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Møde i Forretningsudvalget, den 20. april 2022 

 

REFERAT 
 
Møde i Forretningsudvalget 
Dato: onsdag den 20. april 2022, kl. 10.00-14.00 
Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse A, 1. sal (vær. 2) 
 
Forretningsudvalgets medlemmer: 
Kirsten Nissen (formand), Pia Weise Pedersen (næstformand), Anders Lund (formand for Kultur- og 
Fritidsudvalget), Arvin Storgaard (formand for Boligudvalget), Hanne Simonsen (formand for 
Sundheds- og Omsorgsudvalget), Margit Schrøder (formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget), 
Michael Neumann (formand for Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget) og Peder Blom 
(formand for Teknik- og Miljøudvalget). 
 
Afbud fra Peder Blom, Hanne Simonsen og Arvin Storgaard. Bjarne Jørgensen deltog i mødet i stedet 
for Peder Blom. 
 

 
Dagsordenspunkter til intern drøftelse i Forretningsudvalget den 20. april 2022: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Orientering fra formandskabet 

 
3. Orientering fra udvalgene, herunder Regionsældrerådet Hovedstaden 

 
4. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse, herunder forberedelse af Ældrerådets deltagelse i 

Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022  
 
Eventuelt 

 
 

Forberedelse af dagsordenspunkter til møde i Ældrerådet den 27. april 2022: 
 
 
5. Ældrerådets mødelederes tanker og ideer for den fremadrettede mødeledelse som opfølgning på 

mødeledersession den 1. april 2022  
 

6. Status på arbejdet med forberedelse af Ældrerådets budgetønsker, herunder annullering af 
egenbetaling på palliative pladser og digitaliseringsforslag. Forberedelse af foretræde  

 
7. Valg af 10 repræsentanter til deltagelse i Regionsældrerådet Hovedstaden 

 
8. Oplæg om MTO v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kl. 10.45-11.45 (konstitueret centerchef 

Tanja Thor Møller, områdechef Vivian Buse, chefkonsulent Marit Philipsen og chefkonsulent Dorte 
Christensen) 
[Indlægge tid til efterfølgende fælles dialog, refleksion og opsamling] 

 
9. Opfølgning på Ældrerådets møde med teknik- og miljøborgmesteren den 7. marts 2022 og 

Ældrerådets møde med det stående Teknik- og Miljøudvalg den 25. april 2022 (udskudt fra møde 
den 30. marts 2022 og suppleret med orienteringspunkt om møde den 25. april) 

 
10. Opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets møde med DOT 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, hvad tager rådet med videre til næste år på messen den 14. januar 2023, hvilke forslag gav 
Ønsketræet (udsat fra møde den 30. marts 2022) 
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12. Opfølgning på Ældrerådets deltagelse i Erindringsmessen den 5. november 2022 (udskudt fra 

møde den 30. marts 2022) 
 

13. Opfølgning på Ældrerådets tilrettelæggelse af 3-bymødet den 18. maj 2022, herunder program for 
dagen (udskudt fra møde den 30.marts 2022) 

14. Forslag om at invitere medlemmerne af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget samt 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til at deltage i Ældrerådets temadag den 9. juni 2022 om 
minoritetsetniske ældre, herunder program for dagen (udskudt fra møde den 30.marts 2022 og 
herefter udvidet med forslag)  

15. Opfølgning på møde med beskæftigelses- og integrationsborgmesteren den 5. april 2022  
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Forretningsudvalget godkendte dagsordenen, idet fælles drøftelse af forslag om inddragelse af 
beboere på plejehjem og pårørende indgik i planlægningen, jf. den samlede oversigt over emner til 
mødet den 27. april 2022 (forslag vedr. kommissorium for rådgivende bestyrelser på Københavns 
kommunes plejehjem). 
 

 
2. Orientering fra formandskabet  

Kirsten Nissen oplyste, at der som led i møderækken med de nytiltrådte borgmestre og udvalg også var 
blevet sendt en invitation til Overborgmesteren om et møde med Ældrerådet i 2022. Der lægges i 
invitationen op til, at mødet finder sted i forbindelse med et af Ældrerådets ordinære møder på 
Rådhuset. 

  

3. Orientering fra udvalgene, herunder Regionsældrerådet Hovedstaden 
 v/Forretningsudvalget i fællesskab (orienteringspunkt) 

 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Michael Neumann orienterede om Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalgets møde den 5. april 
2022 med den nytiltrådte beskæftigelses- og integrationsborgmester, hvor opfattelsen var, at det 
havde været et godt møde, og hvor Ældrerådet havde haft mulighed for at orientere om rådets arbejde 
og mærkesager.  
 
Michael Neumann bemærkede, at Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget pt. har fem 
medlemmer til at varetage arbejdet med to forvaltningsområder, og udvalget vil derfor gerne opfordre 
flere til at melde sig til Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget. 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Margit Schrøder orienterede om Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 7. april 2022, hvor 
udvalget bl.a. havde brugt en del tid på at gennemgå dagsordenen for det stående politiske Sundheds- 
og Omsorgsudvalg, da dagsordenen havde indeholdt emner af direkte relevans for Ældrerådet, 
herunder et medlemsforslag om, at Ældrerådet (samt Handicaprådet og SUF-MED) opfordres til at 
præsentere minimum tre regler på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område, der kan afskaffes for 
at skabe bedre arbejdsgange og frigøre mere tid til kerneopgaven, og hvilke dokumentationskrav og 
regler, der skaber værdi for kerneopgaven.  
 
Videre oplyste Margit Schrøder, at udvalget havde drøftet sundhedsprofil 2021 for kommuner i Region 
Hovedstaden. Sundhedsprofilen giver viden om ældres sundhed, livstilsvaner og risikofaktorer, og kan 
derfor bruges til at fremme sundhed og forebygge sygdom. Herudover havde udvalget bl.a. drøftet 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens notat om BRUS. 
 
Margit Schrøder oplyste, at det planlagte møde i Regionsældrerådet Hovedstadens Forretningsudvalg 
den 19. april 2022, ikke var blevet afholdt, hvilket der var enighed om var en ærgerlig tendens.  
Forretningsudvalget vendte i fællesskab, at det er vigtigt, at Regionsældrerådet har fokus på de 
regionsmæssige opgaver, og at deltagerne er klar til at lægge noget energi i arbejdet. 
 
Teknik- og Miljøudvalget 
Bjarne Jørgensen orienterede om Teknik- og Miljøudvalgets seneste møde den 4. april 2022, hvor 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.  at Forretningsudvalgets medlemmer orienterer hinanden gensidigt om arbejdet i fagudvalgene. 
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udvalget bl.a. havde haft fokus på områderne tilgængelighed og udeservering, og hvor udvalget vil 
tage en tilgængelighedsrundtur og besøge en bydel ad gangen for at undersøge, hvordan det konkret 
forholder sig med tilgængeligheden.  
 
Videre oplyste Bjarne Jørgensen, at udvalget på et senere møde vil drøfte, hvordan man fremadrettet 
kan arbejde i forhold til udeservering og tilgængelighed set i lyset af, at Borgerrepræsentationen 
lægger op til yderligere udeservering. Forretningsudvalget vendte i fællesskab, om en meget konkret 
tilgang til udeservering, hvor man gør opmærksom på, hvilke restauranter, cafeer mv., det drejer sig 
om, vil kunne være en mulighed i forhold til at finde en balanceret løsning som forener en øget 
udeservering med tilgængelighedsperspektivet.  
 
Videre gjorde Bjarne Jørgensen opmærksom på Ældrerådets møde med Teknik- og Miljøudvalget den 
25. april 2022, hvor tilgængelighed vil indgå sammen med seniorbofællesskaber, herunder hvordan 
kommunen vil leve op til at der skal bygges fire om året. Kirsten Nissen bemærkede hertil, at Ældrerådet 
havde fået oplyst, at Teknik- og Miljøforvaltningen pt. afventer at der bliver nedsat et sekretariat, der skal 
arbejde med bofællesskabsområdet. Bjarne Jørgensen gjorde endvidere opmærksom på, at 
lokaludvalgene også er en del af arbejdet med seniorbofællesskaber, da der også er brug for nogle 
lokale tovholdere. 
  
Herudover orienterede Bjarne Jørgensen om på status udvalgets deltagelse i de forskellige 
parkbrugerråd m.v., herunder Middelalderbyen (hvor der er tilgængelighedsudfordringer i forbindelse 
med udeservering samt støjgener), Kagsmosen, Bispeengbuen samt Fælledparken (hvor Lisbeth 
Sølver blev valgt til at deltage som repræsentant og Bjarne Jørgensen blev valgt som suppleant). 
 
Bjarne Jørgensen oplyste videre, at der var udarbejdet svar vedrørende udviklingsplanen for 
Vigerslevparken. 
 
Endvidere havde udvalget drøftet Ældrerådets hjemmeside i forhold til indhold, prioritering af brugen 
m.v., hvor opfattelsen er, at der mangler noget fælles viden. 
 
Bjarne Jørgensen oplyste, at udvalget havde drøftet affaldssorteringsudfordringer for ældre, herunder 
affaldsstationer, hvor man pt. afventer hvad der sker i kommunen, og at et samarbejde med Sundheds- 
og Omsorgsudvalget vil være relevant i den sammenhæng for at komme nærmere i forhold til, hvad det 
er for nogle problematikker der gør sig gældende, og hvilke borgere, der kommer til at opleve 
udfordringer.  
 

 
4. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse, herunder forberedelse af Ældrerådets 

deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022  
v/Kirsten Nissen (orienterings- og drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet deltager den 9.-10. maj 2022 i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk 
konference på Hotel Nyborg Strand.  
På repræsentantskabsmødet den 9. maj 2022 skal ældrerådene tage stilling til det forslag, som Danske 
Ældreråds bestyrelse har fremsat om en vedtægtsændring som lægger op til, at der fremadrettet 
afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i ulige år i andet kvartal (i dag holdes det hvert år). 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget vender Ældrerådets deltagelse i Danske Ældreråds 
repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022, herunder den foreslåede vedtægtsændring m.v. 
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Ældrerådet behandler deltagelsen i repræsentantskabsmødet og vedtægtsforslaget m.v., på mødet den 
27. april 2022.  
 
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  
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)  
 
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 

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, Arvin Storgaard, 
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), 

https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2022/04/Dagsorden-til-repraesentantskabsmoede-9.-maj-2022.pdf
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Elin Johansson (anført som delegeret). 
 
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)  
 
BESLUTNING 
Kirsten Nissen gennemgik dagsordenen for repræsentantskabsmødet med særlig fokus på forslagene 
til vedtægtsændringer, hvor der er afstemninger. Der var enighed om at afsætte 30 minutter til 
gennemgangen af dagsordenen på mødet i Ældrerådet den 27. april 2022 sådan, at alle delegerede er 
klar på de forskellige afstemningsdele. 

Videre oplyste Kirsten Nissen, at bestyrelsen for Danske Ældreråds forslag til udtalelse sendes til 
ældrerådene en uge inden repræsentantskabsmødet, og at sundhedsloven vil blive 
omdrejningspunktet. Kirsten Nissen lagde op til, at Ældrerådets repræsentanter på 
repræsentantskabsmødet vender udtalelsen enten på turen til Nyborg eller i salen inden konferencen. 
 

5. Ældrerådets mødelederes tanker og ideer for den fremadrettede mødeledelse som opfølgning 
på mødeledersession den 1. april 2022  

v/mødelederne (orienterings- og drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådets mødeledere (Peder Blom, Ulla Morin, Bjarne Jørgensen, Arvin Storgaard, Lisbeth 
Sølver og Jesper Balle) deltog i mødeledersession den 1. april 2022. Som opfølgning på 
mødeledersessionen vil repræsentanter for mødelederne dele tanker og ideer med 
Forretningsudvalget om den fremadrettede mødeledelse sådan, at der er fokus på mødeledernes 
rolle og sammenhængen mellem mødeledelse og mødetilrettelæggelse. 
 
BILAG 

• Opsamling fra mødeledersession den 1. april 2022. 
 
BESLUTNING 
Bjarne Jørgensen oplyste, at mødelederne endnu ikke havde haft mulighed for at samles og vende det 
fremadrettede arbejde, men at mødelederne mødes snarest muligt, og at mødelederne har inddelt sig i 
grupper. På Ældrerådets møde den 27. april 2022 vil gruppen derfor alene give en kort indflyvning til 
de overordnede tanker og overvejelser. 
 
Bjarne Jørgensen bemærkede kort om sine egen overvejelser, 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 

INDSTILLING 

Mødelederne deler tanker og ideer for den fremadrettede ledelse af Ældrerådets møder sådan, at 
der skabes bedst mulig sammenhæng i forhold til Forretningsudvalgets konkrete dagsordens- og 
mødetilrettelæggelse. 

https://medialib.cmcdn.dk/medialibrary/F7AD5037-2F84-400E-9D2D-B52EFF338311/E3556BF7-F18F-EC11-84B2-00155D0B0901.pdf
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håndtering af afstemningen. 
 

6. Status på arbejdet med forberedelse af Ældrerådets budgetønsker, herunder annullering af 
egenbetaling på palliative pladser og digitaliseringsforslag, samt forberedelse af foretræde. 
v/repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget 
(orienterings- og drøftelsespunkt) 

 
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.” 
 
Udarbejdelsen af forslaget om øget brug af digitalisering sker i samarbejde mellem Ældrerådets Kultur- 
og Fritidsudvalg samt Sundheds- og Omsorgsudvalg, og Ældrerådet undersøger derfor også 
muligheden for foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget.  
 
Det blev oplyst på mødet, at der ikke er et budgetønske ift. rehabiliteringsproblematikker, men at 
Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg arbejder med rehabiliteringsområdet i anden 
sammenhæng.  
 
Desuden blev det tilkendegivet på mødet, at der ikke er budgetønsker på øvrige forvaltningsområder.  
 
Ældrerådet besluttede at følge op på budgetønskerne igen på rådets møde den 27. april 2022 sådan, at 
forslagene til budgetønsker er klar til præsentation på foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget, 
der forventeligt er den 16. maj 2022.  
 
I forhold til foretræde fremgår følgende vedr. det stående Sundheds- og Omsorgsudvalg: 
 
Enkeltpersoner eller mindre grupper kan anmode om foretræde i forbindelse med en konkret sag på 
udvalgets dagsorden. Ved foretræde kan man kort fremføre synspunkter om den konkrete sag. 
Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål.  
 
Der kan ikke forventes en skriftlig opfølgning fra udvalget som følge af foretrædet. Der afsættes 
maksimum 15 minutter til et foretræde, hvor der inden for tidsrummet også skal afsættes tid til, at 
udvalgsmedlemmerne kan stille spørgsmål. Foretrædet gennemføres som regel ved mødets start. Den 
politiske behandling af sagen finder først sted bagefter, da udvalgsmødet er et lukket møde. 

BILAG 

• Budgetønske vedrørende annullering af egenbetaling. 

• Budgetønske vedrørende digitalisering som en vej til større selvhjulpenhed 

 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede, at sekretariatet bistår med en sproglig justering af forslaget 
vedrørende digitalisering som en vej til større selvhjulpenhed inden det forelægges for Ældrerådet på 
møde den 27. april 2022. Det bemærkes, at rådet den 30. marts 2022 besluttede 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.  

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget indledningsvist vender status på forberedelse af budgetønsker, 
herunder forberedelse af foretræde. 
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7. Valg af 10 repræsentanter til deltagelse i Regionsældrerådet Hovedstaden 
v/Kirsten Nissen og Pia Weise Pedersen (orienterings- og drøftelsespunkt) 

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

➢ 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 på mødet den 30. marts 2022 vælge, hvilke 10 medlemmer der 
skal repræsentere Ældrerådet i Regionsældrerådet Hovedstaden, idet 2 af medlemmerne vælges til 
forretningsudvalget. 
 
Formandskabet vendte på møde den 6. april 2022, at det kunne være en mulighed at 
regionsælderådsmøderne forberedes på formøder, evt. i tilknytning til et møde i Ældrerådet, og at der 
ligeledes vil være orienteringer om arbejdet på Ældrerådsmøderne. Desuden vendte formandskabet, at 
de to forretningsudvalgsmedlemmer i Regionsældrerådet vil kunne varetage tovholderfunktionen i 
forbindelse med mødeforberedelsen og den efterfølgende orientering på Ældrerådets møder. 
 
Der holdes fire møder årligt i regi af Regionsældrerådet, der alle finder sted på Regionsgården i Hillerød 
(Kongens Vænge), og datoerne for de kommende møder i 2022 er som følger: den 16. maj (lokale H2), 
den 15. september (lokale H2) og den 10. november (lokale H2). 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede at lægge op til en proces på mødet i Ældrerådet den 27. april 2022, 
hvorefter rådet først vælger de to medlemmer til Regionsældrerådets Forretningsudvalg, og herefter 
vælger de otte øvrige medlemmer af Regionsældrerådet.  
Der var enighed i Forretningsudvalget om, at der skal være forberedelse inden møderne i 
regionsældrerådet, og at det er vigtigt at indholdet holdes på det regionale, sådan at der ikke sker en 
glidning til det kommunale område.  
 
 

8. Oplæg om MTO v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kl. 10.45-11.45 (konstitueret centerchef 
Tanja Thor Møller, områdechef Vivian Buse, chefkonsulent Marit Philipsen og chefkonsulent 
Dorte Christensen) Orienteringspunkt 
 
Indlægge tid til efterfølgende fælles dialog, refleksion og opsamling 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget koordinerer dagsordenspunktet vedr. valg af 10 repræsentanter til 
Regionsældrerådet Hovedstaden, og i fællesskab overvejer hvordan mødeforberedelsen til 
Regionsældrerådsmøderne kan tilrettelægges ud fra de erfaringer, som Ældrerådet allerede har. 
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BESLUTNING 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen giver på mødet en overordnet orientering om området vedr. 
midlertidige døgnophold (MTO), herunder hvad det er for nogle tilbud/ophold kommunen har; 
visitationen; hvilke borgere er der tale om; betalingsforhold, samt er der nogle udfordringer der særligt 
gør sig gældende ift. de midlertidige døgnophold. 
 

 

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

 
Der var intet at bemærke, idet punktet er udskudt fra mødet den 30. maj 2022. 

 
 
10. Opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets møde med DOT den 11. marts 2022 (udsat fra møde den 

30. marts 2022) 
v/Peder Blom (orienteringspunkt) 

 
Der var intet at bemærke, idet punktet er udskudt fra mødet den 30. maj 2022. 
 
 

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

 
BESLUTNING 
Anders Lund oplyste, at det havde været en rigtig stor succes at deltage på messen, hvor mange 
borgere havde været forbi Ældrerådets stand, hvor ”Livet træ” havde gjort en stor forskel, og hvor flere 
også havde sat et ønske. I forhold til de afgivne ønsker oplyste Anders Lund, at disse vil blive fordelt til 
de øvrige fagudvalg til eventuel videre behandling. Bjarne Jørgensen oplyste supplerende, at 
Ældrerådet skal have en ny plakat til roll up’en. 

INDSTILLING 

Oplæggene holdes på møde i Ældrerådet den 27. april 2022. 

INDSTILLING 

Dagsordenspunktet blev udskudt på møde i Ældrerådet den 30.marts 2022, idet det nye punkt 
indeholder en supplerende orientering fra møde den 25. april 2022 med det stående Teknik- og 
Miljøudvalg. 

INDSTILLING 

Dagsordenspunktet blev udskudt på møde i Ældrerådet den 30. april 2022.  
 

INDSTILLING 

Dagsordenspunktet blev udskudt på møde den 30. marts 2022.  
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BILAG 

• Notat med sammenfatning af ønsker fra Ønsketræet. 
 
 

12. Opfølgning på Ældrerådets deltagelse i Erindringsmessen den 5. november 2022 (udsat fra 
møde den 30. marts 2022) 
v/Jesper balle, Ulla Morin og Annette Thernøe (orienteringspunkt) 

 
BESLUTNING 

Forretningsudvalget besluttede at afsætte 15 minutter til opfølgningen. 
 

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

for dagen (udsat fra møde den 30.marts 2022 

v/Pia Weise Pedersen, Margit Schrøder, Ulla Morin og Eleonora Lewandowski 
(orienteringspunkt) 

  
BESLUTNING 
Forretningsudvalget bemærkede, at Ældrerådet gøres opmærksom på tilmelding til 3-bymødet. 
 
 

14. Forslag om at invitere medlemmerne af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget samt 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til at deltage i Ældrerådets temadag den 9. juni 2022 
om minoritetsetniske ældre, herunder program for dagen (udsat fra møde den 30.marts 2022 og 
herefter udvidet med forslag) 

v/Pia Weise Pedersen, Margit Schrøder og Michael Neumann (beslutningspunkt) 

 
BESLUTNING 
Michael Neumann oplyste, at arbejdsgruppen har udarbejdet et program for dagen, som sekretariatet 
pt. arbejder i forhold til med henblik på oplægsholdere, praktik m.v. Arbejdsgruppen mødes igen den 
12. maj 2022. 
 
 
 
 
 
 

INDSTILLING 

Dagsordenspunktet blev udskudt på møde den 30. marts 2022.  

INDSTILLING 

Dagsordenspunktet blev udskudt på møde den 30. marts 2022.  

INDSTILLING 

Dagsordenspunktet er delvist et udskudt orienteringspunkt fra møde den 30. marts 2022 samt 
suppleret med et nyt forslag om at Ældrerådet også inviterer eksterne deltagere med på 
temadagen.  
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15. Opfølgning på møde med beskæftigelses- og integrationsborgmesteren den 5. april 2022 
v/Michael Neumann (orienteringspunkt) 

 
 
Der var intet at bemærke. 
 

 
 
Ældrerådets dagsorden til den 27. april 2022 indeholder på denne baggrund følgende 
punkter, og heri vil der skulle indtænkes pauser og gymnastik: 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat af det seneste møde 

 
3. Referat af Forretningsudvalgets møde 

 
4. Ældrerådets mødelederes tanker og ideer for den fremadrettede mødeledelse som opfølgning 

på mødeledersession den 1. april 2022  
 

5. Oplæg om MTO v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kl. 10.45-11.45 (konstitueret centerchef 
Tanja Thor Møller, områdechef Vivian Buse, chefkonsulent Marit Philipsen og chefkonsulent 
Dorte Christensen) 
 
Indlægge tid til efterfølgende fælles dialog, refleksion og opsamling 
 

6. Ældrerådets budgetønsker, herunder annullering af egenbetaling på palliative pladser og 
digitaliseringsforslag samt forberedelse af foretræde  

 
7. Forberedelse af Ældrerådets deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj 

2022 
 

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 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 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, hvad tager rådet med videre til næste år på messen den 14. januar 2023 (udsat fra møde 
den 30. marts 2022) 

 
12. Opfølgning på Ældrerådets deltagelse i 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 program 
for dagen (udsat fra møde den 30.marts 2022) 

 

INDSTILLING 

Orienteringen gives på møde den 27. april 2022.  
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14. Forslag om at invitere medlemmerne af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget samt 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til at deltage i Ældrerådets temadag den 9. juni 2022 
om minoritetsetniske ældre, herunder program for dagen (udsat fra møde den 30.marts 2022 
og herefter udvidet med forslag)  

 
15. Opfølgning på møde med beskæftigelses- og integrationsborgmesteren den 5. april 2022 

 
16. Forslag om fælles drøftelse vedrørende inddragelse af pårørende og beboere på plejehjem 

(Forslag vedr. kommissorium for rådgivende bestyrelser på Københavns kommunes plejehjem) 
Forretningsudvalget forslog, at det alene er kommissoriet der medsendes til mødet, idet det 
øvrige materiale fra Holstebro kommune er omfangsrigt. Det blev besluttet at afsætte 30 
minutter til drøftelsen. 

 
17. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 

 
18. Sekretariatet 

 
19. Eventuelt 

 
 


