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Møde i Forretningsudvalget, den 1. december 2021 

REFERAT 

Møde i Forretningsudvalget 
Dato: onsdag den 1. december 2021, kl. 10.00-14.00 
Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 207 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formandskabet
3. Orientering fra udvalgene, herunder Regionsældrerådet Hovedstaden
4. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse
5. Justering af Forretningsudvalgets møderække 2022
6. Årshjul/mødekalender for Ældrerådet i 2022
7. Efter kommunalvalget – nyt BR i Københavns Kommune
8. Evaluering af Ældrerådets arbejde m.v. det seneste år
9. Overvejelser om seminar i 2022
10. Messe for nye og kommende pensionister den 15. januar 2022
11. KL’s Sundhedskonference 18. januar 2022
12. Oplæg v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende Demensvenligt Vanløse
13. Oplæg v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om arbejdet med klager på ældreområdet
14. Orientering om aktuelle sager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen v/adm. direktør Katja Kayser
15. Planlægning af møde i Ældrerådet den 15. december 2021
16. Eventuelt

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

Der var afbud fra Anne Worning, Arvin Storgaard og Pia Weise Pedersen. 

1. Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget godkendte dagsordenen. 

2. Orientering fra formandskabet
v/Kirsten Nissen og Pia Weise Pedersen (orienteringspunkt)

Kirsten Nissen havde ikke noget at bemærke, idet dagsordenen afspejlede de emner, 
som formandskabet drøftede på møde den 25. november 2021. 

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

Teknik- og Miljøudvalget og Boligudvalget 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalgets medlemmer orienterer hinanden gensidigt om arbejdet i fagudvalgene.
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Peder Blom oplyste, at der først er møde i Teknik- og Miljøudvalget mandag den 6. december 
2021, og at det samme gjorde sig gældende for Boligudvalget. Videre oplyste Peder Blom, at 
Boligudvalget den 6. december 2021 mødes med interesse- og brancheorganisationen Danmarks 
Almene Boliger (BL) med henblik på at vende etablering af flere almene seniorbofællesskaber i 
København.  

Sundheds- og Omsorgsudvalget  
Margit Schrøder orienterede om, at tilsynsgruppen har afgivet fem høringssvar vedrørende tilsyn 
på plejehjem, hvoraf to af tilsynene var kategoriseret som henholdsvis særdeles tilfredsstillende og 
meget tilfredsstillende, to af tilsynene var tilfredsstillende, og et plejehjem var kategoriseret som 
mindre tilfredsstillende.  

Margit Schrøder oplyste, at kritikken blandt andet blev rejst, idet tilsynet havde observeret, at en 
beboer ikke var ordentligt smertedækket, at en beboer var stærkt underernæret, og at en beboer 
ikke havde fået aftensmad dagen før. Derudover oplevede en beboer ikke en ordentlig 
kommunikation om tiltag, der vedrørte vedkommendes situation. Forretningsudvalget vendte i 
den sammenhæng processen for forvaltningens opfølgning på tilsyn, som kategoriseres dårligere 
end tilfredsstillende.  

Kultur- og Fritidsudvalget  
Anders Lund orienterede udvalget om, at Kultur- og Fritidsudvalget har møde den 13. december 
2021, hvor de mødes med Borgerservice. Anders Lund nævnte, at udvalget får en rundvisning på 
borgerservicecentret i Nyropsgade, og at de bl.a. skal drøfte skiftet fra NemID til MitID samt 
digitaliseringsudfordringer og IT-understøttelse. I den sammenhæng vendte 
Forretningsudvalget, at borgere kan få telefonisk eller fysisk hjælp hos Borgerservice, hvis de har 
udfordringer med fx ansøgninger eller tillæg m.v. til det offentlige. Margit Schrøder nævnte, at 
udvalget kan spørge borgerservice, hvor de fx oplyser borgere om muligheden for at få hjælp. 

Videre nævnte Anders Lund, at udvalget på mødet den 13. december 2021 også mødes med en 
konsulent fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kommunikationsafdeling med henblik på 
endelig forberedelse af messematerialet m.v.  

Anders Lund orienterede derudover Forretningsudvalget om, at Kultur- og Fritidsudvalget følger 
processen omkring placering af biblioteket på Østerbro, samt at han deltager i borgermødet om 
Naturpark Nordhavn den 7. december 2021. 

Regionsældreråd Hovedstaden 
Hanne Simonsen henviste til referatet af repræsentantskabsmødet i Regionsældreråd 
Hovedstaden den 25. november 2021, hvor Lisbeth Sølver, Lise Helweg, Margit Schrøder og hun 
selv deltog.  Videre orienterede Hanne Simonsen om, at det blev besluttet, at Regionsældreråd 
Hovedstadens kommende Forretningsudvalg skal se på Regionsældreråd Hovedstadens vedtægt, 
fastsættelse af kontingent, samarbejde med Region Hovedstaden, og at der i fremtiden bør sættes 
midler af til sekretariatsbistand.  

Kirsten Nissen gjorde i den sammenhæng opmærksom på, at det ikke er korrekt, at der har været 
opkrævet kontingent til Regionsældreråd Hovedstaden siden 2008, hvilket fremgår af referatet af 
mødet den 25. november 2021. 

Hanne Simonsen orienterede om, at Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg på møde den 2. 
december 2021 vil vende, hvem der fremadrettet ønsker at deltage i Regionsældreråd 
Hovedstaden. Kirsten Nissen nævnte i den sammenhæng at varetagelse af Regionsældreråd 
Hovedstaden i Ældrerådet også er en del af evalueringen af Ældrerådets struktur. 

Margit Schrøder foreslog i den sammenhæng, at Ældrerådet vender, hvad der ligger i arbejdet i 
Regionsældreråd Hovedstaden. Hanne Simonsen oplyste hertil, at regionsældrerådene bl.a. 
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behandler emner som sygehusvæsenet, sundhed, overgang fra hospital til kommune og offentlig 
transport.  

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

Kirsten Nissen orienterede Forretningsudvalget om, at bestyrelsen på møde den 30. november 
2021 havde vendt evaluering af ældrerådsvalgene, og at det overordnet desværre ikke ser særligt 
godt ud, idet der generelt har været en lav valgdeltagelse, og at der i en del Ældreråd er indgået 
fredsvalg. Derudover orienterede Kirsten Nissen kort om forslaget til vedtægtsændringer, som er 
sat i proces.  

Derudover havde Danske Ældreråds bestyrelse fulgt op på mødet på Marienborg om ældre den 8. 
november 2021. Videre havde bestyrelsen evalueret ældrekonferencen på Nyborg Strand, som 
led i forberedelse af Danske Ældreråds ældrekonference den 10. maj 2022.  

Kirsten Nissen orienterede derudover om, at der vil komme en temadag om kommunal 
budgetlægning. Videre orienterede Kirsten Nissen om, at Velux Fonden har bevilget penge til to 
hold kursusforløb for formænd og næstformænd fra ældrerådene.  

Margit Schrøder spurgte, om Danske Ældreråd arbejder med en kvalitetsplan for 
kvalitetsstandarden i det danske sundhedssystem og på ældreområdet. Hertil nævnte Kirsten 
Nissen, at Danske Ældreråd arbejder for bedre kvalitetsstandarder inden for ældreområdet – 
særligt også i lyset af de mange sundhedsopgaver, som kommunerne varetager.  

5. Justering af Forretningsudvalgets møderække 2022
v/Pia Weise Pedersen (beslutningspunkt)

BAGGRUND 
Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget godkender, at det planlagte møde den 13. april 2022 
flyttes til den 20. april 2022 i stedet for, på grund af påskeugen. Det bemærkes, at der ikke er øvrige 
møder planlagt i regi af Ældrerådet den 20. april 2022. 

Beslutning 
Forretningsudvalget godkendte, at mødet den 13. april 2022 flyttes til den 20. april 2022. 

6. Årshjul/mødekalender for Ældrerådet i 2022
v/Pia Weise Pedersen(orienteringspunkt)

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget godkender, at mødet den 13. april 2022 flyttes til den 20. april 2022, 
grundet påskeugen.
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BAGGRUND 
Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget tager årshjulet til efterretning, idet årshjulet løbende 
vil blive justeret i forhold til de møder m.v., som Ældrerådet deltager i. Årshjulet er tænkt som et 
værktøj, der giver Ældrerådet et overblik over årets aktiviteter. 

Årshjulet for 2022 vil blive sendt til Ældrerådet. 

BILAG 
• Årshjul for Ældrerådet 2022.

Beslutning 
Udvalget tog orientering til efterretning. 

7. Efter kommunalvalget – nyt BR i Københavns Kommune
v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt)

BAGGRUND 
Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget drøfter nyt BR (Borgerrepræsentationen) efter 
kommunalvalget, med særskilt fokus på ældreområdet, idet fagudvalgene for indeværende arbejder 
med tilrettelæggelse af møder m.v. med nye borgmestre og politiske udvalg. 

Oversigt over borgmestrene i København (konstitueringsaftalen er først endelig, når den er bekræftet 
på det konstituerende møde i Borgerrepræsentationen den 3. december 2021): 

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) 
Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø) 
Børne- og ungeborgmester Jakob Næsager (C) 
Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) 
Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) 
Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) 
Socialborgmester Karina Westergaard Madsen (Ø) 

Borgerrepræsentationen 2022-2025: 
Enhedslisten (15): Line Barfod, Sinem Demir, Gorm Anker Gunnarsen, Karina Vestergård Madsen, 
Mikkel Skovgaard Hansen, Charlotte Lund, Gyda Heding, Maria Sofie Petersen, Stine Finné Toft, Katrine 
Hassenkam, Hassan Nur Wardere, Knud Holt Nielsen, Frederik W. Kronborg, Jean Thierry og Bente 
Møller. 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget tager årshjulet til efterretning, idet årshjulet løbende vil blive opdateret 
i takt med, at Ældrerådet aftaler nye møder m.v.

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget drøfter forventninger til nyt BR efter kommunalvalget ift. 
ældreområdet, herunder vender fagudvalgenes forberedelser til møder med borgmestre og 
politiske udvalg.
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Socialdemokratiet (10): Sophie Hæstorp Andersen, Lars Weiss, Laura Rosenvinge, Mette Reissmann, 
Yildiz Akdogan, Sofie Seidenfaden, Andreas Keil, Jonas Bjørn Jensen, Lea Friedberg og Marcus 
Vesterager. 

Konservative (8): Jakob Næsager, Helle Bonnesen, Mathilde Kastbjerg, Peter Bjerregaard, Morten 
Melchiors, Line Ervolder, Helle Jønch og Karina Bergmann. 

Radikale (6): Mia Nyegaard, Emil Moselund, Katrine Kildgaard, Mette Annelie Rasmussen, Christopher 
Røhl og Emil Sloth Andersen. 

SF (6): Sisse Marie Welling, Astrid Aller, Rasmus Steenberger, Harun Demirtas, Annika Smith og Klaus 
Mygind 

Venstre (5): Cecilia Lonning-Skovgaard, Jens-Kristian Lütken, Louise Theilade Thomsen, Claus Buch og 
Cille Hald Egholm 

Alternativet (2): Franciska Rosenkilde og Kim Hjerrild 

Nye Borgerlige (1): Niels Peder Ravn 

Liberal Alliance (1): Ole Birk Olesen 

Dansk Folkeparti (1): Finn Rudaizky 
(Kilde: kmdvalg.dk.) 

Beslutning 
Forretningsudvalg drøftede punktet, idet udvalget besluttede at invitere sundheds- og 
omsorgsborgmesteren til møde i Ældrerådet i starten af det nye år. 

8. Evaluering af Ældrerådets arbejde m.v.
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt)

BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på møde den 27. januar 2021, som led i strukturdrøftelserne, at ”Ældrerådet 
evaluerer i bred forstand hvordan det er gået med ældrerådsarbejdet, herunder hvor langt rådet er nået 
i forhold til konkrete opgaver m.v. Forretningsudvalget vurderer, hvornår det tidsmæssigt er mest 
hensigtsmæssigt at Ældrerådet foretager evalueringen.” 

Det fremgår herudover af Forretningsudvalgets kommissorium, at Forretningsudvalget skal 
”Koordinere og tilrettelægge evaluering af Ældrerådets arbejde med mærkesager, konkrete 
ældrepolitiske opgaver m.v.” 

Med afsæt heri foreslår formandskabet, at Ældrerådet indleder evalueringsarbejdet nu i 
fagudvalgene, med henblik på fælles drøftelser på møde i Ældrerådet den 26. januar 2022, idet 
bemærkes, at der er aftalt en evaluering i bred forstand i forhold til Ældrerådets arbejde som sådan.  

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget - ved fagudvalgsformændene - sætter det aftalte evalueringsarbejde 
i gang nu, med henblik på fælles drøftelser og opsamling på møde i Ældrerådet den 26. januar 
2022.
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Formandskabet drøftede indledningsvist på møde den 25. november 2021 følgende overordnede 
forhold, der eventuelt kan indgå i de fælles overvejelser i forhold til, at Ældrerådet får en god fælles 
drøftelse: 

• Forventningsafstemning – har forventningerne rykket sig; hvad kan man forvente af hinanden i 
forhold til arbejdet i Ældrerådet

• Hvad har fungeret (hvad skal der være mere af eller mindre af, og hvad skal så i stedet for)
• Kommissorierne – er de brugbare rettesnore i arbejdet
• Dialog – har samarbejdet og dialogen understøttet og styrket Ældrerådets fælles arbejde
• Mål – hvordan er der fx arbejdet med mål/fokusområder/konkrete indsatsområder/høringer

m.v. ift., at Ældrerådet kan drøfte og træffe de bedst kvalificerede beslutninger, til gavn for 
byens ældre

• Kan Ældrerådet komme mærkesager eller andre mål et skridt nærmere
• Fokus – er der noget i forhold til fokus der kan skærpes til gavn for Ældrerådet;
• Hvor er Ældrerådet på vej hen; hvor vil Ældrerådet gerne være og er der noget der står i vejen 

for at Ældrerådet kommer derhen.

Beslutning  
Forretningsudvalget vendte punktet, idet udvalget fandt, at det var godt, at der var lagt op til en 
evaluering af Ældrerådets arbejde og struktur. Videre vendte Forretningsudvalget, at fagudvalgene 
naturligvis kunne tilpasse spørgsmålene, som man fandt det mest hensigtsmæssigt i forhold til de 
indledende overvejelser i forbindelse med evalueringen i fagudvalgene.  

Forretningsudvalget supplerede derudover med følgende forslag til overvejelser, der eventuelt kan 
indgå i fagudvalgenes og Ældrerådets drøftelser:  

• Har vi organiseret os på en hensigtsmæssige måde i forhold til at nå vores fælles mål, om at 
skabe de bedst mulige forhold for byens ældre? Hvilke erfaringer har vi gjort os ift. hvad, der 
fungerer godt? Og er der noget, der fungerer mindre godt, og som vi bør forbedre?

• Er der forventninger til fagudvalgsformændene og formandskabet, som bør vendes? Er der fx 
et velfungerende samarbejde mellem udvalg og formænd og fagudvalgsformænd og 
formandskabet? Og er der ideer eller forslag til noget, som kan eller bør gøres anderledes, eller 
erfaringer med noget, som fungerer godt?

• Hvordan kan vi i højere grad arbejde med synlighed i vores arbejde, og hvad vil vi gerne opnå 
med det?

Margit Schrøder nævnte derudover, at de spørgsmål, som Sundheds- og Omsorgsudvalgets vender 
under punktet på deres møde den 2. december 2021 også bør blive flettet ind i 
evalueringsspørgsmålene til Ældrerådet. Sekretariatet sammenskriver på baggrund af 
Forretningsudvalgets input forslag til overvejelser, der kan indgå som en del af drøftelserne.  

I forhold til afholdelse af den fælles evaluering henvises til beslutning under punkt 9. 

9. Overvejelser om seminar i 2022
v/Kirsten Nissen og Pia Weise Pedersen (drøftelsespunkt)

BAGGRUND 
Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget indledningsvist overvejer afholdelse af et seminar i 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget indledningsvist overvejer seminar i Ældrerådet i 2022
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Ældrerådet i 2022, herunder overvejer muligt indhold. 

Formandskabet har på møde den 25. november 2021 drøftet, at såfremt der afholdes seminar i 
Ældrerådet, bør dette blandt andet have et indholdsmæssigt sigte, der kan styrke dels samarbejde og 
give en konkret faglig indsigt. Videre er det formandskabets vurdering, at evalueringsarbejdet i januar 
2022 eventuelt vil kunne bidrage med mulige temaer, som Ældrerådet kan arbejde videre med i 
seminarsammenhæng. 

Beslutning 
Forretningsudvalget drøftede punktet, idet de indledningsvist besluttede at lægge op til, at Ældrerådet 
holder et seminar i uge 11 eller 12, hvor evalueringen af Ældrerådets struktur og samarbejde bl.a. 
vendes, idet udvalget fandt det mest hensigtsmæssigt at have ordentlig tid til drøftelserne. I den 
sammenhæng besluttede Forretningsudvalget også at lægge op til, at rådet venter med at træffe 
eventuelle beslutninger om deres struktur til det ordinære ældrerådsmøde den 30. marts 2022.  

Forretningsudvalget besluttede derudover, at de gerne vil have en konsulent til at lede seminaret. 
Formandskabet vil gå videre med forberedelserne af et seminar, og rådet vil blive orienteret så snart, 
der er fundet en dato og sted for afholdelse af seminaret m.v. 

Forretningsudvalget var derudover enige om, at fagudvalgene fortsat fint kan påbegynde drøftelserne i 
forbindelse med evalueringen med henblik på at komme med input til den fælles drøftelse på et 
seminar i marts 2022.  

10. Messe for nye og kommende pensionister den 15. januar 2022
v/Anders Lund (orienterings- og drøftelsespunkt)

BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på møde den 24. november 2021, at Anders Lund varetager opgaven som 
tovholder ift. Ældrerådets deltagelse i messen for nye og kommende pensionister den 15. januar 2021, 
herunder udarbejder en plan for arbejdet i Ældrerådets stand.  

Følgende ældrerådsmedlemmer meldte sig som deltagere i Ældrerådets stand på messen: Ulla Morin, 
Eleonora Lewandowski, Leif Andreassen, Michael Neumann, Dorthe Pedersen, Anne Worning, Kirsten 
Nissen, Bjarne Jørgensen, Peder Blom, Pia Weise Pedersen, og tovholder Anders Lund.  
Herudover tilmeldte følge ældrerådsmedlemmer sig med forbehold: Lone Skov Valentin Al Awssi, Lise 
Helweg, Annette Thernøe og Anne-Marie Bossen Aarøe. 

Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget drøfter status på Ældrerådets deltagelse, herunder 
vender Ældrerådets messemateriale m.v., idet bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget holder møde 
den 13. december 2021 med deltagelse af Kommunikationsafdelingen i Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen. 

I forhold til messen den 15. januar 2021, hvor Ældrerådet er tilmeldt med en stand, fremgår følgende 
oplysninger: 

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

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget drøfter status på Ældrerådets deltagelse i messen for nye og 
kommende pensionister den 15. januar 2021.



8 

Møde i Forretningsudvalget, den 1. december 2021 

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

Som udstiller får du kontakt til flere end 1800 nye og kommende pensionister, som gerne vil 
⎯ Inspireres og være aktive, 
⎯ Bruge deres kræfter på frivilligt arbejde og 
⎯ Inviteres ind i jeres fællesskaber. 

Vi stiller et udstillingsareal på 2 x 3 meter, det vil sige 6 m2 til rådighed kvit og frit. I skal blot medbringe 
jer selv og materialer, som kan engagere og involvere deltagerne.” 

Beslutning 
Anders Lund orienterede Forretningsudvalget om, at han laver et bemandingsark med oplysning om, 
hvornår medlemmerne af Ældrerådet skal stå i Ældrerådets stand på messen den 15. januar 2021. 
Anders Lund har dokumentet med på møde i Ældrerådet den 15. december 2021.  

Videre orienterede Anders Lund om, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 13. december 2021 - i 
tråd med beslutningen på mødet i Ældrerådet den 24. november 2021 - træffer endelig beslutning om 
messemateriale, herunder folder, roll up, badges, t-shirts, navneskilte, ønsketræ m.v., sådan at det kan 
nå at blive klar til den 15. januar 2022.   

11. KL’s Sundhedskonference 18. januar 2022
v/Pia Weise Pedersen (orienteringspunkt)

BAGGRUND 
Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget indstiller videre til Ældrerådet, at op til 5 medlemmer 
har mulighed for at deltage i KL’s Sundhedskonference den 18. januar 2022 kl. 9.30-16.00 på Hotel 
Comwell i Kolding, herunder at rejse/afrejse foregår samme dag, dvs. uden overnatning. 

Formandskabet har i denne sammenhæng tillagt det betydning, at deltagelse i KL’s 
Sundhedskonference er økonomisk omkostningsfuld for Ældrerådet, idet deltagelsen udgør 2.095 kr. 
ex moms pr. deltager, og at der hertil følger transportomkostninger. 

Konferencen har overskriften ”Morgendagens investeringer. Fremtidens sundhedsvæsen.” Det er 
muligt at læse mere via dette link: KL's Sundhedskonference 2022 

Beslutning 
Forretningsudvalget besluttede at indstille til Ældrerådet, at op til 5 medlemmer har mulighed for at 
deltage i KL’s Sundhedskonference den 18. januar 2022, og at afrejse/tilbagerejse finder sted samme 
dag. Der vil desuden blive lagt op til, at det besluttes på mødet, hvem der deltager i konferencen. 

12. Oplæg v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende Demensvenligt Vanløse
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt)

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget indstiller til Ældrerådet, at op til 5 medlemmer skal have mulighed for 
at deltage i KL’s Sundhedskonference den 18. januar 2022 i Kolding, herunder at rejse/afrejse 
finder sted samme dag (dvs. uden overnatning).

https://tilmeld.kl.dk/sundhedskonference2022/conference
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BAGGRUND 
Demensvenligt Vanløse er et projekt, som det tidligere Ældreråd foreslog etableret, og som herefter 
blev økonomisk prioriteret i kommunen, og løber over en fireårig periode. Kirsten Nissen, Lise Helweg 
og Bjarne Jørgensen deltager i referencegruppen vedrørende Demensvenligt Vanløse. 

Formandskabet foreslår, at Ældrerådet får et oplæg om status på projektet, herunder at Ældrerådet 
bringes i spil i forhold til at bidrage til at skabe yderligere fokus og forankring af demensarbejdet i 
Vanløse. 

Beslutning  
Forretningsudvalget godkendte, at Ældrerådet den 15. december 2021 får et oplæg om Demensvenligt 
Vanløse blandt andet med henblik på at bidrage til at skabe yderligere fokus og forankring af 
demensarbejdet i Vanløse. 

Anders Lund spurgte, hvordan man kan se, at Vanløse er en demensvenlig bydel. Hertil svarede Kirsten 
Nissen, at butikker og foreninger bl.a. skilter med Alzheimers Foreningens demenstegn, sådan at man 
kan se, at der er borgere eller medarbejdere, som har en opmærksomhed på samt kan støtte mennesker 
med demenssygdomme.  

Hanne Simonsen spurgte, hvor mange hjemmeboende borgere, som kommunen anslår, er i risiko for at 
have, eller allerede har en demenssygdom i Vanløse. Videre nævnte Hanne Simonsen, at der sker noget 
på demensområdet i forhold til aftabuisering af sygdommen, samt at det er hendes indtryk, at der i dag i 
langt højere grad er mere åbenhed omkring emnet, hvilket var en positiv udvikling.  

13. Oplæg v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om arbejdet med klager på ældreområdet
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt)

BAGGRUND 
Formandskabet indstiller, at hele Ældrerådet orienteres om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
arbejde med klager på ældreområdet på møde den 15. december 2021. Formandskabet gør i den 
sammenhæng opmærksom på, at Borgerrådgiveren vil blive foreslået at deltage på et møde i 
Ældrerådet i 2022, og her orientere om den generelle sagsbehandling i kommunen. 

Beslutning  
Forretningsudvalget godkendte, at Ældrerådet den 15. december 2021 orienteres om Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens arbejde med klager på ældreområdet.  

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget godkender oplæg på møde i Ældrerådet den 15. december 2021 
om Demensvenligt Vanløse.

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget godkender, at Ældrerådet på møde den 15. december 2021 
orienteres om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejde med klager på ældreområdet.
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14. Planlægning af møde i Ældrerådet den 15. december 2021
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt)

BAGGRUND 
Formandskabet indstiller, at følgende punkter indgår i dagsordenen til møde den 15. december 2021 
kl. 9.30-12.30 i Ældrerådet. Mødet holdes på Rådhuset, Hovedkasse, stueetagen. 

Faste punkter: 

• Godkendelse af dagsordenen

• Godkendelse af referat af det seneste møde i Ældrerådet

• Referat af det seneste møde i Forretningsudvalget

• Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse

Øvrige punkter: 

• Efter kommunalvalget – nyt BR i Københavns Kommune

• Evaluering af Ældrerådets arbejde m.v. det seneste år

• Overvejelser om seminar i 2022

• Messe for nye og kommende pensionister den 15. januar 2022

• KL’s Sundhedskonference 18. januar 2022

• Forslag fra tovholdergruppen vedrørende Erindringsmessen 2022
• Oplæg v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende Demensvenligt Vanløse

• Oplæg v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om arbejdet med klager på ældreområdet

• Eventuelt.

Beslutning 
Forretningsudvalget godkendte ovennævnte dagsordenspunkter til drøftelse på møde 
i Ældrerådet den 15. december 2021.  

15. Orientering om aktuelle sager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
v/administrerende direktør Katja Kayser (orienteringspunkt)

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget beslutter dagsordenen til møde i Ældrerådet den 15. december 2021.
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BAGGRUND 
Forretningsudvalget har bedt Direktionen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at deltage i 
forretningsudvalgsmøderne for at orientere om aktuelle og kommende sager i forvaltningen. 
Direktionen deltager på skift i Forretningsudvalgets møder, og på mødet den 1. december 2021 
deltager administrerende direktør Katja Kayser. 

Beslutning 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning. 

16. Eventuelt
Der var intet at bemærke.

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.




