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Møde i Ældrerådet den 26. januar 2022 

 REFERAT 

Møde i Ældrerådet 
Dato: Onsdag den 26. januar 2022 kl. 10.00-15.00 
Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, stueetagen 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 15. december 2022
3. Referat af møde i Forretningsudvalget den 12. januar 2022
4. Valg af medlemmer til Ældrerådets dirigentkollegium
5. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. tilrettelæggelse af 3-bymøde den 18. maj 2022
6. Oplæg vedrørende handleplan for kræftområdet i Københavns Kommune 2022-2025 v/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (besøg kl. 10.30-11.15)
7. Status vedr. Ældrerådets seminar
8. Oplæg vedrørende Borgerrådgiverens beretning 2020 v/ Københavns Kommunes

Borgerrådgiver (besøg kl. 11.30-12.30)
9. Høring vedrørende Teknik- og Miljøforvaltningens effektiviserings- og investeringsforslag

til budget 2023
10. Orientering om dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget
11. Orientering om budgetmøde med Socialudvalget
12. Brochure til Ældrerådet
13. Henvendelse fra Stiftelsen Gammel Kloster vedrørende valg til bestyrelsen
14. Oplæg om tilsynsrapporter for 2021
15. Status vedr. Ældrerådets vedtægt
16. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse
17. Orientering fra sekretariatet
18. 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. 

Eleonora Lewandowski, Elin Johansson, Leif Andreasen, Merete Ganshorn og Michael Neumann 
deltog på mødet via Microsoft Teams.  

Anne Worning havde afbud til mødet. 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, idet der blev tilføjet et dagsordenspunkt om forslag fra 
arbejdsgruppen vedrørende Erindringsmessen. 

2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 15. december 2022
v/ Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 
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Møde i Ældrerådet den 26. januar 2022 

 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 17. december 2021 fået tilsendt referat af møde i Ældrerådet den 15. 
december 2021. 
 
BILAG 

• Referat af møde i Ældrerådet den 15. december 2021.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte referat af mødet i Ældrerådet den 15. december 2021. 
 
 

3. Referat af møde i Forretningsudvalget den 12. januar 2022 
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 12. januar 2022 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog Forretningsudvalgets referat af 12. januar 2022 til efterretning, idet det i forhold til 
dagsordenspunkt 4 blev præciseret, at det er Sundheds- og Omsorgsudvalget, herunder Lisbeth 
Sølver, som på møde i Ældrerådet den 24. februar 2022 har dagsordenspunktet og præsenterer 
Sundheds- og Omsorgsudvalgets oplæg for hele rådet.  
 
Derudover spurgte et udvalgsmedlem ind til, hvad det betyder, at alle udvalg er repræsenteret i 
Regionsældreråd Hovedstaden. Hertil svarede formanden for Ældrerådets Sundheds- og 
Omsorgsudvalg, at der blandt de udvalgsmedlemmer, der fra Sundheds- og Omsorgsudvalget er 
udpeget som delegerede i Regionsældreråd Hovedstaden, er medlemmer repræsenteret fra alle 
Ældrerådets fagudvalg.  
 
 

4. Valg af medlemmer til Ældrerådets dirigentkollegium 
v/ Pia Weise Pedersen (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender referat af møde i Ældrerådet den 15. december 2021. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager referat af møde i Forretningsudvalget den 12. januar 2022 til efterretning. 
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Møde i Ældrerådet den 26. januar 2022 

 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget indstiller, at Ældrerådet vælger 2-3 medlemmer til dirigentkollegiet på 
mødet, idet der herefter vil blive arrangeret mødelederkursus for det samlede dirigentkollegium. 
Der opfordres så vidt muligt til en større kønsfordeling i dirigentkollegiet.  
 
Dirigentkollegiet består pt. af Arvin Storgaard, Bjarne Jørgensen og Peder Blom.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet udpegede Arvin Storgaard, Bjarne Jørgensen, Jesper Balle, Lisbeth Sølver, Peder 
Blom og Ulla Morin til dirigentkollegiet. 
 
 

5. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende tilrettelæggelse af 3-bymøde den 
18. maj 2022 

v/ Pia Weise Pedersen (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har i en årrække været en del af et samarbejde med Centrale Pensionarsråd i Malmø og 
Frederiksberg Ældreråd, hvor de deltagende råd fra år til år har skiftedes til at arrangere en dag, 
hvor rådene kommer på besøg, og hvor der er fokus på samarbejde, erfaringsudveksling og 
videndeling på tværs – dette kaldet 3-bymøder.  
 
3-bymøderne har grundet situationen med Covid-19 været pauseret, men det er aftalt, at 
Københavns Ældreråd i år står for 3-bymødet, der finder sted den 18. maj 2022.  
 
Forretningsudvalget indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe til tilrettelæggelse af 3-
bymødet den 18. maj 2022, hvor næstformand Pia Weise Pedersen fungerer som tovholder, og 
hvor rådet herudover vælger to deltagere til arbejdsgruppen. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på tilrettelæggelse af 3-
bymødet den 18. maj 2022. Rådet udpegede udover Pia Weise Pedersen, Eleonora Lewandowski 
og Ulla Morin som medlemmer til arbejdsgruppen. 
 
 

6. Oplæg vedrørende handleplan for kræftområdet i Københavns Kommune 
2022-2025 v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (besøg kl. 10.30-11.15) 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet vælger medlemmer til dirigentkollegiet. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet nedsætter en arbejdsgruppe til tilrettelæggelse af 3-bymøde i København den 18. 
maj 2022. 
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Møde i Ældrerådet den 26. januar 2022 

 

v/ Centerchef for Center for Kræft og Sundhed København Marlene Øhrberg Krag 
(orienterings- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har henvendt sig til Ældrerådet og bedt om at drøfte 
handleplanen for kræftområdet i Københavns Kommune 2022-2025.  
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i den forbindelse oplyst, at de er i gang med udvikling af 
en handleplan for kræftområdet i Københavns Kommune. Handleplanen udfolder den kommunale 
opgave i forhold til borgere, der lever med eller efter kræft og deres pårørende/efterladte. 
Handleplanen strækker sig over de næste fire år og forventes at blive politisk besluttet medio 
2022. 
 
Flere og flere får diagnosticeret en kræftsygdom, og kræft er i stigende omfang en sygdom, man 
overlever eller lever med i mange år. Antallet af borgere med kræft er derfor stigende og forventes 
at fortsætte med at stige i fremtiden. Samtidig er kræft den hyppigste dødsårsag i Danmark, hvor 
tre ud af ti dødsfald skyldes kræft. 
 
Med en handleplan på kræftområdet er det ønsket, at kommunen imødekommer udviklingen på 
området og samtidig sikrer høj kvalitet i de indsatser kommunen tilbyder borgere, der er berørt af 
kræft. Samtidig skal handleplanen bidrage til, at kommunen sætter fokus på nye 
udviklingsområder til gavn for borgerne. 
 
Arbejdet med handleplanen foregår i en samskabelsesproces med borgere og pårørende berørt af 
kræft samt interne og eksterne interessenter fra fx Region Hovedstaden, almen praksis, 
vidensinstitutioner og patientforeninger. Bl.a. indgår der borgere og pårørende i arbejdsgruppen 
for handleplanen, og den 1. november 2021 blev der afholdt en stor workshop for en bred række 
interessenter, herunder Ældrerådet, som kom med input og ønsker til indhold i handleplanen. 
 
Efterfølgende er der med input fra bl.a. denne workshop identificeret 4 spor, som handleplanen 
fokuserer på: 
 

• Livskvalitet og hverdagsliv 

• Sammenhæng og koordinering 

• Lighed i Sundhed 

• Viden og Kompetencer 
 
På mødet vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen overordnet præsentere rådet for kræftområdet 
i Københavns Kommune samt for arbejdet med handleplanen og en model for indholdet i den. 
Der lægges på den baggrund op til en fælles drøftelse, hvor rådet kan komme med input og 
forslag til det videre arbejde. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har - ligesom med mødet i Ældrerådet - planlagt en række 
møder med udvalgte interessenter for at få yderligere input til de valgte spor i handleplanen. Der 
vil derudover ikke være en egentlig høringsproces i forhold til den færdige handleplan. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter de fire udvalgte spor i en kommende handleplan for kræftområdet i 
Københavns Kommune samt øvrige opmærksomhedspunkter ift. handleplanen. 
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Møde i Ældrerådet den 26. januar 2022 

 

På mødet i Ældrerådet vil centerchef Marlene Øhrberg Krag fra Center for Kræft og Sundhed 
København præsentere de indledende tanker til handleplanens indhold. 
 
Udover Centerchef Marlene Øhrberg Krag deltager specialkonsulent Anette Hinsby Frandsen og 
sundhedsfaglig konsulent Signe Foged fra Center for Sundhed og Forebyggelse under punktet. 
[Under punktet deltog afdelingsleder Signe Louise Tholstrup Bertelsen fra Center for Sundhed og 
Forebyggelse i stedet for Signe Foged] 
 
Det bemærkes derudover, at Margit Schrøder deltog i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
workshop den 1. november 2021 om handleplanen for kræftområdet, og at Margit Schrøder 
orienterede Ældrerådet herom på møde den 24. november 2021. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog Sundheds- og Omsorgsforvaltningens orientering om arbejdet med 
handleplanen på kræftområdet til efterretning. Ældrerådet gav derudover følgende input til 
arbejdet med handleplanen  
 

• Det er vigtigt, at der er et særskilt fokus på ældre, som har fået en kræftsygdom, idet der her 
kan være nogle andre hensyn, som spiller ind. Det kan fx handle om manglende viden om 
sundhed, mobilitet og ensomhed, og der kan derfor i nogle tilfælde være brug for et 
udkørende team samt eventuel støtte til at indgå i relevante netværk.  
 

• Det er vigtigt, at hospitaler og læger samt borgere har kendskab til de kommunale tilbud på 
kræftområdet. Der blev i den sammenhæng også spurgt, om Center for Kræft kunne 
arbejde mere opsøgende.  

 

• Der blev gjort opmærksom på, at der kan være forskel på længden af forløb borgere har 
behov for.  

 

• Det blev nævnt, at handleplanen skal kunne rumme borgeres forskellighed – som eksempel 
blev det nævnt, at der kan være brug for forskellige tilgange til mænd, kvinder, borgere af 
minoritetsetnisk baggrund og på tværs af alder. Et udvalgsmedlem ønskede i den 
sammenhæng, at man i forhold til sporet omkring ’Ulighed i Sundhed’ skrev alder ind som 
et opmærksomhedspunkt.  

 

• Det er vigtigt, at man på centret arbejder med diagnose specifikke kræftplaner, da der kan 
være stor forskel på, hvordan kræftbehandlingen påvirker borgerne.  

 

• Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem kommunen og Region Hovedstaden.  
 
Det blev afsluttende nævnt af centerchef for Kræft og Sundhed, at borgere henvises til Center for 
Kræft og Sundhed af egen læge og/eller hospital, og at borgere kan få besøg hjemme, hvis der er 
særligt behov for det. Center for Kræft og Sundhed oplyste derudover, at 40 % af borgere med et 
kræftforløb i København, deltager i et kommunalt forløb. 
 
BILAG 

• Oplæg vedr. handleplan for kræftområdet v. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
 
 

7. Status vedrørende Ældrerådets seminar  
v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
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Møde i Ældrerådet den 26. januar 2022 

 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på møde den 15. december 2021, at Forretningsudvalget arbejder videre 
med tilrettelæggelse af seminar for Ældrerådet i 2022, og at fagudvalgene fortsætter de 
igangværende evalueringsdrøftelser sådan, at de konkrete in put kan indgå i den fælles drøftelse 
på seminaret. 
 
Ældrerådets seminar holdes torsdag den 17. marts 2022 kl. 9.00-17.00 på Scandic Falkoner på 
Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.  
 
Ældrerådet har tidligere besluttet, at der skal være en facilitator til at understøtte evalueringen, og 
facilitator er på baggrund af Ældrerådets input til evalueringen i gang med at sammensætte et 
relevant program for seminaret.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.  
 
 

8. Oplæg vedrørende Borgerrådgiverens beretning 2020 v/ Københavns 
Kommunes Borgerrådgiver (besøg kl. 11.30-12.30) 

v/ Borgerrådgiver Johan Busse (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Der har i Ældrerådet været ønske om, at Borgerrådgiveren deltager på et møde og orienterer om 
sin beretning for 2020.  
 
Borgerrådgiver Johan Busse og jurist Paul Christian Vang deltager derfor på mødet kl. 11.30-12.30 
med henblik på at orientere om beretningen samt svare på eventuelle spørgsmål.  
 
BILAG 

• Link til Borgerrådgiverens beretning 2020 https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-
09/borgerraadgiverens_beretning_2020%20FINAL-a.pdf 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen om Borgerrådgiverens beretning 2020 til efterretning. 
 
 

9. Høring vedrørende Teknik- og Miljøforvaltningens effektiviserings- og 
investeringsforslag til budget 2023 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-09/borgerraadgiverens_beretning_2020%20FINAL-a.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-09/borgerraadgiverens_beretning_2020%20FINAL-a.pdf
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v/ Peder Blom (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg samt Ældrerådets formandskab mødtes den 21. januar 2022 
med Teknik- og Miljøforvaltningen, som havde inviteret til møde om forvaltningens 
effektiviserings- og investeringsforslag i forbindelse med budget 2023. Teknik- og 
Miljøforvaltningen har derudover oplyst, at det også er muligt at indsende et høringssvar til 
effektiviserings- og investeringsforslagene. Høringssvaret vil blive vedlagt som bilag til den 
politiske sag.  
 
Fristen for at indlevere høringssvar er den 27. januar 2022, og Teknik- og Miljøudvalget har på 
baggrund af mødet udarbejdet udkast til høringssvar, hvorfor Ældrerådet godkender 
høringssvaret endeligt på møde den 26. januar 2022.  
 
Ældrerådet bedes derudover bemærke, at Teknik- og Miljøforvaltningen også har inviteret til et 
møde vedr. budgetforslag til budgetkataloget for budget 2023. Budgetkataloget er en samling af 
små korte beskrivelser af de budgetnotater, forvaltningen udarbejder til budget 2023, og på 
mødet vil der være mulighed for at komme med input, som vil blive taget med i det videre arbejde 
med budgetnotaterne. Teknik- og Miljøudvalget arbejder derfor videre med forslag til budget 
2023 m.v. 
 
BILAG 

• Teknik- og Miljøforvaltningens effektiviserings- og investeringsforslag til budget 2023 

• Udkast til høringssvar vedr. Teknik- og Miljøforvaltningens effektiviserings- og 
investeringsforslag til budget 2023 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte udkast til høringssvar til Teknik- og Miljøudvalget vedr. effektiviserings- og 
investeringsforslag til budget 2023, idet der blev foretaget nogle få redaktionelle rettelser samt 
tilføjet en sætning om, at god gadebelysning øger tryghed.  
 
Næstformanden nævnte derudover, at hun oplever, at signalet i lyskryds skifter for hurtigt til gene 
for mange ældre, og at Teknik- og Miljøudvalget bør arbejde videre med problematikken.  
 
 

10. Orientering om dialogmøde med Sundheds- og Omsudvalget den 23. 
februar 2022 samt formøde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 
februar 2022 (forventeligt i starten af uge 8) 

v/ Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender Teknik- og Miljøudvalgets udkast til høringssvar vedrørende 
Teknik- og Miljøforvaltningens effektiviserings- og investeringsforslag til budget 2023. 
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BAGGRUND  
Ældrerådet er inviteret til dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 23. februar 
2022. Forvaltningen har af hensyn til situationen med Covid-9 planlagt, at dialogmødet afholdes 
virtuelt via Microsoft Teams.   
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derudover oplyst, at Handicaprådet, Selveje Netværket 
og Ældrerådet inviteres til et virtuelt formøde forventeligt i starten af uge 8. På mødet bliver der en 
teknisk gennemgang af effektiviserings- og investeringskataloget til budget 2023 på sundheds- 
og omsorgsområdet, og der vil derudover være mulighed for at stille tekniske spørgsmål til 
budgetmaterialet. 
  
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet formanden nævnte, at der er tradition for, at der 
bliver holdt et ekstraordinært møde i Ældrerådet efter mødet af den tekniske gennemgang af 
effektiviserings- og investeringsforslagene. Dette så rådet kan forberede dialogmødet med 
Sundheds- og Omsorgsudvalget den 23. februar 2022.  
 
Et udvalgsmedlem oplyste derudover, at Ældrerådet under mødet har modtaget en invitation til 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tekniske gennemgang den 21. februar 2022 kl. 13.00-13.30, 
og at mødet holdes via Microsoft Teams.  
 
 

11. Orientering om budgetmøde med Socialudvalget den 24. februar 2022 kl. 
16.30-19.30 samt formøde med Socialforvaltningen den 10. februar 2022 kl. 
15-16 

v/ Michael Neumann (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Socialforvaltningen har oplyst, at det årlige budgetmøde mellem Socialudvalget og bruger- og 
organisationsråd - herunder Ældrerådet - i år er kalendersat til torsdag den 24. februar 2022 kl. 
16.30-19.30 (formen er endnu ikke afklaret). 
 
Forinden budgetmødet har Socialforvaltningen inviteret Ældrerådet til en teknisk gennemgang af 
effektiviserings- og investeringskataloget til budget 2023 på socialområdet. 
 
Ældrerådet er inviteret til formøde med Socialforvaltningen den 10. februar 2022 kl. 15.00-16.00, 
hvor effektiviserings- og investeringskataloget gennemgås. Forvaltningen har lagt op til, at mødet 
holdes virtuelt via Microsoft Teams. Socialforvaltningen har oplyst, at materialet bliver tilsendt den 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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2. februar 2022, hvilket er samme dag, som medlemmerne af Socialudvalget modtager materialet.  
 
På formøderne vil det være Økonomi og Byggeri der deltager v. kontorchef Johs Kristiansen, 
vicekontorchef Mikkel Noah Clausen og herudover vicedirektør og/eller en repræsentant fra de 
relevante borgercentre til at svare på eventuelle spørgsmål til forslagene. 
 
Socialforvaltningen har derudover oplyst, at processen er planlagt sådan, at Socialudvalget og 
bruger- og organisationsrådene har et fælles budgetmøde efter Socialudvalgets budgetseminar 
den 9-10. februar 2022, og inden Socialudvalgets endelige godkendelse af forslag ved 
behandlingen af Smarte investeringer den 2. marts, og 2. behandlingen af budgettet den 20. april 
2022.  
 
På baggrund af budgetmødet den 24. februar 2022 kan Ældrerådet sende et høringssvar til 
Socialudvalget. Socialforvaltningens skabelon til høringssvar er vedlagt som bilag. 
 
BILAG 

• Skabelon til høringssvar  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. Formanden nævnte, at rådet forbereder 
budgetmødet med Socialudvalget forventeligt på et kommende ekstraordinært møde i 
Ældrerådet.  
 
 

12. Brochure til Ældrerådet  
v/ Kirsten Nissen (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget indstiller, at Ældrerådet drøfter muligheder for udarbejdelse af en brochure 
til Ældrerådet, idet Forretningsudvalget mener, at det er vigtigt, at rådet har en grundig drøftelse 
af, hvilket format brochuren bør have samt vender rådets overordnede ønsker i forhold til 
udarbejdelse af en brochure.  
 
Herunder kan rådet eksempelvis gøre sig overvejelser om, hvem der er den primære målgruppe, 
hvad formålet med brochuren er, og hvad rådet med brochuren ønsker at sætte fokus på.  
 
Sekretariat er på vegne af formandskabet i gang med at undersøge forskellige muligheder for 
udarbejdelse af en brochure. På baggrund af rådets input arbejder formandskabet videre. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet rådet besluttede, at alle fagudvalg udpeger et 
medlem, som kan sidde i en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med henblik på at komme med et 
oplæg til Ældrerådet om, hvilken vej rådet bør gå i forhold til at få udarbejdet en brochure. Det 
blev på mødet derudover besluttet, at næstformand Pia Weise er med i arbejdsgruppen.  
 
 

13. Henvendelse fra Stiftelsen Gammel Kloster vedrørende valg til bestyrelsen 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter udarbejdelse af brochure til Ældrerådet.  
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v/ Kirsten Nissen (orientering- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 6. januar 2022 modtaget en henvendelse fra Stiftelsen Gammel Kloster 
vedrørende valg af medlem til bestyrelsen. Forretningsudvalget indstiller på baggrund heraf, at 
Ældrerådet principielt beslutter, at medlemmer af Ældrerådet ikke er repræsenteret i stiftelsers 
bestyrelsesarbejde i regi af Ældrerådet, og at det vedlagte svarudkast sendes til bestyrelsen for 
Stiftelsen Gammel Kloster.  
 
Det bemærkes, at det tidligere Ældreråd traf en principiel i beslutning om, at rådet ikke ønskede at 
deltage i stiftelsernes bestyrelsesarbejde.   
 
BILAG 

• Henvendelse fra Stiftelsen Gammel Kloster 

• Udkast til svar til Stiftelsen Gammel Kloster 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede, at Ældrerådet principielt ikke udpeger medlemmer til at indgå i stiftelsers 
bestyrelsesarbejde. I forlængelse heraf godkendte Ældrerådet svarudkastet til Stiftelsen Gammel 
Kloster.  
 
 

14. Oplæg om tilsynsrapporter for 2021  
v/ Margit Schrøder og Lone Skov Valentin Al Awssi (orienteringspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejder høringssvar 
vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilsynsrapporter for kommunens plejehjem, 
rehabiliteringscentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje.  
 
Arbejdsgruppen vil på mødet orientere om arbejdet med tilsynsrapporterne.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog oplægget til efterretning, idet der var stor ros til arbejdsgruppen for deres arbejde 
med tilsynsrapporterne.  
 
Rådet havde i forlængelse af punktet en drøftelse om, hvorvidt det er kommunen selv eller et 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet godkender svarudkastet til Stiftelsen Gammel Kloster samt træffer en principiel 
beslutning om, at rådet ikke er repræsenteret i stiftelsers bestyrelser.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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eksternt firma, som bør varetage de kommunale tilsyn.  
 
Derudover spurgte et udvalgsmedlem om man på møderne i Ældrerådet jævnligt kan få en status 
om tilsynshøringer fra arbejdsgruppen.  
 
BILAG 

• Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. tilsynsrapporter 

• Liste over tilsynsrapporter for 2021 
 

 

15. Status vedrørende Ældrerådets vedtægt 
v/ Kirsten Nissen (orienterings- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
På mødet i Ældrerådet den 15. december 2021 blev Ældrerådet orienteret om, at det tidligere 
Ældreråd på baggrund af seminardrøftelser havde besluttet at indstille en række 
vedtægtsændringer til Borgerrepræsentationen, hvilket skete med en henvendelse af 24. august 
2020. Det tidligere Ældreråd har blandt andet foreslået, 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. 
 
Borgerrepræsentationens Sekretariat har som opfølgning herpå den 12. januar 2022 sendt et 
skriftligt svar til Ældrerådet v. Kirsten Nissen. Svaret er vedlagt som bilag. 
 
BILAG 

• Svar til Ældrerådet på henvendelse vedrørende forslag om vedtægtsændringer 

• Ældrerådets forslag til vedtægtsændring 

• Følgebrev fra Københavns Ældreråd vedrørende forslag til vedtægtsændring 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet Ældrerådet godkendte, at formandskabet svarer 
Borgerrepræsentationens sekretariat, at rådet tager til efterretning, at det ikke er muligt med én 
direkte behandling af Ældrerådets vedtægtsforslag i Borgerrepræsentationen samt foreslår, at 
behandlingen af ældrerådets vedtægt forankres i Økonomiudvalget af hensyn til 
vedtægtsforslagets tværgående karakter og rådets lovbestemte funktion som hele kommunens 
Ældreråd.  
 
Svaret er vedlagt som bilag. 
 
BILAG 

• Ældrerådets svar til Borgerrepræsentationens sekretariat af 27. januar 2022 
 
 

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

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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BAGGRUND 
Ældrerådets medlem af bestyrelsen for Danske Ældreråd orienterer hver måned om seneste nyt i 
bestyrelsens arbejde.  
 
BESLUTNING 
Formanden orienterede om, at hun den 27. januar 2021 skal til bestyrelsesmøde i Danske 
Ældreråd, hvor de bl.a.  skal vende, hvordan Danske Ældreråd bør arbejde videre med deres 
mærkesag om at indskrive klippekort og pårørendeinddragelse i serviceloven nu, hvor regeringen 
har lagt op til en ny ældrelov. Formanden oplyste, at det er vigtigt, at der fortsat er fokus på ældres 
selvbestemmelse og borger- og pårørendeinddragelse i en ny lov.  
 
Videre orienterede formanden om, at Danske Ældreråd afholder en række temadage i foråret, der 
er målrettet nye medlemmer, men at alle interesserede kan tilmelde sig. 
 
Formanden orienterede derudover om, at bestyrelsen arbejder videre med vedtægterne, 
hvorefter der lægges op til, at der holdes repræsentantskabsmøde hvert andet år med et solidt og 
godt indhold, og at formanden skal vælges for fire år samt at næstformanden vælges ved 
konstituering. Videre nævnte formanden, at Danske Ældreråd er i dialog med nogle forskellige 
Ældreråd om forslag til vedtægtsændringerne. Formanden oplyste, at vedtægtsforslaget vil blive 
tages op i Ældrerådet, når det er klar til drøftelse. 
 
Formanden nævnte derudover, at Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde bliver holdt den 10. 
maj 2022, og at der den 11. maj 2022 bliver afholdt ældrepolitisk konference. 
 
Afsluttende opfordrede formanden til, at man logger ind på Danske Ældreråds medlemsside, hvis 
man er yderligere interesseret i at se referater m.v. fra bestyrelsesmøder.  
 
 

17. Forslag fra arbejdsgruppen vedrørende Erindringsmessen om oplæg på 
møde i Ældrerådet den 24. februar 2022 
v/ Arbejdsgruppen vedrørende Erindringsmessen (beslutningspunkt) 

 

 
BAGGRUND 

Arbejdsgruppe vedrørende Erindringsmessen har foreslået, at journalist Marie Østergaard 
Knudsen inviteres til møde med Ældrerådet den 24. februar 2022 som led i Ældrerådets 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Forretningsudvalget drøfter arbejdsgruppens forslag, idet Forretningsudvalget er af den 
opfattelse, at et oplæg med journalisten alene tilrettelægges under forudsætning af, at 
Erindringsmessen bliver en realitet. 
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forberedelse af deltagelsen i Erindringsmessen. Arbejdsgruppen har oplyst, at oplægget beløber 
sig til 2500 kr. 
 
Videre har arbejdsgruppen oplyst, at det ikke for indeværende er sikkert, at Erindringsmessen vil 
blive afholdt, da en del af finansieringen fortsat udestår. Det bemærkes fra arbejdsgruppen, at 
oplægget uanset dette vil kunne være relevant for Ældrerådet. 
 
Der var i Forretningsudvalget den 12. januar 2022 enighed om, at et oplæg med journalisten alene 
tilrettelægges under forudsætning af, at Erindringsmessen bliver afholdt, og udvalget besluttede 
derfor at afvente endelig status på, hvorvidt erindringsmessen bliver en realitet 
 
BESLUTNING 

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet det blev besluttet, at såfremt Erindringsmessen 
afholdes, kan Ældrerådet invitere en journalist til at holde oplæg som led i Ældrerådets 
forberedelse til messen.  
 
 

18. Orientering fra sekretariatet 
 
Sekretariatet bad - af hensyn til mødeformen – om lov til at udfylde diætlisten på de deltagende 
medlemmers vegne, hvilket der ikke var indvendinger imod.   
 

19. Eventuelt  
Et udvalgsmedlem gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at der er flere pauser undervejs på 
mødet.  
 
Et udvalgsmedlem oplyste, at vedkommende fortsat ønsker, at det er muligt at deltage på møder i 
Ældrerådet digitalt.  
 
Et udvalgsmedlem spurgte ind til henvendelser til Ældrerådets fælles postkasse.  


