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Møde i Forretningsudvalget 
Den 9. juni 2021 
 

 

REFERAT 
 
Møde i Forretningsudvalget 
Dato: onsdag den 9. juni 2021 kl. 10.00-14.30 
Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse D, 1. sal 
 
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 19 deltog direktør Jakob Krogh, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 13.45-
14.15) 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Orientering fra formandskabet  
3. Orientering fra udvalgene, herunder Regionsældreråd Hovedstaden 
4. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
5. Den fremadrettede form på møder i Ældrerådet, herunder møder i fagudvalgene 
6. Ældrerådets mærkesager 
7. Nedsættelse af ad hoc arbejdsgruppe vedrørende principper for fremtidens plejehjem 
8. Orientering om møde mellem Ældrerådet og det stående Teknik- og Miljøudvalg den 7. 

juni 2021 
9. Høring vedrørende helhedsplan for Bystævneparken 
10. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Beretning 2020 om 

magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret 
11. Høring vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens handleplan for 

jobafklaringsforløb 
12. KL’s Ældrekonference den 21. september 2021 på Hotel Comwell i Kolding. 
13. Foretræde for Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2021 
14. 7-bymøde i Randers den 31. august 2021 
15. Ny hjemmeside til Ældrerådet 
16. Hilse på møde med afdelingsleder Julie Lorentzen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 

den 23. juni 2021 
17. Sommerfrokost for Ældrerådet den 25. august 2021 
18. Planlægning af møde i Ældrerådet den 23. juni 2021 
19. Orientering om aktuelle sager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen v/direktør Jakob 

Krogh 
20. Eventuelt 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Forretningsudvalget godkendte dagsordenen.   
 
 
2. Orientering fra formandskabet 
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 
Kirsten Nissen orienterede om møde den 8. juni 2021, som social- og ældreministeren havde 
inviteret Ældrerådets formand og sundheds- og omsorgsborgmesteren til at deltage i vedrørende 
kommunens projekt ”Virtuelt mestringskursus for pårørende”. 



2 

Møde i Forretningsudvalget 
Den 9. juni 2021 
 

 

 
Midlerne til projektet er afsat fra puljen ”Omsorg og nærvær”, som en del af finanslovsaftalen 2020. 
Ældrerådsformænd og borgmestre for Vejle, Randers og Herning kommuner var også inviteret til 
mødet med social- og ældreministeren. 
 
Videre oplyste Kirsten Nissen, at Københavns Kommunes projekt ”Virtuelt mestringskursus for 
pårørende” bl.a. handler om at udvikle, afprøve og evaluere forskellige versioner af en online 
udgave af det allerede eksisterende kursusforløb ”Lær at tackle hverdagen som pårørende”, og 
hvor projektet også har fokus på at få erfaringer med digitale løsninger samt at finde frem til en 
model, som kan sikre, at flere pårørende kan få adgang til redskaber, som hjælper dem til at trives i 
deres hverdag. 
 
Kirsten Nissen oplyste, at hun på mødet blandt andet havde haft fokus på, hvor vigtigt det er at 
involvere pårørende, og at de pårørende, der deltager i kurset, efterfølgende har mulighed for selv 
at melde sig som instruktører, hvis man ønsker det. 
 
Herefter tog Forretningsudvalget orienteringen til efterretning. 
 
 
3. Orientering fra udvalgene, herunder Regionsældreråd Hovedstaden  
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
Kultur- og Fritidsudvalget 
Anders Lund orienterede om det kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. juni 2021, 
hvor udvalget mødes med Borgerservice for blandt andet at drøfte status på skift fra NemID til 
MitID, status på coronapas m.v. 
 
Herudover oplyste Anders Lund, at udvalget også den 14. juni 2021 mødes med chefen for 
Københavns Hovedbibliotek Jakob Heide Pedersen samt leder af biblioteksudvikling og 
Hovedbiblioteket Rie Bøjer Kooistra, med henblik på at drøfte status på biblioteksområdet bl.a. i 
lyset af de investerings- og effektiviseringsforslag der er lagt op til på biblioteksområdet i 
tilknytning til budget 2022. 
 
Endvidere oplyste Anders Lund, at Kultur- og Fritidsudvalget havde modtaget en høring fra 
Kultur- og Fritidsforvaltningen vedrørende ”Liv og udfoldelse på vandet – Idekatalog 2021”, som 
udvalget vil behandle nærmere efter sommerferien, idet der er høringsfrist i oktober. 
 
Teknik- og Miljøudvalget 
Peder Blom orienterede om Teknik- og Miljøudvalgets fælles møde med Boligudvalget den 7. juni 
2021, hvor udvalgene havde forberedt møde med det stående Teknik- og Miljøudvalg samme dag 
samt behandlet høringen vedrørende helhedsplan for Bystævneparken. 
 
Videre oplyste Peder Blom, at Boligudvalget havde udskudt valg af ny formand til det følgende 
møde i Boligudvalget. 
 
Herudover oplyste Peder Blom, at Teknik- og Miljøudvalget havde drøftet mærkesager. 
 
Regionsældrerådet Hovedstaden 
Hanne Simonsen oplyste, at der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Regionsældrerådet 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget orienteres om arbejdet i fagudvalgene af de respektive formænd. 
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Hovedstaden den 3. september 2021, og at Sundheds- og Omsorgsudvalget i den forbindelse på 
møde den 5. august 2021 skal vælge hvilke to medlemmer der skal repræsentere Ældrerådet i 
Regionsældrerådets bestyrelse, idet der endvidere skal vælges otte medlemmer til 
Regionsældrerådet. 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Leif Andreasen oplyste, at den nedsatte tilsynsarbejdsgruppe har travlt med behandling af 
indkomne tilsynsrapporter, herunder oplyste Leif Andreasen, at der i den sammenhæng er nogle 
besøgsbeskrivelser som opleves problematiske. 
 
Herudover orienterede Leif Andreasen om det materiale, som ”Demensvenligt Danmark” har 
udarbejdet i forhold til at skabe opmærksomhed i forhold til, at et menneske har demens, og at der 
dermed er nogle særlige forhold, man som medmenneske ska være opmærksom på i forskellige 
sammenhænge. 
 
Boligudvalget 
Elin Johansson henviste til den af Peder Blom foretagne gennemgang af fællesmødet den 7. juni 
2021. 
 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Anne Worning orienterede om Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalgets møde den 1. juni 
2021, hvor udvalget blandt andet havde haft besøg af repræsentanter fra Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen til en drøftelse af fleksjobområdet. 
 
Videre oplyste Anne Worning, at udvalget havde behandlet høringen vedrørende handleplan om 
jobafklaringsforløb. 
 
 
4. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt)    
 

 
Kirsten Nissen oplyste, at der for tiden er praktisk travlhed i Danske Ældreråd, idet 
tilrettelæggelsen og afviklingen af repræsentantskabsmødet den 16. juni 2021 fylder meget. 
 
Videre drøftede Forretningsudvalget i fællesskab rådets deltagelse i Repræsentantskabsmødet, 
hvor de delegerede har modtaget materiale direkte fra Danske Ældreråds sekretariat. Kirsten 
Nissen oplyste, at den siddende bestyrelse træder af på Repræsentantskabsmødet, og at den 
nyvalgte bestyrelse herefter mødes første gang den 24. juni, og holder seminar omkring den 6.-7. 
september. 
 
Herefter tog Forretningsudvalget orienteringen til efterretning. 
 
 
5. Den femadrettede form på møder i Ældrerådet, herunder møder i fagudvalgene 
v/ Kirsten Nissen (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 
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BAGGRUND 
Formandskabet drøftede på møde den 2. juni 2021 den fremadrettede mødeform på Ældrerådets 
møder, herunder møder i fagudvalgene. Henset til den generelle genåbning af samfundet og 
Covid-19 situationen/vaccinationssituationen, var formandskabet enigt i, at Ældrerådet 
fremadrettet tager udgangspunktet i at møder holdes fysisk. 
 
Formandskabet var videre enigt i, at såfremt der opstår en konkret situation hvor Ældrerådet, 
herunder fagudvalgene, hurtigt skal tage stilling til et forhold m.v., vil mødet kunne afholdes via 
Teams. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede formen på møderne i Ældrerådet, herunder fagudvalgsmøderne, 
idet der var enighed om, at der fremadrettet afholdes fysiske møder. Såfremt der måtte opstå en 
konkret og ekstraordinær situation, vil der kunne indkaldes til Teams møde, men udgangspunktet 
er fysiske møder.  
 
Desuden drøftede Forretningsudvalget i fællesskab, hvornår der skal ske indkaldelse af 
næstformænd til udvalgets møder, idet der var enighed om, at næstformanden alene indkaldes, 
hvis formanden har forfald til hele mødet. Formændene og næstformændene taler sammen og 
aftaler nærmere, såfremt der måtte være forfald til et møde i Forretningsudvalget, og sekretariatet 
orienteres herefter. 
 
 
6. Ældrerådets mærkesager 
v/ Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På møde den 12. maj 2021 var Forretningsudvalget 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. 
 
Forretningsudvalget besluttede herefter 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. 
 
Ældrerådets mærkesager besluttes endeligt på møde i Ældrerådet den 25. august 2021. 
Det bemærkes, at Ældrerådet på seminar den 14. januar 2021 kort har vendt det hensigtsmæssige i 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter den fremadrettede mødeform, idet formandskabet henstiller til 
det oprindelige udgangspunkt med fysiske møder. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter status på arbejdet med mærkesager, herunder koordinerer 
eventuelle indkomne forslag til mærkesager, med henblik på 1. behandling i Ældrerådet den 23. 
juni 2021. 
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– 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 – 
er det bestemte grupper af ældre, er det særligt mænd eller kvinder, i forvejen udsatte ældre. 
Hvad sker der, hvis der ikke findes en løsning på problemet, hvilke konsekvenser ser Ældrerådet. 
Hvordan kan problemet løses, og hvad kommer derudaf, at problemet løses. At have mange 
mærkesager er ikke et mål i sig selv, idet mange mærkesager kan vanskeliggøre rådets 
arbejde og fokus. Mærkesager er ikke statiske, men ændrer sig alt efter hvor rådets fokus er, og om 
mærkesagerne ”indfries”. 
 
Mærkesager kan ses som både et internt redskab, der skærper rådets fokus på at opnå nogle 
konkrete mål i arbejdet i Ældrerådet. Desuden kan mærkesager ses som et eksternt redskab der 
giver synlighed udadtil i forhold til at omverdenen ved hvilke områder, som rådet har særskilt 
fokus på – dette kan også øge rådets mulighed for samarbejde med andre parter om forholdet. 
Fordi et område eller problemstilling ikke er nedskrevet som en konkret mærkesag, er ikke 
ensbetydende med, at Ældrerådet ikke kan arbejde med det konkrete område, men alene udtryk 
for en strategisk overvejelse.  
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede overordnet hensigten med mærsager, herunder at tidligere 
Ældreråd har haft en proces, hvor mærkesagerne er blevet taget op til drøftelse en gang årligt for 
at vurdere justeringsbehov, aktualitet, hensigtsmæssighed m.v. 
 
Hanne Simonsen orienterede om processen og de bagvedlæggende forhold knyttet til Sundheds- 
og Omsorgsudvalgets forslag til mærkesager, idet samtlige fagudvalg havde indledt drøftelser 
m.v. om forslag til mærkesager. 
 
Mærkesagerne 1. behandles af Ældrerådet på møde den 23. juni 2021, idet rådet herefter endeligt 
beslutter mærkesager på møde den 25. august 2021. 
 
 
7. Nedsættelse af ad hoc arbejdsgruppe vedrørende principper for fremtidens plejehjem 
v/ Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 
 



6 

Møde i Forretningsudvalget 
Den 9. juni 2021 
 

 

 
BAGGRUND 
På baggrund af forslag fra Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg besluttede 
Forretningsudvalget den 12. maj 2021 at lægge op til en proces, hvorefter der på møde i 
Ældrerådet den 23. juni 2021 foreslås nedsat en ad hoc arbejdsgruppe med henblik på 
udarbejdelse af principper for fremtidens plejehjem m.v. 
 
Som led i processen blev det aftalt, at fagudvalgene forinden mødet i Ældrerådet den 23. juni 
2021 indledningsvis drøfter og arbejder med ideer til vinklinger og perspektiver på fremtidens 
plejehjem sådan, at disse kan indgå i indstillingen til Ældrerådet. 
 
Der var enighed i Forretningsudvalget om, at ad hoc arbejdsgruppen mest hensigtsmæssigt 
består af max 6-7 deltagere i alt. 
 
Det bemærkes, at Ældrerådet har holdt ekstraordinært møde den 4. juni 2021 med henblik på en 
drøftelse af principper for fremtidens plejehjem med Per Christensen, afdelingsleder i Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningens Boligsekretariat. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede status på fagudvalgenes indledende arbejde med principper for 
fremtidens plejehjem, idet mødedeltagere til ad hoc arbejdsgruppen m.v. besluttes på møde i 
Ældrerådet den 23. juni 2021. 
 
 
8. Orientering om møde mellem Ældrerådet og det stående Teknik- og Miljøudvalg den 7. juni 

2021 
v/ Peder Blom (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet og det stående Teknik- og Miljøudvalg holder møde mandag den 7. juni 2021 fra kl. 
15.00-15.45 i Festsalen på Rådhuset, hvor Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg sammen med 
Boligudvalget har forberedt mødets indhold, og hvor der herefter er fokus på 
seniorbofællesskaber samt tilgængelighed for ældre i byen. 
 
Det er hensigten, at Ældrerådet ligeledes orienteres om mødet med det stående Teknik- og 
Miljøudvalg den 23. juni 2021. 
 
BILAG 
Dagsorden til møde mellem Ældrerådet og det stående Teknik- og Miljøudvalg 
Ældrerådets interne notat til brug ved mødet 
Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalgs handout med erfaringer fra Triangelruten 
 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter status på fagudvalgenes arbejde med principper for fremtidens 
plejehjem, idet Ældrerådet på møde den 23. juni 2021 behandler forslag om nedsættelse af en ad 
hoc arbejdsgruppe vedrørende principper for fremtidens plejehjem. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.  
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BESLUTNING 
Peder Blom orienterede om mødet med det stående Teknik- og Miljøudvalget den 7. juni 2021, der 
havde været godt, og hvor Boligudvalget arbejder videre med området for seniorbofællesskaber, 
og hvor Teknik- og Miljøudvalget evaluerer mødet med det stående Teknik- og Miljøudvalg på et 
kommende møde i forhold til, hvad der konkret skal arbejdes videre med. 
 
 
9. Høring vedrørende helhedsplan for Bystævneparken 
v/ Peder Blom (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling, sendte den 3. maj 2021 vedhæftede høringsbrev til 
Ældrerådet om den igangsatte offentlige høring vedrørende helhedsplan for Bystævneparken 
med miljørapport. Høringen er også på Kommunens høringsportal: 
blivhoert.kk.dk/hoering/offentlig-horing-af-helhedsplan-bystaevneparken-med-miljorapport 
 
Det fremgår af høringsportalen, at ”Borgerrepræsentationen i København besluttede den 22. april 
2021 at sende Helhedsplan for Bystævneparken med miljørapport i offentlig høring. 
 
Helhedsplan for Bystævneparken omfatter et moderne plejecenter, daginstitutioner samt boliger i 
rækkehuse og etagebebyggelser. Det overordnede greb i planen er at binde den nuværende 
kommunale enklave sammen med den omkringliggende by. Dette gøres både med 
bebyggelsesstrukturen og trafikale forbindelser. Samtidig indeholder Helhedsplanen et centralt 
grønt rum, der skal invitere byens borgere ind og lede op til Vest volden. 
 
Den foreslåede bebyggelse i helhedsplanen medfører en bebyggelsesprocent på 103. Der 
udarbejdes en miljørapport, som belyser de miljømæssige konsekvenser ved at realisere planen.  
 
Denne høring foretages i medfør af Miljøvurderingsloven. Det er først med lokalplanen og 
efterfølgende byggesagsbehandling, at byggeriet muliggøres. I den forbindelse afholdes yderlig 
offentlig høring.” 
 
Teknik- og Miljøudvalget samt Boligudvalget behandler høringen på møde den 7. juni 2021, 
hvorefter Ældrerådet godkender udkast til høringssvar på møde den 23. juni 2021. 
 
BILAG 
Økonomiforvaltningens høringsbrevet vedrørende helhedsplan for Bystævneparken. 
Udkast til høringssvar [eftersendes, idet mødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og 
Boligudvalget holdes den 7. juni 2021] 
 
BESLUTNING 
Peder Blom orienterede om indholdet i det kommende udkast til høringssvar, idet der ikke til 
mødet forelå et færdigt udarbejdet udkast til høringssvar vedrørende helhedsplanen. Ældrerådet 
behandler og godkender høringssvar på møde den 23. juni 2021, idet der er høringsfrist den 27. 
juni 2021. 
 
10. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Beretning 2020 om 

magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter Teknik- og Boligudvalgets samt Boligudvalgets udkast til 
høringssvar, idet Ældrerådet godkender høringssvaret endeligt på møde den 23. juni 2021. 

https://blivhoert.kk.dk/hoering/offentlig-horing-af-helhedsplan-bystaevneparken-med-miljorapport
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v/ Hanne Simonsen og Leif Andreasen (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har sendt magtanvendelsesberetningen for 2020 i høring i 
Ældrerådet den 21. maj 2021, og Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler høringen på møde 
den 4. juni 2021. 
 
Processen er herefter – jf. beslutning på møde i Forretningsudvalget den 12. maj 2021 - tilrettelagt 
sådan, at 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. 
 
Magtanvendelsesberetningen redegør for antallet af de magtanvendelser, der blev foretaget af 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2020 i forhold til mennesker med demens og andre 
mennesker 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. 
 
Det bemærkes, at Ældrerådet på møde den 28. april 2021 behandlede og godkendte høringssvar 
vedrørende magtanvendelsesberetningen for 2019. 
 
BILAG 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens magtanvendelsesberetning for 2020. 
Udkast til høringssvar vedrørende magtanvendelsesberetningen for 2020 [eftersendes til 
Forretningsudvalget]. 
Ældrerådets høringssvar vedrørende magtanvendelsesberetningen for 2019. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog Sundheds- og Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar til efterretning, 
idet udkastet herefter sendes i skriftlig votering i Ældrerådet sådan, at høringssvaret kan sendes til 
det stående Sundheds- og Omsorgsudvalg den 11. juni 2021, hvor der er høringsfrist. 
 
 
11. Høring vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens handleplan for 

jobafklaringsforløb 
v/ Anne Worning (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter Sundheds- og Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar, idet 
høringssvaret umiddelbart efter sendes i skriftlig votering i Ældrerådet med svarfrist den 11. juni 
2021 kl. 12.00. 
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Møde i Forretningsudvalget 
Den 9. juni 2021 
 

 

 
BAGGRUND 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har den 20. maj 2021 sendt handleplan for 
jobafklaringsforløb i høring i Ældrerådet, og Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget har i 
forlængelse heraf behandlet høringen på udvalgsmøde den 1. juni 2021. 
Ældrerådet behandler høringen endeligt på møde den 23. juni 2021, hvor der også er høringsfrist 
vedrørende handleplanen. 
 
BILAG 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens høring vedrørende handleplan for 
jobafklaringsforløb 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalgets udkast til høringssvar 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede udkastet til høringssvar, herunder behovet for særlige indsatser i 
forhold til kvinder +60. Ældrerådet godkender høringssvaret på møde den 23. juni 2021.  
 
 
12. KL’s Ældrekonference den 21. september 2021 på Hotel Comwell i Kolding 
v/ Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
KL’s Ældrekonference 2021 finder i år sted den 21. september 2021 på Hotel Comwell i Kolding, og 
sætter denne gang fokus på anderledes ældreliv (Alle mennesker er forskellige – også i 
alderdommen). Konferencen blev aflyst sidste år på grund af Covid-19 situationen. 
 
Formandskabet lægger op til at 15 medlemmer at Ældrerådet har mulighed for at deltage i 
konferencen. Det fremgår af KL’s hjemmeside, at ”På konferencen stiller vi derfor skarpt på, 
hvordan kommunernes tilbud på ældreområdet bedst kan imødekomme ældre med anderledes 
behov. 
 
Det kan være socialt udsatte ældre, ældre med anden etnisk herkomst eller ældre med handicap. 
Hvilke kompetencer skal der til? Og hvad har corona-krisen betydet for netop disse grupper?” 
KL følger COVID-19 situationen tæt, og KL oplyser på hjemmesiden, at konferencen med stor 
sandsynlighed vil bære præg af en række tiltag, sådan at myndighedernes anbefalinger 
overholdes. 
 
Det er muligt at læse om konferencen på dette link: https://tilmeld.kl.dk/aeldrekonference2021 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede at indstille til Ældrerådet, at 15 medlemmer har mulighed for at 
deltage. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalgets udkast til 
høringssvar, idet Ældrerådet godkender udkastet endeligt på møde den 23. juni 2021.  

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter rådets deltagelse i KL’s Ældrekonference den 21. september 
2021. 

https://tilmeld.kl.dk/aeldrekonference2021


10 

Møde i Forretningsudvalget 
Den 9. juni 2021 
 

 

 
13. Foretræde for Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2021 
v/ Anders Lund (drøftelses- og orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På møde i Forretningsudvalget den 12. maj 2021 orienterede Anders Lund om drøftelserne i 
Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende Folkeoplysningsudvalget. 
 
Herefter har Kultur- og Fritidsudvalget drøftet mulighed for foretræde for 
Folkeoplysningsudvalget med henblik på at gøre særskilt opmærksom på gruppen af ældre, 
herunder fremme adgangen for ældre til idrætsfaciliteter. 
 
Det fremgår af § 12 i Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden at andre vil ”normalt ikke kunne 
deltage i udvalgsmøderne. I særlige tilfælde kan udvalget dog beslutte at indkalde andre til 
udvalgsmøde eller give grupper foretræde for udvalget i forbindelse med behandling af enkelte 
dagsordenspunkter.” 
 
Det er muligt at læse mere om Folkeoplysningsudvalget på dette link: 
https://www.kk.dk/artikel/folkeoplysningsudvalget 
 
Folkeoplysningsudvalget holdt møde den 1. juni 2021 (følg dette link til dagsordener og referater): 
https://www.kk.dk/indhold/folkeoplysningsudvalgets-modemateriale 
 
Det bemærkes i den sammenhæng, at det af dagsordenen til mødet den 1. juni 2021 fremgår, at 
der lægges op til en ændring/præcisering vedrørende fordeling af faciliteter og anlæg, herunder 
”Prioritering af tid til aftenskoler og voksne/ældre i dagtimerne”. 
 
BESLUTNING 
Anders Lund oplyste, at Kultur- og Fritidsudvalget efter sommerferien kontakter den 
arbejdsgruppe der er nedsat i regi af Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på en drøftelse af 
forhold for borgere +60-årige. Det er således ikke aktuelt at søge om et foretræde for 
Folkeoplysningsudvalget. 
 
 
14. 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 skal således vælge tre medlemmer til deltagelse i 7-
bymødet. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter et eventuelt foretræde for Folkeoplysningsudvalget. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter deltagelse i 7-bymødet, idet Ældrerådet på møde den 23. juni 
2021 vælger tre deltager udover formandskabet til deltagelse i 7-bymødet. 

https://www.kk.dk/artikel/folkeoplysningsudvalget
https://www.kk.dk/indhold/folkeoplysningsudvalgets-modemateriale
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Møde i Forretningsudvalget 
Den 9. juni 2021 
 

 

 
Efter aftale med formandskabet har sekretariatet forespurgt Randers Ældreråd om, hvornår 
programmet for 7-bymødet sendes ud til deltagerne, idet Randers Ældreråd har oplyst, at et mere 
formelt program med praktiske oplysninger forventes sendt efter den 9. juni 2021. Det endelige 
program for dagen er dermed ikke fastlagt endnu, da det skal tilpasses efter gældende 
retningslinjer ifht. Covid-19, m.v.  
 
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 
dele erfaringer 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 
Forretningsudvalget drøftede 7-bymødet, idet Ældrerådet vælger tre deltagere på møde den 23. 
juni 2021. 
 
 
15. Ny hjemmeside til Ældrerådet 
v/ sekretariatet (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
I 2021 skal alle i kommunen have nye hjemmesider. Det skyldes, at den nuværende platform 
forældes og dermed ikke kan sikkerhedsopdateres. Alle hjemmesider skal være ”i luftet” inden 
udgangen af 2021. Det vil sige, at i løbet af 2021 vil kommunen, herunder Ældrerådet få en ny og 
mere fleksibel hjemmeside med et mere brugervenligt design. Sekretariatet vil orientere om 
status på arbejdet. 
 
BESLUTNING 
Sekretariatet orienterede om kommunens arbejde med nye hjemmesider, hvor sekretariatet er i 
kontakt med en medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende Ældrerådets 
hjemmeside. 
 
Det blev aftalt, at sekretariatet aftaler nærmere med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
vedrørende deltagelse på et kommende møde i Forretningsudvalget. 
 
 
16. Hilse på møde med afdelingsleder Julie Lorentzen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 

den 23. juni 2021 
v/ Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 
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Møde i Forretningsudvalget 
Den 9. juni 2021 
 

 

 
BAGGRUND 
Julie Lorentzen er tiltrådt som afdelingsleder og som chef for blandt andet sekretariatets 
medarbejdere, og i den forbindelse har formandskabet holdt møde med Julie Lorentzen den 2. 
juni 2021. Formandskabet foreslår, at Julie Lorentzen inviteres til at deltage og hilse på Ældrerådet 
den 23. juni 2021. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget godkendte indstillingen, og afdelingsleder Julie Lorentzen deltager herefter 
på møde i Ældrerådet den 23.juni 2021. 
 
 
17. Sommerfrokost for Ældrerådet den 25. august 2021 
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget besluttede på møde den 12. maj 2021 at udskyde sommerfrokosten til den 
25. august 2021, og formandskabet drøftede i forlængelse heraf på møde den 2. juni 2021 den 
nærmere tilrettelæggelse af Ældrerådets sommerfrokost den 25. august 2021, og vil på mødet 
den 9. juni 2021 give Forretningsudvalget en orientering herom. 
 
Videre foreslår formandskabet, at mødet i Ældrerådet den 25. august 2021 påbegyndes kl. 9.00 af 
hensyn til at mødet denne dag er kortere grundet sommerfrokosten kl. 13.00. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning samt godkendte mødestart kl. 9.00 den 25. 
august 2021. 
 
 
18. Planlægning af møde i Ældrerådet den 23. juni 2021 
v/ Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Faste punkter: 
 

• Godkendelse af dagsordenen 

• Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget godkender, at der tilrettelægges hilse på møde den 23. juni 2021. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget godkender dagsordenen til møde i Ældrerådet den 23. juni 2021. 



13 

Møde i Forretningsudvalget 
Den 9. juni 2021 
 

 

• Referat af det seneste møde i Forretningsudvalget 

• Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
 

Øvrige punkter: 

• Orientering om Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 

• Orientering fra formandskabets møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen den 17. juni 
vedrørende kommunal- og regionalvalget 

• Orientering fra Pia Weise Pedersens og Anne Wornings møde den 9. juni 2021 vedrørende 
tilrettelæggelse af valgmøde 

• Den fremadrettede form på møder i Ældrerådet, herunder møder i fagudvalgene 

• Ældrerådets mærkesager 

• Nedsættelse af ad hoc arbejdsgruppe vedrørende principper for fremtidens plejehjem 

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

• Høring vedrørende helhedsplan for Bystævneparken 

• Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Beretning 2020 om 
magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret 

• Høring vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens handleplan for 
jobafklaringsforløb 

• KL’s Ældrekonference den 21. september 2021 på Hotel Comwell i Kolding 

• 7-bymøde i Randers den 31. august 2021 

• Hilse på møde med afdelingsleder Julie Lorentzen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 
den 23. juni 2021 

• Eventuelt. 
 

Forretningsudvalget godkendte ovennævnte dagsordenspunkter til drøftelse på møde i 
Ældrerådet den 23. juni 2021. 
 
 
19. Orientering om aktuelle sager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  
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.  
 
 
20. Eventuelt 
Der var intet at bemærke. 
 
 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 


