
1 

Møde i Ældrerådet, den 22. juni 2022 

 

 

REFERAT 
 

Møde i Ældrerådet 
Dato: onsdag den 22. juni 2022, kl. 9.30-12.30 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal 
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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 Anne Worning, Arvin Storgaard, Hanne Simonsen, Leif Andreassen og Merete Ganshorn. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Ældrerådet godkendte dagsordenen. 
 

 
2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 25. maj 2022 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 

 

BILAG 

• Referat af møde i Ældrerådet den 25. maj 2022. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte referat af møde i Ældrerådet den 25. maj 2022.  
 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 8. juni 2022 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
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 8. juni 2022. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog Forretningsudvalgets referat af 8. juni 2022 til efterretning. 
 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet godkender referat af møde i rådet den 25. maj 2022. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 8. juni 2022 til efterretning. 
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4. Økonomiforvaltningens tværgående høring vedrørende budget 2023 og budgetønsker 
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 

BAGGRUND 
Ældrerådet har på tidligere møder (30. marts samt 27. april) besluttet at nedennævnte forslag indgår 
som rådets budgetønsker i forhold til budget 2023, idet samtlige udvalg har arbejdet med forslag til 
budgetønsker:  
 

➢ Digitalisering som redskab til øget selvhjulpenhed på aktivitetscentre samt  
➢ Annullering af egenbetaling på de 15 palliative døgnpladser 

 
På baggrund heraf er vedhæftet udkast til høringssvar med de to budgetønsker. 
 
Økonomiforvaltningens høringsproces vedrørende budget 2023 
I forhold høringsprocessen har Økonomiforvaltningen denne gang tilrettelagt en proces med to 
høringsrunder. I den første høringsrunde er der svarfrist for at komme med budgetønsker den 24. juni 
2022. Ved den anden høringsrunde, er der mulighed for at komme med eventuelle yderligere 
budgetønsker eller bemærkninger til budgettet med svarfrist den 5. september 2022. 

 
BILAG 

• Udkast til høringssvar vedrørende budgetønsker til budget 2023. 

• E-mail fra Økonomiforvaltningen vedrørende høring om budget 2023. 

• Link til: Økonomiudvalget møde d. 14.06.2022, 15:30 | Københavns Kommunes hjemmeside 
(kk.dk) 

 

BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte høringssvaret vedrørende budgetønsker til budget 2023. 
 
 

5. Økonomiforvaltningens tværgående høring vedrørende ”Sikker By” strategien 
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 
Økonomiforvaltningen har den 2. juni 2022 sendt den nye Sikker By strategi i høring i Ældrerådet, idet 
den nuværende Sikker By strategi for 2018-2021 er udløbet, og strategien skal derfor fornys. Der er 
svarfrist den 24. juni 2022. 
 
Da høringen går emnemæssigt på tværs af Ældrerådets fagudvalg, blev der med e-mail af 3. juni 2022 
lagt op til en proces i Ældrerådet, hvorfor høringen blev behandlet i de udvalg der ønskede dette, og 
som fandt emnet relevant i forhold til det øvrige arbejde i udvalget. De forskellige in put fra 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender høringssvar til Økonomiforvaltningen vedrørende 
budgetønsker til Budget 2023. Økonomiforvaltningen har lagt op til, at Ældrerådet og øvrige 
høringsparter kan indsende supplerende høringssvar med frist den 5. september 2022.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender høringssvar vedrørende ”Sikker By” strategien, idet der er 
høringsfrist den 24. juni 2022.  

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-14062022
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-14062022
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udvalgsbehandlingerne er herefter sammenfattet i vedhæftede udkast til høringssvar, som Ældrerådet 
skal drøfte og beslutte endeligt på møde den 22. juni 2022.  
 
Sikker by strategi 
Sikker By strategien udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem forvaltningerne i 
kommunen, SSP (tværfagligt samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og politiet), 
politiet og den strategiske udvikling af det kriminalpræventive og tryghedsskabende arbejde i 
kommunen. Strategien indeholder overordnede mål og principper som forvaltningerne, SSP og politiet 
ser som vigtige i Sikker By samarbejdet. 
  
Sikker By samarbejdet mellem alle kommunens forvaltninger, SSP og Københavns Politi har eksisteret 
siden 2010. I den periode har der været tre politisk vedtagne, fireårige programmer/strategier, der har 
udgjort den overordnede ramme for kommunens indsats for mere tryghed og mindre kriminalitet i 
København.  
 
Den eksisterende strategi består af seks principper. To af principperne er grundprincipper, der dels 
beskriver Sikker By samarbejdet og dels beskriver, hvordan der arbejdes videns baseret på området. 
Derudover er der fire fagprincipper, som beskriver det tværgående samarbejde inden for fire 
fagområder, der dækker Sikker Bys fokusområder.  
 

I processen for arbejdet med en ny strategi er der besluttet en model, hvor der laves en bred 

inddragelse i udarbejdelsen af strategien. Der er blevet afholdt fire workshops i februar, hvor de fire 

fagprincipper er blevet drøftet på tværs af medarbejdere fra forvaltningerne, SSP og politiet, så 

principperne afspejler de aktuelle udfordringer. 

 

Det er fagprincipperne:  

⎯ Fokus på kriminalitetstruede børn og unge 

⎯ Fokus på rocker- og bandekriminalitet 

⎯ Fokus på lokalområder med tryghedsudfordringer  

⎯ Fokus på forebyggelse af ekstremisme. 
 

BILAG 

• Udkast til høringssvar vedrørende Sikker By strategien 

• Økonomiforvaltningens høringsbrev til Ældrerådet af 2. juni 2022 

• Udkast til fire fagprincipper til den nye Sikker By strategi 

• Den tidligere Sikker By strategi 2018-2021 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte høringssvaret vedrørende Sikker By strategien, med et par tilføjelser og 
præciseringer. 
 

 

6. Økonomiforvaltningens høring (v/BR-sekretariatet) om Ældrerådets holdning til det 
vedtagne medlemsforslag vedrørende Ældrerådets vedtægt 
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt)  

 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender høringssvar vedrørende holdning til medlemsforslag om 
Ældrerådets vedtægt. 
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BAGGRUND 
Økonomiforvaltningen v/BR-sekretariatet har anmodet om Ældrerådets bemærkninger til det 
medlemsforslag, som den 24. marts 2022 blev vedtaget i Borgerrepræsentationen om, at Ældrerådet 
får samme mulighed som Ungerådet for at stille forslag i Borgerrepræsentationen. 
 
Medlemsforslaget sigter mod, at Ældrerådet kan stille 4 forslag om året i Borgerrepræsentationen med 
forudgående behandling i relevant fagudvalg, og at Økonomiforvaltningen efter forudgående høring af 
Ældrerådet udarbejder et forslag til nye vedtægter, som skal behandles i Borgerrepræsentationen 
inden 1. juli 2022.  
 
Til orientering er nedenfor et link til Økonomiudvalgets opgaver, idet Ældrerådets principielle 
oprindelige begrundelse for at spørge om en vedtægtsmæssig forankring i dette udvalg blandt andet 
var begrundet i udvalgets overordnede, koordinerende og tværgående karakter, og idet Ældrerådet er 

hele kommunens ældreråd: Økonomiudvalgets opgaver | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 
 

BILAG 
• Udkast til høringssvar vedrørende Ældrerådets holdning til medlemsforlaget af 24. marts 2022 

• Udkast til Ældrerådets vedtægt 

• Økonomiforvaltningens (v/BR-sekretariatet)høringsbrev vedrørende medlemsforslaget om 
Ældrerådets vedtægt 

• Medlemsforslag af 24. marts 2022 vedrørende Ældrerådets vedtægt 

• Ungerådets vedtægt 

• Københavns Ældreråds svar af 27. januar 2022 til BR-Sekretariatet 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte høringssvaret vedrørende medlemsforlaget i BR af 24. marts 2022 om 

Ældrerådets vedtægt. 
 
 
7. Oplæg om rekruttering  

v/centerchef Clea Hinrichsen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 10.30-11.15) 

 
BAGGRUND 
Centerchef for HR og uddannelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Clea Hinrichsen, deltager på 
mødet i Ældrerådet den 22. juni 2022 og orienterer om rekrutteringsområdet. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og overvejer, om orienteringen giver 
anledning til yderligere overvejelser i Ældrerådet vedrørende rekrutteringsområdet. 

https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/oekonomiudvalget/udvalgets-opgaver
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8. Advisering om kommende brainstorm i Ældrerådet om afbureaukratisering på Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningens område, forud for processen, hvor Ældrerådet inddrages 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt)  

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget besluttede på møde den 8. juni 2022 at lægge op til, at der på mødet i Ældrerådet 
den 22. juni 2022 er en indledende drøftelse om regelforenkling og afbureaukratisering på Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningens område. Ældrerådet afventer dermed en egentlig fælles brainstorm øvelse 
indtil Ældrerådet ved mere om den kommende proces, hvor Ældrerådet, Handicaprådet og SUF-Med 
inddrages. 
 
Medlemsforslag om forenkling og afbureaukratisering på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
område 
Det stående politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg vedtog den 7. april 2022 et medlemsforslag om 
forenkling og afbureaukratisering, hvor der blev lagt op til at blandt andet Ældrerådet skulle inddrages i 
processen. Medlemsforslaget har denne ordlyd: 
 
”1. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemgår alle forvaltningens nuværende politikker, planer, 
strategier mv. og vurderer, om de fortsat er relevante, og om der kan ske forenklinger på området, fx 
ved at reducere i antallet. 
 
2. SUF-MED, Ældrerådet og Handicaprådet 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. 
3. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen pålægges at gennemgå alle regler, både statslige og 
kommunale, for sammen med SUF-MED og Ældrerådet at fremlægge hvilke regler, der kan afskaffes, 
hvilke der kan forenkles, samt hvilke der kan opretholdes. 
 
4. Alle kommunalt vedtagne regler og dokumentationskrav bortfalder pr. 1. januar 2023 medmindre 
man politisk inden da når frem til, at en regel eller dokumentationskrav skaber værdi for kerneopgaven. 
Det ønskes, at SUF-MED, Ældrerådet og Handicaprådet inddrages i at påpege, hvilke 
dokumentationskrav og regler, der skaber værdi for kerneopgaven.” 
 
Inddragelse af SUF-MED, Ældrerådet og Handicaprådet 
SUF-MED, Ældrerådet og Handicaprådet inddrages løbende i arbejdet gennem mødeaktivitet og evt. 
høringer mv. Desuden vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opfordre SUF-MED, Ældrerådet og 
Handicaprådet til at pege på eksempler, cases etc. vedr. regler, dokumentationskrav mv., som kan 
drøftes i Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder som led i regelforenklings- og 
afbureaukratiseringsprocessen med fire spor, som omfatter: 
 
• Generelle regler, dokumentationskrav mv. på sundheds- og ældreområdet (herunder fra serviceloven 
og sundhedsloven). 
 
• Regler, dokumentationskrav mv. vedr. administration og HR, herunder om økonomi og styring. 
 
• Regler og procedurer vedr. CURA, (som er et digitalt omsorgssystem, hvor medarbejdere 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager en indledende drøftelse af den kommende regelforenklings- og 
afbureaukratiseringsproces i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med henblik på, at rådet laver 
en egentlig fælles brainstorm øvelse, når rådet kender den konkrete proces for rådets inddragelse. 
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dokumenterer og tilgår oplysninger om borgerne). 
 
• Overordnede politikker, handlingsplaner mv. (fx København Kommunes Sundhedspolitik, 
Værdighedspolitik mv.). 

Der nedsættes arbejdsgrupper inden for de enkelte spor, og desuden vil forvaltningens medarbejdere 
få mulighed for og opfordres til at melde forslag om regelforenkling ind i forbindelse med arbejdet. 
Der er i afdækningen lagt op til at identificere skriftlige regler, dokumentationskrav, procedurer mv., 
som kan følge af både national lovgivning, anbefalinger mv. samt kommunens egne regler, fx 
instrukser, vejledninger, cirkulærer mv., eller regler fra andre forvaltninger i kommunen, fx fra 
Økonomiforvaltningen, herunder Koncernservice, som vedrører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 

Fokus for arbejdet med både at afdække og vurdere regler mv. er at sikre bedre arbejdsgange og mere 
tid til kerneopgaven. Forvaltningen lægger derfor også op til, at arbejdet målrettes, således at regler 
mv., som vurderes at være uden betydning for varetagelse af kerneopgaven, ikke omfattes af afdækning 
og vurdering.  

På dette link er det muligt at se referatet fra mødet den 2. juni 2022 vedrørende 
afbureaukratiseringsforslaget: Sundheds- og Omsorgsudvalget møde d. 02.06.2022, 13:45 | 
Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)  

BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede at arbejde videre med forenklings- og afbureaukratiseringsprocessen i 
Ældrerådet på mødet den 31. august 2022, idet fagudvalgene også arbejder med forenklings- og 
afbureaukratiseringsprocessen på augustmøderne. 

 

9. Status på Ældrerådets forbrug   
v/Peder Blom (drøftelses- og orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalgets tovholder vedrørende budgettet, Peder Blom, vil orientere om status på 
Ældrerådets forbrug, idet bemærkes, at Forretningsudvalget på møde den 8. juni 2022 besluttede, at 
formandskabet retter henvendelse til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med en advisering 
vedrørende den vedhæftede rapport.  
 

BILAG 
• Rapport over Ældrerådets forbrug. 

 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget/m%C3%B8de-02062022
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget/m%C3%B8de-02062022
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10. Deltagelse i KL’s ældrekonference om ”Fremtidens ældreliv” den 20. september 2022 
        v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget indstiller, at Ældrerådet i prioriteringsmæssig sammenhæng drøfter, hvad der 
giver – og har givet - værdi for Ældrerådet, herunder drøfter hensyn til formål og indhold (socialt, 
relationelt, skabe vidensgrundlag, styrke samarbejde med eksterne parter, øge synligheden m.v.) forud 
for beslutningen om Ældrerådets deltagelse i KL’s ældrekonference.  
 
Såfremt Ældrerådet beslutter, at rådet skal prioritere deltagelse i KL’s ældrekonference foreslår 
Forretningsudvalget, at Ældrerådet deltager bredt med fem medlemmer, og at deltagerne 
efterfølgende forpligter sig på at give en orientering om deltagelsen, til gavn for hele Ældrerådet. 
Prisen for deltagelse er 2.095 kr. + moms pr. deltager. 
 
Link til programmet for KL’s ældrekonference den 20. september 2022 med overskriften ”Fremtidens 
ældreliv”: Ældrekonference foreløbigt program 2022 (kl.dk).  
 

BESLUTNING 
Et flertal i Ældrerådet besluttede, at fem medlemmer af Ældrerådet har mulighed for at deltage i KL’s 
ældrekonference den 20. september 2022, og at de deltagende medlemmer samtidig forpligter sig til 
at orientere resten af Ældrerådet om det indholdsmæssige udbytte af konferencen. 
 
Følgende medlemmer deltager herefter i KL’s ældrekonference den 20. september 2022: 
Eleonora Lewandowski, Annette Thernøe, Elin Johansson og Margit Schrøder.  
 
Medlemmerne foretager selvstændig tilmelding til ældrekonferencen, idet sekretariatet sørger for 
fælles togtransport. 
 
 

11. Deltagelse i Valby Kulturdage den 2.-3. september 2022 
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget indstiller, at Ældrerådet i prioriteringsmæssig sammenhæng drøfter, hvad der 
giver – og har givet - værdi for Ældrerådet, herunder drøfter hensyn til formål og indhold (socialt, 
relationelt, skabe vidensgrundlag, styrke samarbejde med eksterne parter, øge synligheden m.v.) forud 
for beslutningen om Ældrerådets deltagelse i Valby Kulturdage den 2.-3. september. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter økonomiske prioriteringer og hvad der giver værdi for et samlet Ældreråd, 
herunder beslutter deltagelse i KL’s ældrekonference den 20. september 2022. 
Forretningsudvalget foreslår, at Ældrerådet i givet fald deltager bredt med højest 5 medlemmer, 
henset til den økonomiske prioritering. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter økonomiske prioriteringer, herunder hvad der giver værdi for et samlet 
Ældreråd, idet Forretningsudvalget foreslår, at Ældrerådet ikke deltager i Valby Kulturdage, 
henset til den økonomiske prioritering. 

https://www.kl.dk/media/50084/program.pdf
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Forretningsudvalget indstiller til, at Ældrerådet ikke deltager i Kulturdagene, henset til den økonomiske 
prioritering.  
 

Link til arrangementet Valby Kulturdage 2022: Valby Kulturdage - Valby Lokaludvalg (kk.dk) 

 
BESLUTNING 
Et flertal i Ældrerådet besluttede, at rådet ikke deltager i Valby Kulturdage den 2.-3. september 2022. 
 
 

12. Orientering om Sundheds- og Omsorgsudvalgets bruger/pårørendearbejde  
v/Lone Skov Al Awssi og Lisbeth Sølver (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Lone Skov Al Awssi og Lisbeth Sølver har ønsket at orientere Ældrerådet om Sundheds- og 
Omsorgsudvalgets bruger/pårørendearbejde. På mødet i Ældrerådet den 22. juni 2022 vil der blive 
givet den orientering om status på bruger/pårørendearbejdet, som arbejdsgruppen også har givet på 
møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet arbejdet genoptages efter regelforenklingsarbejdet i 
efteråret. 

 
 
13. Orientering om Ældrerådets temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre (en 

egentlig opfølgning finder sted i Ældrerådet efter sommerferien) 
v/Margit Schrøder, Pia Weise Pedersen og Michael Neumann(orienteringspunkt)  

 
BAGGRUND 
Ældrerådet holdt temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre, og på mødet i Ældrerådet den 
22. juni 2022 vil rådet kort vende arrangementet, idet arbejdsgruppen bag tilrettelæggelsen af 
temadagen vil forberede en egentlig drøftelse og opfølgning vedrørende temadagen efter 
sommerferien.  
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet Ældrerådet følger op på temadagen efter 
sommerferien. Det bemærkes, at der var enighed om, at det havde været en god og udbytterig dag, 
som havde givet ny fælles viden om området. 
 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, idet en egentlig opfølgning finder sted i 
Ældrerådet, efter sommerferien. 

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/valby-kulturdage/
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Møde i Ældrerådet, den 22. juni 2022 

 

14. Ældrerådets møde med kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard den 19. august 2022  
v/Anders Lund og Ulla Morin (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Kultur- og Fritidsudvalget vil orientere Ældrerådet om mødet, idet den konkrete mødetilrettelæggelse 
m.v. er i Kultur- og Fritidsudvalget. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet Kultur- og Fritidsudvalget forbereder mødet med 
borgmesteren, på møde i udvalget den 2. august 2022.  
 
 

15. Ældrerådets forberedelse af Spring for Livet lørdag den 17. september 2022 i 
Nørrebrohallen 
v/Anders Lund og Ulla Morin (orienterings- og drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på møde den 25. maj 2022 at deltage i Spring for Livet lørdag den 17. 
september 2022. Tilrettelæggelsen af Spring for Livet er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget, og 
Forretningsudvalget indstiller, at Ældrerådet allerede nu tilkendegiver, hvem der ønsker at deltage i 
Spring for livet m.v. sådan, at dette kan indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets forberedelse, herunder 
forberedelse af Ældrerådets stand. 
 
Der er et nye koncept for dagen, hvor der i højere grad er fokus på de yngre ældre og forebyggelse.  
DGI har afholdt et første informationsmøde den 19. maj 2022 vedrørende arrangementet, og referat 
herfra er vedhæftet til orientering. 
 
BILAG 

• Referat af informationsmøde den 19. maj 2022 samt guide til tilmelding som aktør. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet er tilmeldt Spring for Livet den 17. september 2022, hvor rådet deltager med en stand. 
 
På mødet tilkendegav følgende medlemmer at ville deltage i dagen og arbejdet i Ældrerådets stand: 
Kirsten Nissen, Elin Johansson, Merete Raaschou, Eleonora Lewandowski, Ulla Morin og Anders Lund. 
 
 
 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, idet Kultur- og Fritidsudvalget varetager 
mødetilrettelæggelsen af borgmestermødet den 19. august 2022.  

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådets medlemmer tilkendegiver, hvorvidt de ønsker at deltage i rådets stand m.v. til 
Spring for Livet lørdag den 17. september 2022.  
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Møde i Ældrerådet, den 22. juni 2022 

 

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

 

BESLUTNING 
Kirsten Nissen orienterede om bestyrelsens møde den 2. juni 2022, idet referat af mødet er 
offentliggjort på Danske Ældreråds hjemmeside (under medlemsområdet).  
 
Videre orienterede Kirsten Nissen om ældreministerens svar vedrørende samtidighed i kommunalvalg 
og ældrerådsvalg, hvorefter forholdet eventuelt vil kunne indgå i en ny ældrelov. Danske Ældreråd vil på 
baggrund heraf tage forholdet op i forbindelse med deltagelsen i det rådgivende panel, der for 
indeværende arbejder med en ny ældrelov. 
 
Herefter tog Ældrerådet orienteringen til efterretning. 
 
 

17. Orientering fra Regionsældrerådet Hovedstaden 
v/Arne Bjørn Nielsen (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Det bemærkes, at Arne Bjørn Nielsen og Lise Helweg er Ældrerådets to repræsentanter i 
Regionsældrerådet Hovedstadens Forretningsudvalg. Herefter er 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. 
 
Næste møde i Regionsældrerådet Hovedstaden finder sted den 15. september 2022. 
 

BESLUTNING 
Arne Bjørn Nielsen orienterede om, at Regionsældrerådet Hovedstaden fortsat afventer den nye 
hjemmeside.  
 
Videre opfordrede Arne Bjørn Nielsen på ny Ældrerådet til at melde in put ind til mødet den 15. 
september 2022, hvor det overordnede emne er ”trafik”. Der vil blive udsendt en tilmeldingsmail til 
Ældrerådet, når tiden nærmer sig, lige som ved sidste møde. 
 
Arne Bjørn Nielsen oplyste herudover, at mødet i november 2022 retteligt finder sted den 11. november 
2022, og ikke den 10. november 2022, og hvor regionsrådsformanden i Hovedstaden, Lars Gaardhø,j 
deltager. 

 
Herefter tog Ældrerådet orienteringen til efterretning. 

 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

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

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen om arbejdet i Regionsældrerådet Hovedstadens 
Forretningsudvalg til efterretning. 
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Møde i Ældrerådet, den 22. juni 2022 

 

18. Orientering fra sekretariatet 
 

Sekretariatet ønskede Ældrerådet god sommer. 
 
19. Eventuelt 
 
Jesper Balle oplyste, at konceptet for Erindringsmessen den 5. november 2022 har ændret sig, idet 
projektet er lavet om til en læringsworkshop, hvor de deltagende i stedet for oplæres i en erindrings- 
skrive/fortælle metode. Målgruppen er primært ældre og formålet er fortsat at formidle glæden ved 
erindringshistorie processen. 
 
Margit Schrøder oplyste, at hun den 21. juni 2022 havde deltaget i møde i bedømmelsesudvalget 
vedrørende årets borgerinddragende initiativ. 
 
Merete Raaschou oplyste, at hun havde deltaget på årets Folkemøde, hvor der havde været stort fokus 
på manglen på arbejdskraft, og de afledte problemer. 
 
 


