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Møde i Ældrerådet, den 27. april 2022 

 

REFERAT 
 

Møde i Ældrerådet 
Dato: onsdag den 27. april 2022, kl. 10.00-15.00 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 30. marts 2022 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 20. april 2022 
 

4. Kort intro til mødeledernes tanker og overvejelser for den fremadrettede mødeledelse 
som opfølgning på mødeledersessionen den 1. april 2022  

 
5. Oplæg om området for de midlertidige døgnophold (MTO) kl. 10.45-11.45 

v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
 

- Intern fælles opsamling og refleksion, herunder med opmærksomhed på, om 
oplægget giver anledning til eventuelle overvejelser ift. Ældrerådets budgetønske 
om annullering af egenbetaling på palliative pladser 

 
6. Ældrerådets budgetønsker, herunder godkendelse af forslag til budgetønske om 

digitalisering som en vej til øget selvhjulpenhed for brugere på aktivitetscentre 
 
FROKOST 

 
7. Forberedelse af Ældrerådets deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 

den 9. maj 2022 samt gennemgang af afstemningspunkter  
 

8. Valg af 10 repræsentanter til deltagelse i Regionsældrerådet Hovedstaden 
 

9. Opfølgning på Ældrerådets møde med teknik- og miljøborgmesteren den 7. marts 2022 
og Ældrerådets møde med det stående politiske Teknik- og Miljøudvalg den 25. april 
2022 (udsat fra møde den 30. marts 2022 og suppleret med orienteringspunkt) 

 
10. Opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets møde med DOT (Din Offentlige Transport) den 

11. marts 2022 (udsat fra møde den 30. marts 2022) 
 

11. Opfølgning på Ældrerådets deltagelse i Messen ”Mere Fri Tid” den 19. marts 2022 – 
hvordan gik det, og hvad tager rådet med videre til næste år på messen den 14. januar 
2023 (udsat fra møde den 30. marts 2022) 

 
12. Nyt om Erindringsmessen den 5. november 2022 (udsat fra møde den 30. marts 2022) 

 
13. Opfølgning på Ældrerådets tilrettelæggelse af 3-bymødet den 18. maj 2022, herunder 

præsentation af program for dagen (udsat fra møde den 30. marts 2022) 
 

14. Forslag om invitation af medlemmerne fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 
Socialudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til at deltage i Ældrerådets 
temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre 
(udsat fra møde den 30. marts 2022 og herefter udvidet med invitationsforslag)  
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15. Opfølgning på møde med beskæftigelses- og integrationsborgmesteren den 5. april 
2022 

 
16. Forslag vedr. kommissorium for rådgivende bestyrelser på plejehjem  

 
17. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 

 
18. Orientering fra sekretariatet 

 
19. 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. 
 
Der var afbud til mødet fra: Anne Worning, Margit Schrøder, Leif Andreasen og Bjarne Rueholm 
Jørgensen. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Ældrerådet godkendte dagsordenen. 
 

 
2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 30. marts 2022 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 

 

BILAG 

• Referat af møde i Ældrerådet den 30. marts 2022. 
 
BELSUTNING 
Ældrerådet godkendte referat af møde den 30. marts 2022. 
 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 20. april 2022 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet godkender referat af møde i rådet den 30. marts 2022. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 20. april 2022 til efterretning. 
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Forretningsudvalgets referater sendes til medlemmerne af Ældrerådet sammen med det øvrige 
mødemateriale. Formålet med dagsordenspunktet er at give medlemmer mulighed for at fremføre 
kommentarer til eventuelle drøftelser, som Forretningsudvalget har haft. 

 
BILAG 

• Referat af møde i Forretningsudvalget den 20.april 2022. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog referat af Forretningsudvalgets møde den 20. april 2022 til efterretning. 
 
 

4. Kort intro til mødeledernes tanker og overvejelser for den fremadrettede mødeledelse som 
opfølgning på mødeledersessionen den 1. april 2022  
v/ Peder Blom, Bjarne Jørgensen, Ulla Morin, Lisbeth Sølver, Jesper Balle og Arvin 
Storgaard (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets mødeledere - Peder Blom, Ulla Morin, Bjarne Jørgensen, Arvin Storgaard, Lisbeth 
Sølver og Jesper Balle - deltog i en mødeledersession den 1. april 2022, hvor omdrejningspunktet 
var at tilegne sig redskaber til effektiv mødeledelse og i fællesskab vende, hvad god og konstruktiv 
mødeledelse både forudsætter og indebærer.  
På Ældrerådets møde den 27. april 2022 vil gruppen alene give en kort indflyvning til de umiddelbare 
tanker og overvejelser for mødeledelsen, idet mødelederne endnu ikke har haft mulighed for at samles 
og vende det mere ”langsigtede” ift. arbejdet, men mødelederne har inddelt sig i grupper.  
 
Da der er en naturlig sammenhæng mellem Forretningsudvalgets praktiske tilrettelæggelse af 
møderne i Ældrerådet og mødeledernes faktiske ledelse af møderne, orienterede mødeleder 
Bjarne Jørgensen indledningsvist om sin egne overvejelser ift. mødeledelse på Forretningsudvalgets 
møde den 20. april 2022. Nedenfor er til orientering referat af Forretningsudvalgets dagsorden om 
mødeledelse: ”Bjarne Jørgensen bemærkede kort, at det er vigtigt at mødelederne supplerer hinanden 
på den måde, at den ene mødeleder leder mødet og konkluderer, og at den anden fører talerlisten.  
 
Bjarne Jørgensen bemærkede herudover at det er vigtigt, at mødelederne mødes inden Ældrerådets 
møder for at gennemgå dagsordenen, og i denne sammenhæng har særligt fokus på 
beslutningsdelene. Michael Neumann bemærkede, at i de tilfælde, hvor et medlem har et andet forslag 
til en beslutning, så bør dette skrives ned af vedkommende sådan, at der tages stilling til det.  
Videre bemærkede Bjarne Jørgensen, at det er væsentligt med en inkluderende og positiv dialog på 
møderne, med pauser og mulighed for time out samt at afstemninger foregår ved håndsoprækning, 
som mødelederne styrer og ved skriftlige afstemninger, hvor sekretariatet bistår med den praktiske 
håndtering af afstemningen.” 
 
BILAG 

• Opsamling fra mødeledersession den 1. april 2022. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog mødeledernes opmærksomhedspunkter for den fremadrettede mødeledelse til 
efterretning, idet mødelederne tilkendegav, at mødeledelse er udtryk for konstant udvikling, og at 
mødelederne løbende vil evaluere, hvordan det går. Der var enighed i Ældrerådet om, at alle har et 
ansvar for at møderne bliver gode. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager mødeledernes korte indflyvning til overvejelser og tanker for mødeledelse, 
til efterretning. 
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5. Oplæg om området for de midlertidige døgnophold (MTO) kl. 10.45-11.45 
v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
(orienterings- og drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har inviteret Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at deltage på mødet for at give rådet 
en overordnet orientering om området vedrørende de midlertidige døgnophold (MTO), herunder 
hvad det er for nogle tilbud/ophold kommunen har; visitationen; hvilke borgere er der tale om; 
betalingsforhold, samt om der er nogle udfordringer der særligt gør sig gældende ift. de midlertidige 
døgnophold. 
 
Det er muligt at læse mere om midlertidige plejeophold i kommunen på dette link: 
Midlertidige døgnophold | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 

 
Efter oplægget lægges der op til fælles intern opsamling og refleksion om området, herunder også evt. 
overvejelser i lyset af Ældrerådets eget budgetønske om annullering af egenbetaling på de palliative 
døgnpladser. 
 
BILAG 

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningens slides om de midlertidige døgnophold. 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

 
6. Ældrerådets budgetønsker, herunder godkendelse af forslag til budgetønske om 

digitalisering som en vej til øget selvhjulpenhed for brugere på aktivitetscentre 
v/Hanne Simonsen og Anders Lund (beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på møde den 30. marts 2022: ”at anmode om foretræde for Sundheds- og 
Omsorgsudvalget i forhold til forslag om annullering af egenbetaling på de 15 palliative døgnpladser på 
Vigerslevvej samt forslag vedr. brug af digitalisering som en vej til større selvhjulenhed, herunder 
udlevering af- og undervisning i brug af iPad i hjemmeplejen.” 
 
Desuden besluttede Ældrerådet at følge op på budgetønskerne igen på rådets møde den 27. april 2022 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

2. at Ældrerådet efter oplægget internt samler op i fællesskab og reflekterer, herunder evt. har 
opmærksomhed på, om oplægget giver anledning til eventuelle overvejelser ift. Ældrerådets 
budgetønske om annullering af egenbetaling på de palliative døgnpladser. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender det konkrete indhold i budgetønsket vedrørende 
digitalisering som en vej til øget selvhjulpenhed for brugere på aktivitetscentre, idet rådet 
tidligere har godkendt at rådet (også) søger foretræde om et digitaliseringsforslag. 

https://www.kk.dk/midlertidige-doegnophold
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sådan, at forslagene til budgetønsker er klar til præsentation på foretræde for Sundheds- og 
Omsorgsudvalget, der forventeligt er den 16. maj 2022.  
 
Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg samt Sundheds- og Omsorgsudvalg har herefter i samarbejde 
udarbejdet forslag til budgetønske om brug af digitalisering som en vej til større selvhjulenhed for 
brugere på aktivitetscentre.  
 
BILAG 

• Budgetønske vedrørende digitalisering som en vej til større selvhjulpenhed. 

• Budgetønske vedrørende annullering af egenbetaling. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte budgetønsket om digitalisering som et redskab til større selvhjulpenhed for 
brugere på aktivitetscentre, idet Anders Lund blev valgt til at fremlægge forslaget på foretræde for det 
stående politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg den 16. maj 2022.  
 
 

7. Forberedelse af Ældrerådets deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. 
maj 2022 og gennemgang af afstemningspunkter  
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt)  

 
BAGGRUND 
Ældrerådet deltager den 9.-10. maj 2022 i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk 
konference på Hotel Nyborg Strand. 
 

1. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022 
På repræsentantskabsmødet den 9. maj 2022 skal ældrerådene blandt andet tage stilling til forslag, 
som Danske Ældreråds bestyrelse har fremsat om vedtægtsændringer, hvor der blandt andet lægges 
op til, at der fremadrettet afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i ulige år i andet kvartal (i 
modsætning til i dag, hvor der holdes repræsentantskabsmøde hvert år). 
 
Ændringsforslag til Danske Ældreråds vedtægt fremgår af dette link, og Kirsten Nissen vil gennemgå 
disse på mødet: 
Forslag-om-aendring-af-Danske-Aeldreraads-vedtaegt-280222.pdf 
 
Nedenfor er dagsordenen til repræsentantskabsmøde gengivet: 
 
Dagsorden for Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022 
(bemærk der er links i dagsordenen til de relevante dokumenter):  
Dagsorden-til-repraesentantskabsmoede-9.-maj-2022.pdf (danske-aeldreraad.dk) 

1. Valg af dirigent  
 
2. Valg af stemmetællere og referent  
 
3. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 

4. Bestyrelsens beretning for den forgangne periode. 
5. Forslag til udtalelse  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet gennemgår dagsordenen til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 
den 9. maj 2022 med særligt fokus på afstemninger. 

https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2022/02/Forslag-om-aendring-af-Danske-Aeldreraads-vedtaegt-280222.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2022/04/Dagsorden-til-repraesentantskabsmoede-9.-maj-2022.pdf
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Bestyrelsens forslag til udtalelse udsendes ca. en uge inden repræsentantskabsmødet 
 
6. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til ”Danske Ældreråds holdning til 
aktuelle ældrepolitiske områder”  
Der udarbejdes ikke sådan et forslag. Bestyrelsen har i dialog med medlemmerne formuleret 
fire politiske mærkesager, som fremlægges på mødet 
 
7. Forslag til vedtægtsændring. 
(tidligere sendt til alle ældreråd den 28. februar 2022)  

Forslag-om-aendring-af-Danske-Aeldreraads-vedtaegt-280222.pdf 
 
8. Indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet forslag fra ældrerådene 
 
9. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport. 
 
10. Orientering om budgetter for indeværende og kommende år Budget for 2022 samt 2023. 
  
11. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
Kontingentet er fra 2022 fastsat til 75 øre pr. borger, som er fyldt 60 år i kommunen, og 
reguleres fra 2023 med pris- og lønudviklingen. 
 
12. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.  
 
13. Præsentation af nyvalgt bestyrelse  
Behandles kun i ulige år.  
 
14. Valg af formand 
Behandles kun i ulige år.  
 
15. Eventuel 

Danske Ældreråds forslag til udtalelse sendes til ældrerådene én uge inden repræsentantskabsmødet, 
og sundhedsloven vil blive omdrejningspunktet. Kirsten Nissen lagde på Forretningsudvalgets møde 
den 20. april 2022 op til, at Ældrerådets repræsentanter på repræsentantskabsmødet vender udtalelsen 
enten på turen til Nyborg eller i salen inden konferencen. 

2. Danske Ældreråds ældrepolitiske konference den 10. maj 2022 

Danske Ældreråds ældrepolitiske konference finder sted den 10. maj 2022, og nedenfor er et link til 
programmet:  
E3556BF7-F18F-EC11-84B2-00155D0B0901.pdf (cmcdn.dk)  

Ældrerådets deltagere og delegerede (der er ti stemmeberettigede) 
Følgende medlemmer af Ældrerådet har tilmeldt sig repræsentantskabsmødet/den ældrepolitiske 
konference:  
 
Eleonora Lewandowski, Lone Skov Valentin Al Awssi, Anne-Marie Bossen Aarøe, Merete Ganshorn, 
Margit Risnæs (anført som delegeret), Annette Thernøe (anført som delegeret), Kirsten Nissen (anført 
som delegeret), Hanne Simonsen (anført som delegeret), Pia Weise Pedersen (anført som delegeret), 
Merete Raaschou (anført som delegeret), Anne Worning (anført som delegeret), Peder Blom (anført 
som delegeret), Bjarne Rueholm Jørgensen (anført som delegeret), Elin Johansson (anført som 
delegeret). 
 
Der er arrangeret fælles transport for Ældrerådet den 9.-10. maj, og sekretariatet har den 20. april 2022 
skrevet til deltagerne herom. 

https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2022/02/Forslag-om-aendring-af-Danske-Aeldreraads-vedtaegt-280222.pdf
https://medialib.cmcdn.dk/medialibrary/F7AD5037-2F84-400E-9D2D-B52EFF338311/E3556BF7-F18F-EC11-84B2-00155D0B0901.pdf
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BESLUTNING 
Følgende medlemmer af Ældrerådet er stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet den 9. maj 
2022:  Merete Ganshorn, Margit Risnæs, Annette Thernøe, Kirsten Nissen, Hanne Simonsen, Pia Weise 
Pedersen, Anne Worning, Peder Blom, Bjarne Rueholm Jørgensen og Elin Johansson. 
 
Det blev aftalt, at hvis der måtte være afbud i sidste øjeblik blandt de stemmeberettigede medlemmer, 
så gives der hurtigst muligt besked til Kirsten Nissen eller sekretariatet af hensyn til den nærmere 
afklaring med skriftlig fuldmagt m.v. 
 
I forhold til de foreslåede vedtægtsændringer fra Danske Ældreråds bestyrelse, så besluttede 
Ældrerådet først at ville tage endeligt stilling til forslaget om ændring af § 5 i vedtægten - hvor der 
lægges op til, at der fremadrettet afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i ulige år i andet kvartal - 
på selve repræsentantskabsmødet. 
 
Videre besluttede Ældrerådet at bakke op om ændringsforslaget i § 8, hvorefter næstformand, ligesom 
formand, vælges ved direkte valg på repræsentantskabsmødet for en toårig periode. 
 
Ældrerådet besluttede herudover at bakke op om ændringsforslaget i §9, hvorefter valgkreds 1, 3, 5, 7 
og 9 vælger et bestyrelsesmedlem og en stedfortræder hver i første kvartal i ulige år for to år. Og hvor 
valgkreds 2, 4, 6, 8 og 10 vælger et bestyrelsesmedlem og en stedfortræder hver i første kvartal i lige år 
for to år. Det bemærkes, at Københavns Ældreråd tilhører valgkreds 10. 
 
Der er bestilt togbilletter til Ældrerådets deltagere (med undtagelse af de medlemmer, der kører selv), 
og det er Kirsten Nissen, der opbevarer disse i forbindelse med turen til Nyborg og retur til København. 
Sekretariatet har skrevet til Ældrerådet om rejseplanen med e-mail af 20. april 2022.  
 

8. Valg af 10 repræsentanter til deltagelse i Regionsældrerådet Hovedstaden 
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt)  

 
BAGGRUND 
På møde den 30. marts 2022 besluttede Ældrerådet følgende i relation til Regionsældrerådet: 
 

➢ ”Ældrerådet besluttede, at rådet fortsat skal deltage i Regionsældrerådet Hovedstaden, og at 
grundlaget for den fortsatte deltagelse er, at der arbejdes for en høringsret, så der bliver et 
fagligt og ældrepolitisk indhold i forhold til Ældrerådets deltagelse.  
 

➢ Ældrerådet besluttede at fastholde principbeslutningen om at deltagelsen i Regionsældrerådet 
Hovedstaden forankres direkte i Ældrerådet, jf. rådets beslutning af 24. november 2021. 

 
➢ Ældrerådet besluttede at valget af de ti ældrerådsmedlemmer, der skal repræsentere rådet i 

Regionsældrerådet Hovedstaden, finder sted på møde den 27. april 2022. ” 
 
Ældrerådet skal derfor som opfølgning vælge, hvilke 10 medlemmer der skal repræsentere Ældrerådet i 
Regionsældrerådet Hovedstaden, hvoraf de 2 af medlemmerne vælges til forretningsudvalget i 
Regionsældrerådet. 
Der holdes fire møder årligt i regi af Regionsældrerådet, og alle finder sted på Regionsgården i Hillerød 
(Kongens Vænge), og datoerne for de kommende møder i 2022 er som følger: den 16. maj (oplyst 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet gennemfører valget af de 10 repræsentanter sådan, at rådet først vælger 2 
medlemmer til Forretningsudvalget i Regionsældrerådet Hovedstaden og herefter vælger 
de 8 øvrige medlemmer. 
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lokale H2), den 15. september (oplyst lokale H2) og den 10. november (oplyst lokale H2). 
 
Forretningsudvalget var på møde den 20. april 2022 enigt om, at der skal være forberedelse inden 
møderne i Regionsældrerådet, og at det er vigtigt at indholdet i arbejdet holdes på den regionale bane, 
sådan at der ikke sker en glidning til det kommunale område.  
 
BESLUTNING 
Arne Bjørn Nielsen og Lise Helweg blev valgt som Ældrerådets to repræsentanter i Regionsældrerådet 
Hovedstadens Forretningsudvalg. 
 
Herefter blev følgende otte medlemmer valgt til at deltage i Regionsældrerådet Hovedstaden: 
Anne-Marie Bossen Aarøe, Elin Johansson, Hanne Simonsen, Kirsten Nissen, Leif Andreasen, Lisbeth 
Sølver, Margit Risnæs og Margit Schrøder. 
 
 

9. Opfølgning på Ældrerådets møde med teknik- og miljøborgmesteren den 7. marts 2022 og 
Ældrerådets møde med det stående politiske Teknik- og Miljøudvalg den 25. april 2022 
(udsat fra møde den 30. marts 2022 og suppleret med orienteringspunkt) 
v/Peder Blom (orienterings- g drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg var primus motor på velkomstmøde den 7. marts 2022 med teknik- 
og miljøborgmesteren, og Peder Blom vil orientere herom.  
 
Peder Blom vil derudover også orientere om mødet med det stående politiske Teknik- og Miljøudvalg 
den 25. april 2022, hvor nogle af mødeemnerne er budget 2023, etablering af seniorbofællesskaber og 
tilgængelighed i byen.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringerne til efterretning. 
 
 

10. Opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets møde med DOT (Din Offentlige Transport) den 11. 
marts 2022 (udsat fra møde den 30. marts 2022) 

        v/Peder Blom (orienterings- og drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg holdt møde med DOT (Din Offentlige Transport) den 11. marts 
2022. Det bemærkes, at DOT har meldt ud, at aldersgrænsen for adgang til pensionistrabat stiger til 67 
år den 1. juli 2022, og at der fra samme dato indføres et tillæg til metro på pensionistkort. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen om møderne den 7. marts 2022 samt den 25. april 
2022 til efterretning, herunder foretager opfølgning, såfremt det måtte være aktuelt.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, herunder foretager opfølgning, såfremt 
det måtte være aktuelt.  
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BESLUTNING 

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 

11. Opfølgning på Ældrerådets deltagelse i Messen ”Mere Fri Tid” den 19. marts 2022 – hvordan 
gik det, og hvad tager rådet med videre til næste år på messen den 14. januar 2023 (udsat 
fra møde den 30. marts 2022) 
v/Anders Lund, Ulla Morin m.fl. (orienterings- og drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet deltog med en stand på messen for nye og kommende pensionister den 19. marts 2022, og 
Ældrerådets messedeltagere vil orientere om erfaringerne fra deltagelsen, arbejdet i rådets stand, 
borgerønskerne der blev placeret på ”Livet træ”, messematerialet m.v. 
 
BILAG 

• Notat med sammenfatning af borgerønsker placeret på Ønsketræet den 19. marts 2022. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet følgende bemærkninger blev tilkendegivet: 

• Ældrerådet havde valgt en approach, hvor rådet selv var opsøgende ift. deltagerne, og det 
havde virket godt, og mange deltagere havde besøgt Ældrerådets stand – erfaringen var, at når 
der er nogen i forvejen i standen, så kommer der flere til 

• Ønsketræet havde i høj grad inviteret til en god kontakt og dialog med deltagerne 

• Tilbagemeldingerne fra ønsketræet er gengivet i opsamlingen fra dagen, der er omdelt til 
udvalgene, som kan vælge at tage emner op 

• Godt med caféborde i standen 

• Ældrerådets messemateriale, herunder folder og T-shirts, fungerer godt 

• Øksnehallen er et særdeles velegnet sted at holde arrangementer 

• Kaffe/kage til deltagerne bør også være gratis om formiddagen, og ikke kun om eftermiddagen 
 
 

12. Nyt om Erindringsmessen den 5. november 2022 (udsat fra møde den 30. marts 2022) 
v/Jesper Balle, Annette Thernøe og Ulla Morin (orienterings- og drøftelsespunkt)  

 
BAGGRUND 
Arbejdsgruppen bag tilrettelæggelsen af Ældrerådets deltagelse i Erindringsmessen 2022 vil under 
dagsordenspunktet orientere rådet om seneste nyt i forlængelse af møde den 16. marts 2022 
vedrørende messen, idet det er blevet fastlagt, at messen afholdes lørdag den 5. november 2022 kl. 
11.00-17.00 i Maskinhallen, Sundholmsvej 28A. 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet vender deltagelsen i Messen ”Mere Fri Tid” den 19. marts 2022, herunder 
hvad rådet tager med videre til næste år, hvor messen holdes den 14. januar 2023.     

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og drøfter rådets deltagelse i 
Erindringsmessen den 5. november 2022.  



10 

Møde i Ældrerådet, den 27. april 2022 

 

BILAG 

• PP-præsentation vedrørende Erindringsmessen 2022.  

• Jesper Balles udkast om egen konfirmation samt forside til egen slægtshistorie. 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet Ældrerådet samtidigt besluttede, at rådet selv 
forestår det journalistiske oplæg om, hvordan man kan skrive sine erindringer og selv kan påbegynde en 
skriveproces. Annette Thernøe vil som konsekvens heraf tage kontakt til den oplægsholder, der forinden 
har været kontakt med, og Michael Neumann vil efter sommerferien holde oplæg som led i Ældrerådets 
forberedelse til Erindringsmessen. 
 

13. Opfølgning på Ældrerådets tilrettelæggelse af 3-bymødet den 18. maj 2022, herunder 
præsentation af program for dagen (udsat fra møde den 30. marts 2022) 
v/Pia Weise Pedersen, Ulla Morin og Eleonora Lewandowski (orienteringspunkt)  

 
BAGGRUND 
Arbejdsgruppen vedrørende tilrettelæggelsen af 3-bymødet har udarbejdet program for dagen, og der 
lægges pt. op til velkomst på Rådhuset, oplæg om projekt ”Slip hjemmeplejen fri”, besøg i Guldbergs 
Have, frokost i Seniorcenteret Sankt Joseph og tid til gensidig orientering. 
 
Der er tilmeldingsfrist den 26. april 2022. Arbejdsgruppens deltagere er: Pia Weise Pedersen, Margit 
Schrøder, Ulla Morin og Eleonora Lewandowski. 
 
BILAG 

• Program for 3-bymødet den 18. maj 2022. 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet 25 medlemmer fra Malmø og 7 medlemmer fra 
Frederiksberg deltager i arrangementet. 
 
 

14. Forslag om invitation af medlemmerne fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget 
samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til at deltage i Ældrerådets temadag den 9. 
juni 2022 om minoritetsetniske ældre 
(udsat fra møde den 30. marts 2022 og herefter udvidet med invitationsforslag)  
v/Pia Weise Pedersen og Michael Neumann (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

2. at Ældrerådet drøfter og tager stilling til, om politikere skal inviteres til at deltage i rådets 
temadag den 9. juni 2022 vedrørende minoritetsetniske ældre. 
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Arbejdsgruppen vedr. planlægning af temadagen i Ældrerådet den 9. juni 2022 om minoritetsetniske 
ældre vil på mødet orientere om programmet for dagen, som sekretariatet pt. arbejder i forhold til med 
henblik på afklaring med oplægsholdere, praktik m.v. Arbejdsgruppen mødes igen den 12. maj 2022. 
 
Videre lægges der med dagsordenspunktet op til en drøftelse af, hvorvidt Ældrerådet skal invitere 
udvalgsmedlemmer fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget samt Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget til at deltage i Ældrerådets temadag den 9. juni 2022. 
 
Arbejdsgruppens deltagere er: Pia Weise Pedersen, Margit Schrøder og Michael Neumann. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede at invitere politikere med til temadagen den 9. juni 2022.  
 
 

15. Opfølgning på møde med beskæftigelses- og integrationsborgmesteren den 5. april 2022 
(udsat fra møde den 30. marts 2022 og herefter udvidet med invitationsforslag)  
v/ Michael Neumann (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget mødtes med den nytiltrådte beskæftigelses- og 
integrationsborgmester den 5. april 2022, og Michael Neumann vil orientere om mødet. 
 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. På opfordring ift. at flere i Ældrerådet melder sig til 
arbejdet i Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget, da udvalget ikke har så mange deltagere pt., 
tilmeldte Jesper Balle sig som nyt medlem. 
 
 

16. Forslag vedr. kommissorium for rådgivende bestyrelser på kommunens plejehjem 
v/ Lone Skov Al Awssi og Lisbeth Sølver (drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede på det seneste møde Holstebro kommunes proces om 
plejehjemsbestyrelser og der blev på udvalgets møde fremlagt forslag vedr. plejehjemsbestyrelser i 
Københavns Kommune. Udvalget drøftede forslaget og besluttede at tage det op i Ældrerådet med 
henblik på bemærkninger og yderligere kvalificering af forslaget. 
 
BILAG 

• Forslag vedr. kommissorium for rådgivende bestyrelser på Københavns kommunes plejehjem.  

• Materiale fra Holstebro Kommune vedrørende bestyrelsesmodeller for plejeboliger. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

3. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, herunder foretager opfølgning, såfremt 
det måtte være aktuelt. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

4. at Ældrerådet drøfter forslaget vedr. kommissorium for rådgivende bestyrelser på 
kommunens plejehjem fra rådets Sundheds- og Omsorgsudvalg. 
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BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede at behandle dagsordenspunktet igen på møde den 25. maj 2022.  
 
 

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

 
Kirsten Nissen orienterede om bestyrelsens seneste møde, hvor fokus havde været på 
repræsentantskabsmødet, og hvor bestyrelsens udtalelse pt. er under bearbejdning, og denne vil blive 
udsendt til ældrerådene mandag den 2.maj 2022.  
 
Videre orienterede Kirsten Nissen om ældreministerens invitation til borgermøde om fremtidens 
ældrepleje den 12. maj 2022 kl. 15.00-17.00 i Herlev Medborgerhus, som er sendt til hele Ældrerådet. 
 

 
18. Orientering fra sekretariatet 
 
Sekretariatet orienterede kort om status på igangværende opgaver, herunder kommende 
mødetilrettelæggelse i Telehuset. 
 
19. Eventuelt 

 
Pia Weise Pedersen orienterede om mødet den 20. april 2022 i følgegruppen vedrørende ”Slip 
hjemmeplejen fri”, idet projektet også indgår som en del af programmet for 3-bymødet.   
 
Anders Lund mindede om senioretapen, der finder sted den 2. juli 2022 kl. 10.00 i forbindelse med at 
”Touren” er i København, og hvor Anders Lund står i spidsen for Ældrerådets ”tour”- gruppe.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

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


