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Møde i Ældrerådet, den 15. december 2021 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: onsdag den 15. december 2021, kl. 9.30-12.30 
Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, stueetagen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 24. november 2021 
3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 1. december 2021 
4. Ideoplæg fra Ældrerådets arbejdsgruppe vedrørende Erindringsmessen 2022 
5. Status vedrørende messe for nye og kommende pensionister den 5. marts 2022, herunder 

messemateriale 
6. KL’s Sundhedskonference den 18. januar 2022 
7. Status vedrørende Ældrerådets vedtægt 
8. Oplæg vedrørende projekt Demensvenligt Vanløse v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 

10.30-11.00) 
9. Efter kommunalvalget – nyt BR i Københavns Kommune 
10. Proces for evaluering af Ældrerådets arbejde m.v. 
11. Oplæg vedrørende arbejdet med klager på ældreområdet i Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen (kl. 11.30-12.00) 
12. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
13. Orientering fra sekretariatet 
14. Eventuelt 

 

Ældrerådets medlemmer: 
Kirsten Nissen (formand), Pia Weise Pedersen (næstformand), Anders Lund, Anne Worning, Anne 
Marie Bossen Aarøe, Annette Thernøe, Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Bjarne Rueholm  
Jørgensen, Dorthe Pedersen, Eleonora Lewandowski, Elin Johansson, Hanne Simonsen, Henrik Høgh, 
Jesper Balle, Leif Andreasen, Lisbeth Sølver, Lise Helweg, Lone Skov Valentin Al Awssi, Margit Risnæs, 
Margit Schrøder, Merete Ganshorn, Michael, Neumann, Peder Blom og Ulla Morin. 
 
Afbud fra Merete Ganshorn, Leif Andreasen, Anne-Marie Bossen Aarøe, Margit Risnæs og Lise Helweg. 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Ældrerådet godkendte dagsordenen. 
 

 
2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 24. november 2021 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 29. november 2021 fået tilsendt referat af mødet i Ældrerådet den 24. november 
2021.  
 

BILAG 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  Ældrerådet godkender referat af møde i Ældrerådet den 24. november 2021. 
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• Referat af møde i Ældrerådet den 24. november 2021.  
 

BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte referat af møde i Ældrerådet den 24. november 2021.  
 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 1. december 2021 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalgets referater fremsendes til medlemmerne af Ældrerådet forud for hvert møde i 
Ældrerådet. Formålet med dette punkt på dagsordenen er at give medlemmer mulighed for at 
fremføre eventuelle kommentarer til beslutninger, som er truffet af Forretningsudvalget. 

 
BILAG 
• Referat af møde i Forretningsudvalget den 1. december 2021. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog referat af Forretningsudvalgets møde den 1. december 2021 til efterretning. 
 

 
4. Ideoplæg fra Ældrerådets arbejdsgruppe vedrørende Erindringsmessen 2022 

v/Jesper Balle, Annette Thernøe og Ulla Morin (drøftelses- og beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på møde den 27. oktober 2021 at deltage i Stadsarkivets Erindringsmesse 2022, 
idet rådet samtidig besluttede dels at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på forberedelse af 
deltagelsen i Erindringsmessen, dels at delegere det konkrete valg af deltagelsesform til 
arbejdsgruppen.  
 
På baggrund heraf deltog arbejdsgruppens medlemmer, Jesper Balle, Annette Thernøe og Ulla Morin, 
den 19. november 2021 i møde med Stadsarkivet, og arbejdsgruppen vil på mødet i Ældrerådet den 15. 
december 2021 drøfte dét ideoplæg med Ældrerådet, som arbejdsgruppen foreslog som Ældrerådets 
bidrag til Erindringsmessen 2022.   
 

BILAG 

• Ideoplæg (samt Jesper Balles referat af møde den 19. november 2021) fra tovholdergruppen 
vedr. Erindringsmessen 2022. 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet støttede op om arbejdsgruppens forslag. Forslaget går herefter ud på, at de af Ældrerådets 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 1. december 2021 til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter ideoplægget, idet Ældrerådet har delegeret deltagelsesform til 
arbejdsgruppen vedrørende Erindringsmessen 2022. 
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medlemmer som ønsker at deltage, udarbejder et A 4 ark med titlen ”sådan var min konfirmation” eller 
”sådan var min nonfirmation”. Ældrerådets erindringer fra konfirmationen eller nonfirmationen vil 
herefter blive samlet i en trykt folder med billeder af Ældrerådets medlemmer fra dengang og 
udleveret til de besøgende i Ældrerådets stand. Herudover vil alle besøgende i Ældrerådets stand blive 
opfordret til selv at skrive om deres konfirmation eller nonfirmation, og indsende erindringerne med 
evt. billede til Københavns Stadsarkiv. 
 
Endvidere var Ældrerådet enigt i, at det – forinden deltagelse i Erindringsmessen i efteråret 2022 – er 
hensigtsmæssigt at forespørge forfatter og journalist Marie Østergaard Knudsen om et oplæg for at 
bringe viden og inspiration i forhold til, hvordan man fx strukturerer, disponerer og konkret udarbejder 
erindringer. 
 

 
5. Status vedrørende messe for nye og kommende pensionister den 5. marts 2022, herunder 

messemateriale 
v/Anders Lund (drøftelses-og orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Røde Kors har den 9. december 2021 meddelt, at man har været nødsaget til at flytte datoen for 
afholdelsen af messen til den 5. marts 2022 i stedet for den 15. januar 2022. 
 
Anders Lund, der er tovholder i forhold til Ældrerådets deltagelse i messen for nye og kommende 
pensionister vil på mødet i Ældrerådet den 15. december 2021 orientere om status på Ældrerådets 
messemateriale, som Ældrerådet blandt andet skal bruges i messen.  
 
Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg holder den 13. december 2021 møde med deltagelse af en 
repræsentant fra Kommunikationsafdelingen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der bistår med 
udarbejdelse m.v. af messematerialet. Der er på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget lagt op til en 
drøftelse af messematerialet med udgangspunkt i genoptryk af foldere, roll ups, navneskilte, badges, 
visitkort, T-shirts og ønsketræ, jf. beslutning på møde i Ældrerådet den 24. november 2021. 
 
Følgende ældrerådsmedlemmer meldte sig på møde den 24. november 2021 som deltagere i 
Ældrerådets stand: 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 har følgende ældrerådsmedlemmer tilmeldt sig med forbehold: Lone Skov Valentin Al 
Awssi, Lise Helweg, Annette Thernøe og Anne-Marie Bossen Aarøe. 
 
I forhold til afholdelse af messen fremgik følgende oplysninger af invitationen: 
 
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. 
 
Følgende fremgår af invitationen fra Røde Kors vedrørende messen: ”Messen som både indeholder en 
stor udstilling og et spændende sceneprogram foregår i Øksnehallen fra kl. 10:00 – 16:00. Åbningstiden 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning vedrørende status på messematerialet, 

2. at Ældrerådet tager stilling til, om flytningen af datoen for afholdelsen af messen for nye 
og kommende pensionister giver anledning til ændringer i forhold til deltagelse i 
Ældrerådets stand.  
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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 om flytningen af datoen for afholdelsen af messen for nye og kommende 
pensionister, hvor messen nu finder sted den 5. marts 2022. Videre oplyste Anders Lund, at han havde 
udarbejdet en plan for arbejdet i Ældrerådets stand på messen, idet denne forventeligt vil blive justeret 
lidt i lyset af, at datoen er ændret. 
 
Herudover orienterede Anders Lund om Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. december 2021, 
hvor udvalget havde gennemgået og drøftet Ældrerådets messemateriale, herunder foldere, roll ups, 
navneskilte, badges, visitkort, T-shirts og ønsketræ. Messematerialet vil være klar til Ældrerådets brug i 
begyndelsen af det nye år. 
 

 
6. KL’s Sundhedskonference den 18. januar 2022 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt)  
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget indstiller, at op til 5 medlemmer af Ældrerådet har mulighed for at deltage i KL’s 
Sundhedskonference, der holdes den 18. januar 2022 kl. 9.30-16.00 på Hotel Comwell i Kolding. Videre 
indstiller Forretningsudvalget at rejse/afrejse foregår samme dag, det vil sige uden overnatning.  
 
Forretningsudvalget har i denne sammenhæng tillagt det betydning, at deltagelse i KL’s 
Sundhedskonference er økonomisk omkostningstungt for Ældrerådet, idet prisen udgør 2.095 kr. ex 
moms pr. deltager, og at der hertil følger transportomkostninger. 
 
KL’s Sundhedskonference har overskriften ”Morgendagens investeringer. Fremtidens sundhedsvæsen.” 

Det er muligt at læse mere om konferencen via dette link: KL's Sundhedskonference 2022. 
 
BESLUTNING 
Et flertal i Ældrerådet stemte for at op til fem af Ældrerådets medlemmer kan deltage i KL’s 
Sundhedskonference den 18. januar 2022, og at deltagelsen er uden overnatning.  
 
Eleonora Lewandowski og Pia Weise Pedersen tilmeldte sig herefter KL’s Sundhedskonference, idet 
øvrige medlemmer, der ønsker at deltage, retter henvendelse til sekretariatet, idet det maksimale 
deltagerantal, efter Ældrerådets beslutning, er højest fem. 
 
 

 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet vælger op til 5 medlemmer til deltagelse 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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7. Status vedrørende Ældrerådets vedtægt 
Kirsten Nissen (orienterings- og drøftelsespunkt)  
 

 
BAGGRUND 
Det tidligere Ældreråd besluttede på baggrund af seminardrøftelser at indstille en række 
vedtægtsændringer til Borgerrepræsentationen, hvilket skete med henvendelse af 24. august 2020. 
Ældrerådet foreslog blandt andet, at det fremover fastsættes i vedtægten, at relevante stående politiske 
udvalg mødes én gang årligt med Ældrerådet. Ældrerådet har imidlertid ikke modtaget et direkte 
skriftligt svar herpå, hvorfor Ældrerådets formand den 10. december 2021 har bedt om dette. 
 
Ældrerådet vil på mødet blive orienteret om sagens hidtidige forløb, proces m.v., herunder mulige 
udfaldsrum. 
 
Til orientering skal Borgerrepræsentationen i samarbejde med Ældrerådet fastlægge de nærmere 
rammer for rådets virke og proceduren for høringspligten, ved begyndelsen af en kommunal 
valgperiode. 
 

BILAG 
• Ældrerådets indstilling til Borgerrepræsentationen samt Ældrerådets forslag til 

vedtægtsændring [vil blive opdateret] 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet Borgerrådgiveren vil blive spurgt om mulighed for at 
yde generel vejledning. 
 

 
8. Oplæg vedrørende projekt Demensvenligt Vanløse (kl. 10.30-11.00) 

v/Projektleder Marie Schack, projektleder Katrine Due Jensen og faglig leder Berit Soon 
Olsen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (orienteringspunkt)  
 

 
BAGGRUND 
Forslaget om at sætte et forsøg i gang og gøre et bestemt område i København demensvenligt – for på 
sigt at gøre hele København til én demensvenlig by – kommer oprindeligt fra det tidligere Ældreråd. 
Sidste år blev der i forbindelse med forhandlingerne om budget 2021 prioriteret økonomiske midler til 
at sætte Ældrerådets forslag om et forsøg i gang, og midlerne er givet for perioden 2021-2023. 
 
Kirsten Nissen, Lise Helweg og Bjarne Jørgensen blev valgt til at repræsentere Ældrerådet i den 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen vedrørende status på Ældrerådets vedtægt til efterretning, 
herunder mulige udfaldsrum. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen vedrørende projekt Demensvenligt Vanløse til efterretning og 
drøfter om, og i givet fald hvordan, Ældrerådet kan spille aktivt ind i forhold til yderligere 
forankring af projektet og demensarbejdet i Vanløse. 
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nedsatte referencegruppe vedrørende Demensvenligt Vanløse. 
 
[Ældrerådet blev første gang orienteret om projekt Demensvenligt Vanløse på møde den 24. februar 
2021]. 
 
På møde i Ældrerådet den 15. december 2021 deltager projektleder Marie Schack, projektleder Katrine 
Due Jensen og faglig leder Berit Soon Olsen fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Ældrerådet vil 
blandt andet blive orienteret om status på projekt Demensvenligt Vanløse. Videre er der blive lagt op til 
en fælles drøftelse i forhold til, hvordan Ældrerådet eventuelt kan spille aktivt ind sådan, at projektet og 
demensarbejdet kan forankres yderligere. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet Ældrerådet besluttede at takke ja til at blive 
demensvenner. Der vil således blive aftalt et tidspunkt for afholdelse af dette kursus. 
 
 

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

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget indstiller, at Ældrerådet drøfter forventningerne efter kommunalvalget i forhold til 
ældreområdet, idet fagudvalgene for indeværende arbejder med tilrettelæggelse af møder m.v. med 
borgmestre og stående politiske udvalg. 
 
Forretningsudvalget besluttede på møde den 1. december 2021 at invitere sundheds- og 
omsorgsborgmesteren til møde i Ældrerådet i starten af det nye år.  
 
Til orientering er nedenfor en oversigt over borgmestre og samtlige indvalgte medlemmer af 
Borgerrepræsentationen 2022-2025: 
 
Borgmestrene i København: 
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. 
 
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.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter forventninger efter kommunalvalget i forhold til ældreområdet, herunder 
vender fagudvalgenes indledende forberedelser til møder m.v. med borgmestre og de stående 
politiske udvalg. 
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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 Christina Sade Olumemko [bemærk ændring] 
 
Nye Borgerlige (1): Niels Peder Ravn 
Liberal Alliance (1): Ole Birk Olesen 
  
Dansk Folkeparti (1): Finn Rudaizky  
 
[Kilde: kmdvalg.dk.] 
 
Borgerrepræsentationen holdt konstituerende møde den 3. december 2021, og referat af mødet 
afventer for indeværende. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet vendte kort status på rådets arbejde i forbindelse med at et nyt BR tiltræder, idet Ældrerådet 
vil invitere sundheds- og omsorgsborgmesteren til at deltage på et af de førstkommende møder i 
Ældrerådet. 
 
 

10. Proces for evaluering af Ældrerådets arbejde, struktur m.v. 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt)  
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget besluttede på møde den 1. december 2021 at lægge op til, at Ældrerådet holder et 
seminar i uge 11 eller 12, hvor evalueringen af Ældrerådets arbejde, struktur og samarbejde vendes, idet 
udvalget fandt det mest hensigtsmæssigt at have ordentlig tid til drøftelserne. I den sammenhæng 
besluttede Forretningsudvalget også at lægge op til, at Ældrerådet venter med at træffe eventuelle 
beslutninger vedrørende struktur til det ordinære møde i Ældrerådet den 30. marts 2022.  
 
Forretningsudvalget besluttede derudover, at en konsulent skal facilitere seminaret for Ældrerådet. 
Formandskabet vil gå videre med seminarforberedelserne, og Ældrerådet vil blive orienteret så snart, 
der er fundet en dato, sted m.v. for afholdelse af seminaret. Forretningsudvalget var derudover på 
møde den 1. december 2021 enigt om, at fagudvalgene stadigvæk kan påbegynde/fortsætte 
evalueringsdrøftelser med henblik på at komme med input til den fælles drøftelse på et seminar i marts 
2022.  

 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet Formandskabet og Forretningsudvalget arbejder 
videre med tilrettelæggelse af seminar for Ældrerådet i 2022, og fagudvalgene fortsætter de konkrete 
evalueringsdrøftelser med henblik på at komme med in put til den fælles drøftelse på seminaret. 
 
 

11. Oplæg vedrørende arbejdet med klager på ældreområdet i Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen (kl. 11.30-12.00) 
v/Områdechef Birgitte Gade Kofoed og Afdelingsleder Julie Lorentzen, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen (orienteringspunkt) 

 

 
BAGGRUND 
På mødet den 15. december 2021 vil områdechef Birgitte Gade Kofoed og afdelingsleder Julie 
Lorentzen orientere Ældrerådet om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens generelle arbejde med 
klager på ældreområdet. 
 
Det bemærkes, at der er tradition for, at Ældrerådet inviterer Borgerrådgiveren i Københavns Kommune 
til møde, hvor Borgerrådgiveren blandt andet giver Ældrerådet et indblik i kommunens 
klagesagsbehandling på samtlige forvaltningsområder. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 

 
 
12. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 

v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Kirsten Nissen oplyste, at Danske Ældreråds bestyrelse på møde den 30. november 2021 blandt andet 
havde vendt evalueringen af ældrerådsvalgene, hvor der overordnet set havde været en lav 
valgdeltagelse, og hvor der i en del ældreråd havde været fredsvalg.  
 
Derudover orienterede Kirsten Nissen om forslaget til vedtægtsændringer, som er sat i proces, og hvor 
der vil blive orienteret om det indstillede på et senere tidspunkt. 
 
Herudover orienterede Kirsten Nissen om, at der i en række kommuner er iværksat nødberedskab på 
sundheds- og ældreområdet, der vil betyde, at flere borgere i en periode ikke kommer til at få den hjælp 
fra fx hjemmeplejen, de plejer. Kirsten Nissen oplyste, Danske Ældreråd er bekymrede for, at det er en 
tendens der kommer til at sprede sig til mange flere kommuner, og at Danske Ældreråd opfordrer 
ældrerådene til at være meget opmærksomme på, om der iværksættes nødberedskab. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning. 
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Herefter tog Ældrerådet orienteringen til efterretning, idet der var stor ros fra Ældrerådet til Danske 
Ældreråds nyhedsbrev. 
 

 
13. Orientering fra sekretariatet 
 
Sekretariatet takkede Ældrerådet for samarbejdet i årets løb og ønskede glædelig jul og godt nytår. 

 
14. Eventuelt 

 
Arvin Storgaard spurgte til dirigenternes kommende mødelederkursus, idet Kirsten Nissen oplyste, at 
Ældrerådet på mødet i januar vil tage stilling til, at dirigentgruppen suppleres med yderligere 
medlemmer, og hvor der vil blive arrangeret mødelederkursus umiddelbart derefter.  
 
Margit Schrøder gjorde opmærksom på, at det fremgik af dagsordenen til møde den 9. december 2021 
i det stående politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 
forbindelse med behandlingen af kvalitetsstandarden Ældre i København 2022 havde imødekommet 
Ældrerådets ændringsforslag, fra Ældrerådets høringssvar, med undtagelse af et enkelt forslag. 
 
Michael Neumann oplyste, at Sundheds- og Omsorgsudvalget havde godkendt sundheds- og 
omsorgsborgmesterens forslag om at anvende 8,3 millioner kroner på engangstillæg til udvalgte 
grupper af medarbejdere. 

 
 


