig behandling i Ældrerådet den 28. april 2021. 
 
BILAG 
Anmodning om sammenlægningen af Sundheds- og Omsorgsudvalget 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede Sundhedsudvalgets og Omsorgsudvalgets bevæggrund for 
sammenlægning af de to udvalg jf. vedhæftede anmodning, herunder ønsket om en fremadrettet 
konstituering med de to valgte formænd og de tre valgte næstformænd. 
 
Der var enighed i Forretningsudvalget om, at det kan være hensigtsmæssigt med en 
sammenlægning af de to udvalg, idet der var delte opfattelser i forhold til den ønskede fremtidige 
konstituering. 
 
Ældrerådet behandler anmodningen om sammenlægning af Sundhedsudvalget og 
Omsorgsudvalget på møde den 28. april 2021. 
 
 
7. Kommissorium for et sammenlagt Sundheds- og Omsorgsudvalg 
v/ Hanne Simonsen og Leif Andreasen (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundhedsudvalgets formand Hanne Simonsen havde på baggrund af beslutning truffet på møder 
den 9. april 2021 i Sundhedsudvalget og Omsorgsudvalget sendt anmodning om godkendelse af 
kommissorium for et sammenlagt Sundheds- og Omsorgsudvalg til behandling i 
Forretningsudvalget den 14. april 2021, med henblik på endelig behandling i Ældrerådet den 28. 
april 2021.  
 
BILAG 
Udkast til kommissorium for et sammenlagt Sundheds- og Omsorgsudvalg 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede hvilke overvejelser der lå bag de af udvalgene valgte opgaver, idet 
Hanne Simonsen oplyste, at nogle af de opgaver, der var taget ud af kommissoriet, naturligt faldt 
under nogle af de øvrige opgaver i kommissoriet. 
 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter punktet.  

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter punktet. 
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I den sammenhæng drøftede Forretningsudvalget, at §79- klubberne emnemæssigt hørte under 
det tidligere Omsorgsudvalg, og derfor, såfremt Ældrerådet godkender sammenlægningen af 
udvalgene og det samlende kommissorium, fremadrettet henhører under det sammenlagte 
udvalg. 
 
Forretningsudvalget drøftede herefter i fællesskab de situationer, hvor der er overlap af opgaver i 
kommissorierne for de forskellige fagudvalg, og hvor der var enighed om at fagudvalgene mest 
hensigtsmæssigt samarbejder om opgaverne, idet der kan være forskellige vinklinger fra det ene 
udvalg til det andet. Af emner med umiddelbar samarbejdspotentiale blev nævnt; klippekort, 
brugerråd m.v. på plejehjem, forebyggelse og genoptræning. 
 
Ældrerådet behandler det samlede kommissorium for Sundheds- og Omsorgsudvalget på møde 
den 28. april 2021, idet godkendelse af kommissoriet forudsætter, at Ældrerådet forinden 
godkender sammenlægningen af udvalgene. 
 
 
8. Processer der understøtter Ældrerådets arbejde, herunder sekretariatets rolle i forhold til 

rådets arbejdsgange  
v/ sekretariatet (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På møde den 7. april 2021 drøftede formandskabet det hensigtsmæssige i, at der løbende er fokus 
på de forskellige processer og arbejdsgange i Ældrerådet, herunder at processerne opleves 
gennemsigtige og som et menighedsfuldt redskab til at understøtte rådets arbejde. 
Formandskabet har nedenfor gennemgået og beskrevet en række af de forhold, der har betydning 
for processer i Ældrerådet og de konkrete arbejdsgange (gennemgangen er ikke udtømmende): 
 
Kort om Ældrerådets formål og opgave 
Ældrerådets opgave er at rådgive Borgerrepræsentationen i ældrepoliske spørgsmål og formidle 
synspunkter mellem borgerne og Borgerrepræsentationen om lokalpolitiske spørgsmål, der 
vedrører ældre. 
 
Disse opgaver løfter Ældrerådet blandt andet ved at afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen 
og de stående politiske udvalg; deltage aktivt i møder med kommunens politikere; byde ind med 
forslag til nye initiativer på ældreområdet i kommunen; indgå i samarbejder og søge dialog med 
relevante parter på ældreområdet; deltage i diverse møder og aktiviteter; skrive debatindlæg m.v. 
Ældrerådet er høringspart og tillagt en rådgivende, og ikke besluttende funktion. Ældrerådet har 
således ingen myndigheds- eller beslutningskompetence i forhold til generelle og konkrete sager, 
og kan ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller personalespørgsmål. Men Ældrerådet 
kan bringe viden og ideer ind i både de politiske og administrative processer i kommunen, og på 
den måde være en kvalificeret medspiller og i nogle sammenhænge modspiller. Ældrerådet kan 
ved sin rådgivning være med til at styrke politikernes beslutningsgrundlag i forhold til 
ældreområdet. Man kan sige, at Ældrerådet er med til at dække politikernes blinde vinkler på 
ældreområdet – det er Ældrerådet der er eksperterne på området. 
 
Ældrerådets ældrepolitiske arbejde knytter sig til kommunen, i modsætning til 
hovedorganisationen Danske Ældreråd, der agerer i forhold til staten. Det er derfor også 
Borgerrepræsentationen, eller den myndighed Borgerrepræsentationen delegerer kompetencen 
til, der skal høre Ældrerådet. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.  
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Ældrerådet kan beskæftige sig med de områder, som rådet selv vurderer er relevante og 
interessante – det eneste krav er, at det har betydning for borgere i kommunen på 60 år og 
derover. 
 
Høringskompetencen er hos det samlede Ældreråd, og det er det samlede Ældreråd og møderne i 
Ældrerådet der er ”rådets højeste myndighed”. Ældrerådet godkender derfor høringssvar og 
træffer beslutning om, hvordan rådet skal forholde sig i forhold til forskellige områder. 
Men herudover er det op til Ældrerådet at forme og definere sin egen struktur og 
arbejdsform/arbejdsmetode, herunder om der skal nedsættes udvalg og arbejdsgrupper. 
Ældrerådet kan også beslutte at uddelere ansvaret for at følge op på et bestemt område eller et 
bestemt emne til medlemmer af Ældrerådet (som rådet kender fra fx tilsynsområdet og deltagelse 
i parkbrugerråd). 
 
Et typisk måneds-møderul i Ældrerådet 
Hvis man tager en tilfældig måned ud af Ældrerådets kalender, og sætter luppen på, så ser det 
gennemsnitligt sådan ud: 
 
Fagudvalg 
Fagudvalgenes formand – og i mange tilfælde i fællesskab med næstformanden – forbereder 
dagsordenen til mødet i fagudvalget, og laver indstilling og baggrund.  
 
Møderne i fagudvalgene holdes i begyndelsen af måneden, hvor udvalget fx udarbejder udkast til 
høringssvar, behandler sager, som udvalget vurderer der bør være fokus på, drøfter aktuelle 
ældrepolitiske områder, har oplæg fra en given forvaltning om et bestemt område af relevans for 
ældre m.v. Udvalgene følger også op på sager fra det seneste møde i Ældrerådet, og orienterer sig 
om, hvad der sker i de forskellige politiske udvalg. 
 
Overordnet kan man sige, at det er i fagudvalgene der foretages den grundige og tilbundsgående 
behandling af et konkrete ældrepolitiske områder, og på den måde er fagudvalgene med til at 
skabe fundamentet for, at det samlede råd kan træffe velfunderede og velargumenterede 
beslutninger. 
 
Udvalgene forbereder sager, som skal videre til Ældrerådet. Det kan være et høringssvar eller 
andre sager, som formanden for udvalget, jf. forretningsordenen, bringer videre til 
Forretningsudvalgets møde sådan, at Forretningsudvalget kan koordinere og sørge for, at disse 
sager sættes på dagsordenen til møde i Ældrerådet. Udvalgene er aktivt arbejdende udvalg som 
forbereder ældrepolitiske indstillinger til Ældrerådet sådan, at rådet kan træffe klare og 
kvalificerede beslutninger, der øger rådets indflydelse. 
 
Formandskab 
Formandskabet holder også sit møde i begyndelse af måneden. På formandskabets møde 
forberedes dagsordenen til det månedlige møde i Forretningsudvalget. I den sammenhæng 
følger formandskabet op på det forrige møde i Ældrerådet, herunder hvilke sager der afventer 
rådets behandling eller senere stillingtagen, og om der er fulgt op på de sager, der skal 
effektueres. 
 
Videre vender formandskabet konkrete henvendelser, og drøfter aktuelle forhold på 
ældreområdet, som har relevans for Ældrerådet. Formandskabet udarbejder indstilling til 
Forretningsudvalget, idet der lægges op til fælles drøftelse af dagsordenspunkterne. 
 
Formandskabet mødes et par gange om året med sundheds- og omsorgsborgmesteren til 
kaffemøder, og deltager ligeledes blandt andet i dialogmøde med borgmesteren og 
ældreorganisationer. 
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Derudover har formanden en række særskilte opgaver, herunder som rådets officielle 
repræsentant i forhold til politikere og forvaltninger, ikke- kommunale institutioner og 
organisationer. Videre ligger det i rollen, at det er formanden der er udtaleberettiget for 
Ældrerådet, og udtaler sig til pressen og i officielle sammenhænge på rådets vegne. 
 
Formanden har det overordnede ansvar for, at rådets beslutninger føres ud i livet. 
 
Formanden varetager ligeledes formandsposten for Forretningsudvalget. 
 
Derudover har næstformanden også en række særskilte opgaver, blandt andet er der i Ældrerådet 
tradition for, at næstformanden er rådets repræsentant i dommerkomitéen vedrørende 
kommunens fællesskabspris. Videre er næstformanden stedfortræder for formanden, hvis 
formanden har forfald. 
 
Forretningsudvalget 
Midt på måneden mødes Forretningsudvalget for at forberede og udarbejde dagsordenen til det 
kommende møde i Ældrerådet. 
 
Forretningsudvalget har en koordinerende rolle og fungerer som sådan som rådets ”daglige 
koordinerende leder” i forhold til, at der bliver reageret og handlet i forhold til indkomne sager 
sådan, at tidsfrister overholdes og så vidt muligt sikre momentum i rådets arbejde. Det er 
Ældrerådet der træffer endelige beslutninger. 
 
På Forretningsudvalgets møde orienterer fagudvalgsformændene hinanden gensidigt om de 
sager, som udvalgene har fokus på, og som fylder i det daglige arbejde. På den måde har 
fagudvalgsformændene også mulighed for at koordinere eventuelle møder og iværksætte 
samarbejder på tværs om konkrete sager, hvor der fx er et overlap mellem områderne, og hvor 
samarbejde er til gavn for hele Ældrerådet. 
 
Forretningsudvalget vurderer mødeform, mødelængde, antal oplæg, fokusområder m.v. i forhold 
til Ældrerådets møder. Videre udarbejder Forretningsudvalget indstilling og baggrund for 
indstillingen til Ældrerådets møde, idet der altid er lagt op til en fælles drøftelse. 
 
Forretningsudvalget søger at tilføre sagerne en ældrepolitisk vinkel, herunder rette fokus på at 
Ældrerådet arbejder strategisk med sagerne, dvs. prøver at samle tråde og tænke en sag ind i en 
konkrete sammenhæng, der kan være hensigtsmæssig for at Ældrerådet opnår dét, rådet har sat 
sig for at nå. 
 
På Forretningsudvalgets møder deltager repræsentanter fra Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens direktion for at orientere om aktuelle sager i forvaltningen. 
Formandskabet bringer ligeledes aktuelle spørgsmål op med direktionen. 
 
Det er er også på møder i Ældrerådet, at rådet drøfter interne forhold og tager temperaturen på 
samarbejdet og den fælles håndtering af sagerne, herunder beslutter, om der skal holdes 
seminarer m.v. 
 
Ad hoc-udvalg 
Ældrerådet og fagudvalgene kan nedsætte ad hoc-udvalg, hvor praksis har været, at disse har 
fungeret i en tidsbegrænset periode samt haft i opdrag at arbejde målrettet med politiske 
målsætninger på fx en af Ældrerådets mærkesager eller tilrettelæggelse af 3-bymøde eller lign. 
 
Den typiske sagsgang for en høring 

1. Fagudvalg 
En høringssag begynder i det respektive fagudvalg, hvor en given forvaltning sender et 
forslag til fx en ny strategi, et nyt initiativ på ældreområder, budgetforslag m.v. til 
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Ældrerådet med henblik på rådets bemærkninger dertil. 
 
På udvalgsmødet, hvor høringen behandles, vil sekretariatet i samarbejde med 
udvalgsformanden arrangere, at relevante medarbejdere fra forvaltningen deltager med et 
oplæg udvalget kan drøfte indholdet af og dermed kvalificere forberedelserne til et 
høringssvar. Efter oplæg og drøftelser udarbejder udvalget udkast til høringssvar. 
 

2. Forretningsudvalg: 
Fagudvalgets udkast til høringssvar sættes på dagsordenen til førstkommende møde i 
Forretningsudvalget, som drøfter høringen i forhold til den videre proces. 
 

3. Ældreråd: 
Udkastet til høringssvar sættes herefter på dagsordenen til førstkommende møde i 
Ældrerådet, som drøfter udkastet og vedtager, hvordan det endelige høringssvar skal 
udformes. 
 

4. Efter Ældrerådets endelige godkendelse sender sekretariatet høringssvaret il rette politiske 
udvalg/forvaltning. Formanden for Ældrerådet samt den pågældende fagudvalgsformand 
underskriver rådets høringssvar. Det pågældende fagudvalg følger løbende op på, om der 
er forhold i tilknytning til det afgivne høringssvar, der giver anledning til yderligere fra 
rådets side. 
 

Ældrerådets repræsentanter i bestyrelser, parkbrugerråd m.v. 
a) Som privatperson 
Et medlem af Ældrerådet træffer selvstændigt og frivilligt beslutning om, hvorvidt han eller hun 
som privatperson, ønsker at indtræde i bestyrelsesarbejde m.v. 
 
Når et ældrerådsmedlem deltager i en bestyrelsessammenhæng som privatperson, er 
medlemmet ikke bundet af Ældrerådet, men agerer uafhængig af rådet. 
 
b) Som udpeget af Ældrerådet 
Ældrerådet vil, som en naturlig del af sit arbejde, i forskellige sammenhænge beslutte at udpege et 
medlem til at repræsentere rådet i en bestyrelse m.v. 
 
Når et ældrerådsmedlem er udpeget af Ældrerådet til at repræsentere rådet fx i en 
bestyrelsessammenhæng, er medlemmet Ældrerådets repræsentant, og ældrerådsmedlemmet 
agerer i sit virke afhængigt at rådet. Det vil sige, at et af Ældrerådet udpeget medlem 
repræsenterer Ældrerådet loyalt og kompetent og agerer og handler i overensstemmelse med 
Ældrerådets strategier, mærkesager og ideer m.v. 
 
Omvendt har Ældrerådet ved sin udpegning tilkendegivet, at rådet har vurderet, at det 
pågældende ældrerådsmedlem kan og vil repræsentere rådet i den pågældende sammenhæng 
på kvalificeret og bedste vis og dermed vil levere et stykke vigtigt arbejde for Ældrerådet som 
helhed. 
 
Ældrerådet fører ikke et egentligt formaliseret tilsyn med det ældrerådsmedlem, som er udpeget 
af rådet til at deltage i en bestyrelse m.v. Som led i et eventuelt bestyrelsesarbejde vil 
ældrerådsmedlemmet være med til at træffe beslutninger, deltage i udarbejdelse af høringssvar, 
deltage i drøftelser i en række forskellige sammenhænge osv. 
 
Dette arbejde udfører ældrerådsmedlemmet selvstændigt på Ældrerådets vegne i 
overensstemmelse med det ovenfor anførte. Ældrerådsmedlemmet kan, når medlemmet 
vurderer, at det er hensigtsmæssigt og relevant, give en afrapportering (en orientering) om 
udførte opgaver i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, herunder udarbejdede høringssvar m.v. i 
det fagudvalg i Ældrerådet, hvor området naturligt knytter sig til. 
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Denne afrapportering i fagudvalget giver herved Ældrerådet en relevant viden om, hvorvidt det 
enkelte ældrerådsmedlem varetager sine opgaver loyalt og kompetent til gavn for rådet. 
 
Sekretariatets understøttelse af Ældrerådets arbejde i forhold til ovennævnte processer 
Sekretariatet understøtter Ældrerådet i forhold til opgaver knyttet til Ældrerådets møder, 
Forretningsudvalget, formandskabet og fagudvalgene, herunder indkaldelse, praktisk 
mødeforberedelse, udarbejdelse af indstillinger, oplæg, baggrundsnotater, ældrepolitisk research, 
dagsordener og udkast til høringssvar, referater, opfølgning på møder, taleudkast, tekster til 
hjemmesiden m.v. 
 
Sekretariatet understøtter Ældrerådet i forhold til rådets ældrepolitiske arbejde. Dvs. sekretariatet 
støtter organisationen Ældrerådet og indholdet i rådets og udvalgenes arbejde. Sekretariatet yder 
ikke individuel støtte til rådets medlemmer, og rådets medlemmer er ansvarlige for egen 
individuelle mødeforberedelse og mødedeltagelse. 
 
Det betyder, at der er forskel på, om en sag er individuel, eller om det er en sag for fællesskabet – 
om der er tale om et spørgsmål, der indgår som en del af arbejdet i et udvalg eller Ældrerådet. 
 
Sekretariatet bistår med at afklare spørgsmål, undersøge diverse forhold og problemstillinger, få 
forvaltningerne eller andre myndigheder i tale, når disse spørgsmål kommer fra Ældrerådet eller 
fra et af udvalgene som led i arbejdet med det pågældende emne/den konkrete ældrepolitiske 
problemstilling. 
 
Kontakt til medarbejdere i kommunen om konkrete sager, der behandles i Ældrerådet 
For at understøtte Ældrerådets varetagelse af opgaverne som Borgerrepræsentationens rådgiver, 
har praksis været, at der er tilrettelagt en procedure hvorefter rådets kontakt og kommunikation 
med medarbejdere i kommunen vedrørende konkrete sager foregår via rådets sekretariat. 
Konkrete sager karakteriseres i denne sammenhæng som de sager, hvor der er en igangværende 
behandling, i et udvalg eller i Ældrerådet som sådan. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orientering til efterretning, idet processerne ligeledes gennemgås på 
møde i Ældrerådet den 28. april 2021.  
 
 
9. Orientering om aktuelle sager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 11.30-12.000) 
v/ Direktør Jakob Krogh (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget har bedt Direktionen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at deltage i 
forretningsudvalgsmøderne for at orientere om aktuelle og kommende sager i forvaltningen. 
Direktionen deltager på skift i forretningsudvalgsmøderne. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.  
 
 
10. Ældrerådets mærkesager  

INDSTILLING 

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

 
BAGGRUND 
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 at rådet arbejder med 
mærkesagerne, og indtænker dem i de sammenhænge, som rådet indgår i. Man kan også kalde 
mærkesagerne for rådets politiske mål. 
 
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 på en arbejdsproces om en mærkesag. 
 
BESLUTNING 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter status på arbejdet med mærkesager, herunder tanken bag at 
arbejde med mærkesager som ældreråd. 
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Forretningsudvalget besluttede af tidsmæssige grunde at udskyde behandlingen af punktet til 
næste møde den 12. maj 2021. 
 
 
11. Ældrerådets forretningsorden 
v/ Kirsten Nissen (drøftelses- og orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Det er fastsat i § 6, stk. 4, i vedtægten for Københavns Ældreråd, at Ældrerådet selv fastsætter sin 
forretningsorden. Med hjemmel i denne vedtægtsbestemmelse vedtog det tidligere Ældreråd 
den 27. november 2019 vedhæftede forretningsorden, som Ældrerådet tiltrådte på møde den 27. 
januar 2021 med henblik på, at rådet arbejder videre med fastsættelse af en ny forretningsorden. 
 
Det fremgår af forretningsordenens § 7, stk. 1, at ”Ændringer og tilføjelser til nærværende 
forretningsorden for afholdelse af møder i Ældrerådet kan vedtages af Ældrerådet med 
almindeligt stemmeflertal.” 
 
Forretningsordenen er en del af Ældrerådets arbejdsgrundlag – sammen med vedtægt, eventuelle 
kommissorier, mærkesager m.v. - og fungerer på den måde som en rettesnor for rådets arbejde. 
Forretningsordenen bør derfor på en hensigtsmæssig måde afspejle den struktur, 
arbejdstilrettelæggelse, beslutningsproces m.v., der gælder i Ældrerådet. 
Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget indledningsvist drøfter udkast til 
forretningsorden, idet fagudvalgene for indeværende arbejder med eventuelle justeringer af 
forretningsordenen. Det er hensigten, at Ældrerådet godkender forretningsordenen på møde den 
28. april 2021.  
 
BILAG 
Udkast til Forretningsordenen  
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget fremlægger udkastet til forretningsordenen på mødet i Ældrerådet den 28. 
april 2021, idet Pia Weise Pedersen varslede, at hun vil komme med forslag til ændringer til 
Forretningsordenen til mødet den 28. april 2021. 
 
 
12. Oversigt over Ældrerådets forbrug 
v/ Anne Worning (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Regnskabsafdelingen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen orienterer kvartalsvis om status på 
Ældrerådets forbrug, og sekretariatet har anmodet regnskabsafdelingen om at fremsende en 
oversigt til brug for Forretningsudvalgets møde. Oversigten vil blive eftersendt til 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter status på fagudvalgenes arbejde med forslag til 
forretningsordenen, herunder drøfter det af formandskabet udarbejdede forslag. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.  
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Forretningsudvalget. 
 
Forretningsudvalget besluttede på møde den 10. marts 2021, at Anne Worning er udvalgets 
tovholder i forhold til rådets økonomiske forbrug. 
 
BILAG 
Oversigt over Ældrerådets forbrug 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet oversigten over rådets forbrug fra 
januar til 13. april 2021 vil blive forelagt på møde i Ældrerådet den 28. april 2021. 
 
 
13. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Beretning 2019 om 

magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret, herunder oplæg på møde 
i Ældrerådet den 28. april 2021 vedrørende beretningen 

v/ Leif Andreasen (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 25. marts 2021 sendt magtanvendelsesberetningen 
for 2019 i høring i Ældrerådet. Beretningen redegør for antallet af de magtanvendelser, der blev 
foretaget af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2019 i forhold til demente og andre personer 
med en varig psykisk funktionsnedsættelse. 
 
Omsorgsudvalget behandler høringen på møde den 9. april 2021 med henblik på Ældrerådets 
endelige godkendelse den 28. april. 
 
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 2019, og vil blive forelagt det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg til drøftelse, 
og der i den sammenhæng tradition for, at beretningen forud for orientering af det politiske 
udvalg sendes i høring i Ældrerådet. 
 
BILAG 
Udkast til høringssvar vedrørende magtanvendelsesberetning 2019 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens magtanvendelsesberetning for 2019 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog udkastet til høringssvar til efterretning, idet Ældrerådet godkender 
høringsudkastet endeligt på møde den 28. april 2021, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
deltager med oplæg vedrørende rammen for forvaltningens arbejde med 
magtanvendelsesområdet og magtanvendelsesberetningen. 
 
 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter høringen og i tilknytning hertil beslutter, at Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen holder oplæg om Beretning 2019 om magtanvendelse og andre indgreb 
voksnes selvbestemmelse på møde i Ældrerådet den 28. april 2021.  
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Møde i Forretningsudvalget 
Den 14. april 2021 kl. 10.00-13.00 
 

 

14. Fastlæggelse af procedure vedrørende Hjælpemiddelcenterets høringer 
v/ Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Hjælpemiddelcenter sender løbende høringer til 
Ældrerådet om fx udbud på forskellige områder. Opgaven med at besvare høringerne er ikke 
forankret i et konkret fagudvalg, og formandskabet foreslår derfor, at Ældrerådet fastlægger en 
procedure hvorefter høringerne sendes til hele Ældrerådet med henblik på konkrete 
bemærkninger. 
 
Såfremt medlemmer af rådet ønsker at give konkrete bemærkninger til høringen, meldes disse ind 
til sekretariatet. Sekretariatet vil herefter videreformidle de konkrete bemærkninger til 
Hjælpemiddelcenteret. 
 
Såfremt der måtte være et særskilt ønske om at mødes med Hjælpemiddelcenteret i forhold til en 
høring, vil sekretariatet formidle kontakt. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget var enigt i den foreslåede procedure vedrørende høringerne fra 
Hjælpemiddelcenteret, idet forslaget herefter forelægges for Ældrerådet den 28. april 2021. 
 
 
15. Foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. april 2021 vedrørende forslag til 

budget2022 
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på møde den 24. marts 2021 at søge foretræde for Sundheds- og 
Omsorgsudvalget den 22. april 2021 i forbindelse med udvalgets 2. behandling af budget 2022. 
 
Videre besluttede Ældrerådet, at formandskabet deltager i foretrædet på rådets vegne. 
 
Formandskabet har indtil videre planlagt at mødes for at forberede foretrædet den 19. april 2021, 
idet bemærkes, at foretrædet foregår virtuelt via Teams. og varer ca. 10 minutter. Et foretræde 
foregår sådan, at deputationen (her Ældrerådet) fremlægger sin sag, og så har udvalget mulighed 
for at stille spørgsmål. Udvalget må ikke svare på spørgsmål, og det vil omvendt sige, at 
Ældrerådet ikke kan stille udvalget spørgsmål. 
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen gennemgik rådets beslutninger vedrørende effektiviseringsforslagene på 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter fastlæggelse af en procedure for Hjælpemiddelcenterets 
høringer, idet formandskabet indstiller en proces, hvorefter høringerne sendes til hele Ældrerådet 
med henblik på at rådet melder konkrete bemærkninger ind til sekretariatet, der herefter 
videreformidler disse til Hjælpemiddelcenteret. 

INDSTILLING 

1.  at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 
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Den 14. april 2021 kl. 10.00-13.00 
 

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område, idet indholdet på foretrædet herefter vil være med 
udgangspunkt i forslaget om ændret service på praktisk støtte, der er en service forringelse, og det 
samme gælder forslaget om skærpet visitation til indkøbsordningen. 
 
Herudover vil der blive taget udgangspunkt i minikatalog på plejehjem, der også er en 
serviceforringelse Kirsten Nissen henviste til Ældrerådets beslutninger, der fremgår af rådets 
holdningsnotat, og som rådet også tog udgangspunkt i på dialogmødet med Sundheds- og 
Omsorgsudvalget i marts. 
 
Herefter tog Forretningsudvalget orienteringen til efterretning. 
 
 
16. Bidrag fra Ældrerådets fagudvalget til Pia Weise Pedersen og Anne Wornings deltagelse i 

Ældre Sagens arbejdsgruppe om valgmøder i forbindelse med kommunalvalget den 16. 
november 2021 

v/ Pia Weise Pedersen (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på møde den 24. marts 2021, at Pia Weise Pedersen og Anne Worning 
deltager som Ældrerådets repræsentanter i Ældre Sagens arbejdsgruppe om valgmøder. 
 
Formandskabet indstiller, at fagudvalgene anmodes om at bidrage med gode ideer og forslag til, 
hvad der kan være emner, fokuspunkter m.v. til valgmøderne. Forslagene vil herefter blive 
viderebragt af Pia Weise Pedersen og Anne Worning, med henblik på at kunne indgå i det videre 
arbejde. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget godkendte forslaget, idet fagudvalgene herefter opfordres til at behandle og 
komme med in put til eventuelle emner til Ældre Sagens arbejdsgruppe om valgmøder, hvor Pia 
Weise Pedersen og Anne Worning repræsenterer Ældrerådet. 
 
 
17. Ældrerådets deltagelse i pensionistmesse for nye og kommende pensionister 
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Der er tradition for, at Ældrerådet deltager med en stand på den årlige messe for nye og 
kommende pensionister, der arrangeres af Røde Kors. Situationen er imidlertid anderledes i 2021 
på grund af Covid-19 situationen, og derfor er messen omlagt til en række webinarer og virtuelle 
paneldebatter. 
 
Sekretariatet har efter aftale med formandskabet været i kontakt med Trine Steffensen fra Røde 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter møde i Ældre Sagens arbejdsgruppe om valgmøder med 
henblik på, at fagudvalgene anmodes om at komme med gode ideer og forslag til arbejdet. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 
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Kors for at vende Ældrerådets rolle m.v. 
 
Paneldebatterne og webinarerne finder sted i efteråret (forventeligt oktober og november), og 
der er ikke for indeværende lagt noget fast program. 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. 
 
Røde Kors oplyste, at den fysiske messe vender tilbage og holdes midt januar 2022. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede af tidsmæssige grunde at udskyde behandlingen af punktet til 
næste møde den 12. maj 2021. 
 
 
18. Planlægning af møde i Ældrerådet den xx 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: 

• 2. behandling af Forretningsudvalgets kommissorium 

• Anmodning om sammenlægning af Sundhedsudvalget og Omsorgsudvalget 

• Kommissorium for et sammenlagt Sundheds- og Omsorgsudvalg 

• Processer der understøtter Ældrerådets arbejde, herunder sekretariatets rolle i forhold til 
rådets arbejdsgange 

• Ældrerådets forretningsorden 

• Oversigt over Ældrerådets forbrug 

• Oplæg vedrørende Beretning 2019 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes 
selvbestemmelse 

• Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Beretning 2019 om 
magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret 

• Fastlæggelse af procedure vedrørende Hjælpemiddelcenterets høringer 

• Status efter foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. april 2021 vedrørende 
forslag til budget 2022 

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

• Eventuelt. 
 
Forretningsudvalget godkendte dagsordenen til møde i Ældrerådet den xx. xx 2021. 
 
 
19. Eventuelt  
Der var intet at bemærke.  

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget godkender dagsordenen til møde i Ældrerådet den xx. 2021. 


