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Møde i Ældrerådet, den 24. februar 2022 

 

REFERAT 
 
Møde i Ældrerådet 
Dato: torsdag den 24. februar 2022, kl. 10.00-15.00 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal 
 
Dagsorden: 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 26. januar 2022 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 9. februar 2022  
 

4. Status på Ældrerådets seminar den 17. marts 2022 
 

5. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens brugerundersøgelser (BRUS) 
 

6. Høring vedrørende flytning af beboere på plejehjem 
 

7. Høring vedrørende budget 2023 på Socialforvaltningens område 
 

8. Opfølgning på dialogmøde den 23. februar 2022 med det politiske Sundheds- og 
Omsorgsudvalg om budget 2023 på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område 

 
9. Budgetforslag til kommunens overførselssag 2021/2022 

 
10. Fælles drøftelse om ny ældrelov 

 
11. Drøftelse af ny værdighedspolitik 

v/centerchef Helle Schnedler, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, kl. 12.30-13.30 
 

12. Orientering om Ældrerådets økonomiske forbrug i 2021 
 

13. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
 

14. Orientering fra sekretariatet 
 

15. 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, 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, Merete Råschou, Michael, Neumann, Peder Blom og Ulla Morin. 
 
Afbud fra Anders Lund, Elin Johansson, Leif Andreasen, Margit Schrøder og Merete Ganshorn. 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Ældrerådet bød Merete Råschou velkommen som nyt medlem af Ældrerådet efter Dorte Pedersen 
er trådt ud. Herefter godkendte Ældrerådet dagsordenen. 

 
2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 26. januar 2022 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har den 28. januar 2022 fået tilsendt referat af mødet i Ældrerådet den 26. januar 2022.  
 

BILAG 
• Referat af møde i Ældrerådet den 26. januar 2022. 

 

BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte referat af møde i Ældrerådet den 26. januar 2022.  
 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 9. februar 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 9. februar 2022. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog Forretningsudvalgets referat af 9. februar 2022 til efterretning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Status på Ældrerådets seminar den 17. marts 2022 

v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  Ældrerådet godkender referat af møde i Ældrerådet den 26. januar 2022. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 9. februar 2022 til efterretning. 
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BAGGRUND 
Forretningsudvalget drøftede tilrettelæggelse af Ældrerådets seminar på møde den 9. februar 2022, og 
Ældrerådet orienteres om status i forlængelse heraf. 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen om seminartilrettelæggelsen til efterretning, idet forholdet 
”politikere og forvaltning” blev foreslået som en del af seminaret. 

 
 
5. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens brugerundersøgelser (BRUS) 

v/Hanne Simonsen (drøftelses- og beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 2. februar 2022 sendt forvaltningens 

brugerundersøgelser for 2021 i høring i Ældrerådet. Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg har 

udarbejdet udkast til høringssvar på ekstraordinært møde den 11. februar 2022, hvor Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen også deltog med oplæg om undersøgelserne. 

 
Der er høringsfrist den 2. marts 2022.  

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemfører hvert år brugertilfredsundersøgelser på en række af 
forvaltningens forskellige serviceområder, og i de til Ældrerådet fremsendte rapporter, der er fortrolige 
i den brede offentlighed indtil 1. april 2022, vises resultaterne af undersøgelserne i 2021. Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen har oplyst, at de i 2021 har gennemført brugerundersøgelser på elleve følgende 
områder:  

1. Aktivitetstilbud (498 besvarelser) 

2. Center for Kræft og Sundhed (313 besvarelser) 

3. Hjemmepleje (2559 besvarelser) 

4. Plejebolig (1008 besvarelser) 

5. Pårørende til plejehjemsbeboere (788 besvarelser) 

6. Rehabiliteringscentre (223 besvarelser) 

7. Genoptræningsforløb (1000 besvarelser) 

8. Visitation (796 besvarelser) 

9. Center for Diabetes (210 besvarelser) 

10. Tilbuddet ”Sund Vægt” i Center for Børn og Unges Sundhed (50 besvarelser) 

11. Neurorehabilitering (167 besvarelser) 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

2. at Ældrerådet drøfter og godkender høringssvar vedrørende Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens brugerundersøgelser for 2021(BRUS). 
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Foruden de elleve rapporter har Ældrerådet også fået fremsendt en rapport med resultater på tværs af 

områderne fra 2021. Videre har forvaltningen oplyst, at dataindsamlingen er foregået løbende over året 

enten via digitale spørgeskemaer eller som telefoninterviews. Undtaget er BRUS for Plejebolig og 

Pårørende, der er foretaget i 4. kvartal 2021 ved personlige interviews.  

 

I 2020 var dataindsamlingen præget af Corona-nedlukninger og besøgsrestriktioner på plejehjem, 

hvilket blandt andet betød, at undersøgelserne for plejebolig og pårørende ikke blev gennemført. Disse 

undersøgelser kan derfor ikke benchmarkes mod et 2020-resultat. Det samme gælder 

brugerundersøgelserne for de tre sidstnævnte områder, der er gennemført for første gang i år.  

Der gøres desuden opmærksom på, at det kun er anden gang, at brugertilfredshedsundersøgelserne 

gennemføres efter det nuværende koncept, hvorfor data kun kan sammenlignes et år tilbage i tiden.  

 

Ældrerådets høringssvar vil indgå i materialet til det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg den 7. 

april 2022, hvor udvalget følger op på resultaterne af brugerundersøgelserne 2021. 

 

Høringsmaterialet vedrørende brugerundersøgelserne er tidligere sendt med e-mail den 2. februar 

2022 til hele Ældrerådet, og er derfor ikke medsendt som bilag til dagsordenen. 

 

BILAG 

• Udkast til Ældrerådets høringssvar vedrørende brugerundersøgelserne 2021 

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningens oversigt over BRUS-resultaterne fra hvert 

ydelsesområde. 

 

BESLUTNING 

Ældrerådet godkendte høringssvaret vedrørende brugerundersøgelserne 2021. 

 

 
6. Høring vedrørende flytning af beboere på plejehjem 

v/Arvin Storgaard og Hanne Simonsen (drøftelses- og beslutningspunkt)  

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 1. februar 2022 sendt forslag om flytning af beboere på 
plejehjemmet Lærkebo og Poppelbo til Eilersminde Plejehjem i høring i Ældrerådet.  

Det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg havde på møde den 27. januar 2022 en indstilling om 
flytning af Plejehjemmet Lærkebo og Poppelbo til Eilersminde Plejehjem, og udvalget besluttede i den 
forbindelse at sende indstillingen i høring hos Ældrerådet, beboere, pårørende og medarbejdere på 
Lærkebo/Poppelbo og aktivitetscenter Brønshøj samt Brønshøj-Husum Lokaludvalg.  

Sagen forventes behandlet igen i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 31. marts 2022, og der er 
høringsfrist den 16. marts 2022. 

Boligudvalget har på møde den 7. februar 2022 behandlet høringen, hvor også leder af Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens boligsekretariat Per Christensen deltog og orienterede om processen. 
Derudover drøftede Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg også høringen på møde den 3. februar 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender høringssvar vedrørende flytning af beboere på plejehjem. 
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2022. På baggrund af fagudvalgenes input er udarbejdet et udkast til høringssvar, som behandles 
endeligt på møde i Ældrerådet den 24. februar 2022.  
 
BILAG 

• Udkast til høringssvar vedrørende flytning af beboere på plejehjem. 

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høringsmateriale. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte høringssvaret vedrørende flytning af beboere på plejehjem. 
 

 
7. Høring vedrørende budget 2023 på Socialforvaltningens område 

v/Michael Neumann og Annette Thernøe (drøftelses- og beslutningspunkt)  

 
BAGGRUND 
Socialforvaltningen har den 2. februar 2022 sendt budgetmateriale til Ældrerådet og de øvrige 
høringsparter. Budgetmaterialet – der er sendt til hele Ældrerådet - indeholder Socialforvaltningens 
forslag til investerings- og effektiviseringsforslag samt innovationsforslag. Ældrerådet har herudover 
modtaget invitation og program for fællesmøde den 24. februar 2022.  
 
Budget 2023 behandledes indledningsvist på møde i Ældrerådets Beskæftigelses-, Integrations og 
Socialudvalg den 8. februar 2022. Herefter drøftede Ældrerådet effektiviseringsforslagene m.v. på 
internt møde den 10. februar 2022 i forlængelse af den tekniske gennemgang med Socialforvaltningen. 
 
På baggrund heraf er er udarbejdet udkast til høringssvar vedrørende budget 2023 på 
Socialforvaltningens område, idet der er høringssvar den 25. februar 2022 kl. 12.00. Ældrerådet 
behandler dette udkast på møde den 24. februar 2022.  
 
Fællesmøde med Socialudvalget den 24. februar kl. 16.30-19.30 i Festsalen på Rådhuset 
Socialudvalget har inviteret til fællesmøde om budget 2023 torsdag den 24. februar kl. 16.30-19.30 i 
Festsalen på Rådhuset. Det er alene muligt for 2 medlemmer af Ældrerådet at deltage, og Michael 
Neumann og Annette Thernøe vil som formand og næstformand for Beskæftigelses- Integrations- og 
Socialudvalget repræsentere Ældrerådet på fællesmødet.  
 
På fællesmødet har Socialudvalget lagt op til dels en drøftelse af opmærksomhedspunkter på 
Socialforvaltningens område dels en drøftelse af de konkrete effektiviserings- og investeringsforslag, 
hvor alle deltagende råd mfl. har mulighed for at komme med bemærkninger til budgetforslagene. 
 
Ældrerådet har også mulighed for at afgive et skriftligt høringssvar vedrørende budget 2023, og der er 
høringsfrist den 25. februar 2022. Socialforvaltningen har udarbejdet en særlig skabelon til 
høringssvar. 
Til orientering er nedenfor en tidsplan for budgetprocessen på Socialforvaltningens område (SUD er en 
forkortelse for Socialudvalget): 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender høringssvar vedrørende budget 2023 på 
Socialforvaltningens område. 
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Dato Møde 

9.-10. februar SUD's budgetseminar  

10. februar  SUD’s 1. behandling af budget 2023 

Uge 6  Gennemgang af budgetkatalog 2023 med rådene v. økonomichef og 
vicedirektører 

24. februar Fællesmøde SUD og forvaltningens råd og brugerorganisationer 

25. februar kl. 12 Frist for indsendelse af høringssvar 

2. marts SUD behandler smarte investeringer 

20. april SUD's 2. behandling af budget 2023 

 

BILAG 

• Udkast til høringssvar vedrørende budget 2023 på Socialforvaltningens område.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte høringssvaret vedrørende budget 2023 på Socialforvaltningens område.   
 

 
8. Opfølgning på dialogmøde den 23. februar 2022 med det politiske Sundheds- og 

Omsorgsudvalg om budget 2023 på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område 
 v/Kirsten Nissen (drøftelses- og orienteringspunkt)  

 
BAGGRUND 
Ældrerådet er inviteret til dialogmøde den 23. februar 2022 med det politiske Sundheds- og 
Omsorgsudvalg om budget 2023. Mødet holdes fra kl. 14.00-17.00, og det er muligt både at deltage 
fysisk og via teams. På mødet vil Ældrerådet og de øvrige høringsparter have lejlighed til at komme 
med bemærkninger til de forslåede investerings- og effektiviseringsforslag samt innovationsforslag på 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område.  
 
Bemærk, at Ældrerådet pt. afventer modtagelsen af effektiviseringskataloget vedrørende Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens område.  
 
Forud for dialogmødet er der aftalt teknisk gennemgang på teams med Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen den 21. februar 2022 kl. 13.00-13.30, og Ældrerådet har modtaget en Teams 
invitation til mødet. Den tekniske gennemgang er et tilbud om at få gennemgået budgetprocessen og 
blive præsenteret for de foreslåede effektiviseringer.  
 
I direkte forlængelse af den tekniske gennemgang holder Ældrerådet internt teams møde om hvad 
rådet mener om effektiviseringsforslagene sådan, at Ældrerådet kan være klar til dialogmødet den 23. 
februar 2022.  
 

BILAG 

• Effektiviseringskataloget på sundheds- og omsorgsforvaltningens område. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede i budgetmæssig sammenhæng at arbejde videre med et forslag om IT-støtte 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet vender dialogmødet den 23. februar 2022 med det politiske Sundheds- og 
Omsorgsudvalg vedrørende budget 2023 på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område. 
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som en mulig vej til mere selvhjulpenhed, da dét at kunne begå sig online og benytte de muligheder, 
der er i den sammenhæng, kan være med til at øge ældres livskvalitet.  
 
Ældrerådet vil med forslaget gøre opmærksom på behovet for, at kommunen giver målrettet IT-
undervisning og støtte til ældre. Udsatte ældre der modtager hjemmepleje vil fx også kunne have gavn 
af at få stillet en tablet til rådighed i lighed med andre personlige hjælpemidler. Brug af IT- støtte som 
en vej til mere selvhjulpenhed kan også være et område, hvor flere forvaltninger samtænker 
tværgående løsninger. 
 
 

9. Budgetforslag til kommunens overførselssag 2021/2022 
v/Peder Blom (drøftelses- og beslutningspunkt)  

 
BAGGRUND 
Hvert år efter Københavns Kommunes regnskabsafslutning forhandler de politiske partier i 
Borgerrepræsentationen om udmøntning af det foregående års uforbrugte budgetmidler. Da der på 
grund af serviceloftet er begrænset mulighed for serviceoverførsler og ønsker til ny service, er der 
tradition for, at der hovedsageligt afsættes midler til engangsudgifter. De politiske forhandlinger om 
overførselsmidlerne ligger i starten af foråret, og det er partierne, som indgik i aftalen om budget 2022, 
som er med til de politiske forhandlinger om overførselsmidlerne. 
 
Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg besluttede på udvalgsmøde den 6. december 2021, at udvalget 
ønsker at stille forslag om, at der med overførselssagen 2021/2022 afsættes midler til en ordning om 
afmærkning af udeservering for restauratører. I forlængelse heraf besluttede Teknik- og Miljøudvalget 
på møde den 7. februar 2022 at indstille et forslag til Ældrerådet om, at der afsættes midler til en 
ordning om afmærkning af udeservering for restauratører.  
 

BILAG 
• Udkast til budgetforslag til overførselssag 2021/2022. 

 

BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte budgetforslaget til overførselssagen. 
 
 

10. Fælles drøftelse om ny ældrelov 
v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt)  

 
BAGGRUND 
Statsministeren varslede i sin nytårstale en afbureaukratisering på ældreområdet i form af en ny, kort og 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender budgetforslag om, at der i forbindelse med kommunens 
overførselssag 2021/2022 sættes midler af til en ordning om afmærkning af udeservering for 
restauratører. Forslaget er udarbejdet af Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter in put til ramme, indhold og særlige fokusområder i forhold til en ny 
ældrelov. 
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præcis ældrelov, og Forretningsudvalget foreslår, at Ældrerådet drøfter ramme, indhold og særlige 
fokusområder i forhold til en kommende lov. 
 
Til orientering vendte Forretningsudvalget indledningsvis en ny ældrelov på møde den 9. februar 2022, 
hvor følgende blev bemærket: 
 

• Ældrepleje og sundhedsområdet hænger sammen og skal holdes sammen i en ny lov 

• Tale om en værdimæssig ramme 

• Sætte medarbejderne fri for regler og dokumentation – undersøge alt, hvad der kan tages væk 

• Tilsyn – der skal mere ud af dem der er, og mere ensartet tilsyn 

• Sikre at ældre får det de skal have, sikre retssikkerhed, selvbestemmelse m.v. 

• Fokus på, hvordan medarbejdere kan udføre arbejdet uden regler, dvs. understøtte 
selvstyrende teams. Hvad giver mening, hvordan spiller ind i det store hele 

• Fokus på, hvad der er det største problem i plejehjemmene lige nu 

• Rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, for få med en fagliguddannelse.  

• Fokus på tværfaglighed 

• Mere differentieret fra plejehjem til plejehjem 

• Fokus på at ældre borgere ikke oplever magtesløshed. 

 
BESLUTNING 
Følgende in put blev tilkendegivet i forhold til ny ældrelov, idet Kirsten Nissen formidler disse videre til 
Danske Ældreråd, hvor de indgår i det videre arbejde i regi af Danske Ældreråd: 
 

• Klarhed om ældres rettigheder – det juridiske grundlag og ældres rettigheder skal fremgå 
 

• Der skal være kvalitetsstandarder, og de skal være rimeligvis ens 
 

• Klippekortet skal omtales (det var uklart, om der også mentes, at klippekortet skal være 
lovbestemt, eller det bare skal nævnes at det er der og hvad det indeholder) 
 

• Bruger/pårørende samarbejde i fokus 
 

• Der skal være plejehjemsbestyrelser 
 

• Der skal være plejehjemslæger 
 

• Opmærksomhed på, at kommunal frisætning kan være udemokratisk 
 

• Der skal være nogle overordnede rammer på plejehjem, der er af værdipolitisk karakter 
 

• Klarere rammer for tilsyn 
 

• Tilsyn skal indeholde flere interviews 
 

• Medarbejdere skal sættes fri for tidstyranni 
  

• Selvstyrende teams er godt 
 

• Ikke forskellige mennesker i den ældres hjem 
 

• Der skal være en tilknyttet instans der sikrer, at ældres rettigheder overholdes. 
 
Formandskabet arbejder videre med et eventuelt møde med social- og ældreministeren vedrørende in 
put til ny ældrelov. 
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11. Drøftelse af ny værdighedspolitik 

v/centerchef Helle Schnedler og afdelingsleder Signe Riis Andersen, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen, kl. 10.30-11.15 
(orienterings- og drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har kontaktet Ældrerådet med henblik på at drøfte de første skridt 
mod en ny værdighedspolitik, idet der skal vedtages en værdighedspolitik indenfor det første år af hver 
kommunal valgperiode. Centerchef Helle Schnedler og afdelingsleder Signe Riis Andersen deltager på 
mødet kl. 10.30-11.15. 

 
Lidt om værdighedspolitikken 
I forbindelse med indgåelsen af finanslovsaftalen for 2016 blev der afsat en såkaldt værdighedsmilliard 
der medfører, at der hvert år på finansloven fra 2016 og frem afsættes en 1 milliard kroner, som er 
øremærket til velfærdsydelser i kommunerne på ældreområdet. Kommunerne skal hvert år ansøge 
staten om udbetaling af midlerne. 

Kommunalbestyrelserne er således forpligtede til at have en værdighedspolitik for den kommunale 
ældrepleje. Den skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en mere værdig 
ældrepleje med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes til borgere over 
folkepensionsalderen.  

Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte 
følgende områder: 

• Livskvalitet 

• Selvbestemmelse  

• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen  

• Mad og ernæring  

• En værdig død 

• Pårørende 

• Bekæmpelse af ensomhed 

 
Link til kommunens nuværende værdighedspolitik: Et værdigt ældreliv (kk.dk)  
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tilkendegav at følgende var væsentligt at have fokus på i forbindelse med ny 
værdighedspolitik: 
 

• Opmærksomhed på resultaterne fra BRUS 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter ny værdighedspolitik med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 

https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-07/vaerdighedspolitik_2019_final_tilgaengelighed_final-a.pdf
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• Forhindre at borgere oplever sig magtesløse 
 

• Værdig død er særlig vigtigt 
 

• Formaliseret bruger og pårørende inddragelse 
 

• Værdig død uden egenbetaling på palliative pladser  
 

• Lighed i stedet for tryghed 
 

• Værdighed og pårørende 
 

• Skrive værdighedspolitikken ind i ældrepolitikken, så politikkerne hænger sammen, og sådan at 
fokus på dem begge øges 

 
Ældrerådet forelægges udkast til værdighedspolitik 2022 til sommer, og har her mulighed for at afgive 
høringssvar. 
 
 

12. Orientering om Ældrerådets økonomiske forbrug i 2021 
v/Kirsten Nissen og Pia Weise Pedersen (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regnskabsafdeling orienterede på møde i Forretningsudvalget 
den 9. februar 2022 om Ældrerådets forbrug i 2021 samt orienterede om den økonomiske ramme for 
Ældrerådets arbejde i 2022. På baggrund heraf vil Forretningsudvalget videreformidle forhold 
vedrørende forbruget i 2021 m.v. 
 

BILAG 
• Oversigt over Ældrerådets forbrug 2021. 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 

 
 
13. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 

v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

 
Kirsten Nissen orienterede om Danske Ældreråds invitation til repræsentantskabsmøde og 
ældrekonference den 9. og 10. maj 2022 i Nyborg, idet Kirsten Nissen oplyste, at den indholdsmæssige 
del af repræsentantskabsmødet vil blive gennemgået på Ældrerådets møde i april. 
 

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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Alle der ønsker, har mulighed for at tilmelde sig via Danske Ældreråds hjemmeside og dermed deltage i 
repræsentantskabsmødet og ældrekonferencen. Ældrerådet besluttede i denne sammenhæng at rejse 
med tog til Nyborg, og sekretariatet vil arrangere fælles togtransport til Nyborg og tilbage igen. 
 
Herefter tog Ældrerådet orienteringen til efterretning. 
 

 
14. Orientering fra sekretariatet 

 
Der vil blive lavet en opdateret medlemsliste samt hjemmesiden vil blive justeret i overensstemmelse 
hermed. 

 
 
15. Eventuelt 

 
Ulla Morin orienterede om status på Messen ”Mere fri tid” lørdag den 19. marts 2022, hvor mange 
allerede har tilmeldt sig, og hvor materialet er klart, med undtagelse af ønsketræet, der afventer 
trykning. Ulla Morin og Anders Lund sætter Ældrerådets stand op fra morgenstunden den 19. marts 
2022. 

 
Arne Bjørn Nielsen roste Faglige Seniorers Seniorhåndbog samt Faglige Seniorers nyhedsbrev, der 
giver en række anvendelige oplysninger om ældreområdet m.v. 

 
Pia Weise Pedersen oplyste, at Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget har taget initiativ til at 
holde temadag for Ældrerådet den 9. juni 2022 om selvudpegede hjælpere m.v. Foruden Pia Weise 
Pedersen deltager Anne Worning, Margit Schrøder og Michael Neumann i arbejdsgruppen bag 
tilrettelæggelsen. 

 
Videre oplyste Pia Weise Pedersen, at den nedsatte brochurearbejdsgruppe samles til møde for at 
indlede arbejdet.  

 
Bjarne Jørgensen orienterede om Kultur- og Fritidsudvalgets møde med Borgerservice vedrørende  
pas, sundhedskort m.v. 

 
Merete Råschou tilkendegav, at hun ønsker at deltage i Boligudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget 
samt Teknik- og Miljøudvalget. 

 
Jesper Balle bemærkede, at han fandt, at Ældrerådets nye folder var god. 

  


