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Møde i Forretningsudvalget, den 11. maj 2022 

 

REFERAT 
 
Møde i Forretningsudvalget 
Dato: onsdag den 11. maj 2022, kl. 10.00-14.00 
Sted: Telehuset, Borups Allé 41, Tårnet, lokale H 301 (indgang via receptionen – lokalet er på 3. 
sal, der er elevator) 
 
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 Margit Schrøder og Arvin Storgaard. Elin Johansson deltog i mødet i stedet for Arvin 
Storgaard. 
 

 
Dagsordenspunkter til intern drøftelse i Forretningsudvalget den 11. maj 2022: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Orientering fra formandskabet 

 
3. Orientering fra udvalgene 
 
4. Forslag om et generelt oplæg om produktionskøkkener og plejehjemskøkkener på møde den 

25. maj 2022 i forlængelse af sagen fra plejehjemmet Lindehusene på Nørrebro, hvor 
Fødevarestyrelsens tilsyn medførte bøde og sur smiley på grund af dårlig rengøring i 
køkkenerne 

 
5. Orientering om aktuelle sager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen v/ direktør Jakob Krogh 

(kl. 11.15-11.45) 
 
6. Ældrerådets sommerfrokost den 22. juni 2022  
 
7. Bruttoliste over oplæg på Ældrerådets møder i 2022 
 
8. Genoptagelse af Ældrerådet plejehjemsbesøg  

 
9. Valg af repræsentant til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bedømmelsesudvalg 

vedrørende ”Årets Borgerinddragende Initiativ”  
 
10. Eventuelt 
 
 

Forberedelse af dagsordenspunkter til møde i Ældrerådet den 25. maj 2022: 
 

11. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udkast til Værdighedspolitikken 
2022  
 

12. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Magtberetning 2021  
 
13. Tværgående høring fra Økonomiforvaltningen vedrørende budget 2023 og budgetønsker  

 
14. Ældrerådets abonnement hos Altinget 
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15. Forslag om retningslinjer for brug af Ældrerådets hjemmeside – forslag fra Teknik- og Miljøudvalget 
samt Boligudvalget 

 
16. Opfølgning på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022  
 
17. Orientering om ældreministerens borgermøde den 12. maj 2022 i Herlev Medborgerhus 

vedrørende fremtidens ældrepleje 
 
18. Opfølgning på møde i Regionsældrerådet Hovedstaden den 16. maj 2022 
 
19. Opfølgning på foretræde for det stående politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg den 16. maj 

2022  

20. Orientering fra Ældrerådets deltagelse i 7-bymøde i Odense den 17. maj 2022  

21. Opfølgning på Ældrerådets afholdelse af 3-bymøde den 18. maj 2022 
  

22. Status på Ældrerådets temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre  

23. Forslag vedr. kommissorium for rådgivende bestyrelser på plejehjem (udsat fra møde den 27. 
april 2022) 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Forretningsudvalget godkendte dagsordenen. 
 

 
2. Orientering fra formandskabet  

Formandskabet havde med dagsordensudkastet lagt op til, at punktet ”orientering fra Danske 
Ældreråds bestyrelse” udgår sådan, at denne orientering alene gives på møderne i Ældrerådet, for 
herved at undgå dobbelt-orienteringer. Der blev ikke tilkendegivet bemærkninger til dette. 

  

3. Orientering fra udvalgene 
 v/Forretningsudvalgets medlemmer i fællesskab (orienteringspunkt) 

 
Kultur- og Fritidsudvalget 
Anders Lund orienterede om møde den 25. april 2022, hvor udvalget blandt andet havde drøftet 
opførelse af nye svømmehaller i kommunen. Videre oplyste Anders Lund, at der er 18 svømmehaller, 
som skal renoveres, og at der er udarbejdet en plan for dette arbejde, men at denne plan ikke 
indeholder oplysninger om, hvor berørte borgere alternativt skal gå hen i renoveringsperioden. 
 
Anders Lund oplyste herudover, at udvalget på møde den 16. maj 2022 får besøg af Borgerservice for at 
høre mere om, hvordan det går med afprøvning af Voicebot i Borgerservice. Udvalget skal også høre 
om status på overgangen fra NemID til MitID. 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.  at Forretningsudvalgets medlemmer orienterer hinanden gensidigt om arbejdet i fagudvalgene. 
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Anders Lund oplyste videre, at han deltager i et formøde med DGI den 19. maj 2022 i tilknytning til 
”Spring for Livet”, der i år holdes den 17. september 2022. Desuden oplyste Anders Lund, at der fra 
kommunens side ift. biblioteker og brug af digitalisering alene er fokus på børn og unge, men ikke 
ældre, hvilket udvalget vil have opmærksomhed på. 
 
Videre orienterede Anders Lund om Bedømmelsesudvalget vedrørende årets fællesskabspris, hvor 
Anders Lund er Ældrerådets repræsentant. Anders Lund oplyste ligeledes, at han og Merete Ganshorn 
deltog i Frivilligrådets udforskningsseminar den 28. april 2022. 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Hanne Simonsen oplyste, at udvalget blandt andet havde drøftet og udarbejdet udkast til høringssvar 
vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Magtberetning 2021 samt Værdighedspolitikken 
2022.  
 
Videre oplyste Hanne Simonsen, at udvalget havde drøftet indhold på Regionsældrerådet 
Hovedstadens møde den 16. maj 2022 samt drøftet §79- området, idet det stående politiske Sundheds- 
og Omsorgsudvalg ligeledes havde haft området oppe at vende på et møde. 
 
Teknik- og Miljøudvalget 
Peder Blom oplyste, at udvalget på møde den 2. maj 2022 havde lavet opfølgning på mødet med det 
politiske Teknik- og Miljøudvalg den 25. april 2022, idet Peder Blom oplyste, at Teknik- og Miljøudvalget 
vil arbejde videre med opmærkning af restauranters udearealer, herunder om restauranterne kan 
afholde udgiften til opmærkningen.  
 
Peder Blom oplyste, at det fra politisk side var blevet til kendegivet på mødet, at man vil arbejde videre 
med tanken, idet restauranterne skal aflevere en målfast plan for, hvor meget de fylder.  
 
Videre oplyste Peder Blom, at det er oplevelse, at restauranterne i nogle områder breder sig ind over 
fortovet, så det er vanskeligt at komme forbi på fortovet med fx en rollator eller kørestol, men at dette 
kan afhjælpes ved en afgrænsning til et bestemt område, som restauranten så holder sig derinde for.  
I den forbindelse oplyste Peder Blom, at forvaltningen havde oplyst, at der perioden for inddragelse af 
p-pladser var blevet forlænget, og at der er inddraget 472 p-pladser. Ved inddragelse af p-pladser 
anvendes en afmærket i form af blomsterkummer m.v. 
 
Videre orienterede Peder Blom om status på arbejdet i parkbrugerrådene, herunder Fælledparken og 
Amagerstrandpark. Ift. Amagerstrandpark blev tilkendegivet på mødet med det politiske udvalg den 
25. april, at forvaltningen vil følge op på toiletforholdene, idet disse ikke vurderedes handicapvenlige. 
 
Peder Blom orienterede om den offentlige høring vedrørende midtvejsevaluering af Ressource- og 
Affaldsplan 2024, idet det havde været udvalgets vurdering, at der ikke var noget i høringen der 
specielt rettede sig mod ældre, men at udvalget ønsker et møde med kommunen om affaldsområdet, 
herunder affaldssortering.  
 
Herudover oplyste Peder Blom, at udvalget ønsker at holde møde med kommunen om 
Flextrafikområdet for at høre nærmere om, hvordan ordningen fungerer, hvor går man hen, hvis man 
ønsker at klage, hvad sker der efterfølgende m.v. 
 
Hanne Simonsen gjorde i den sammenhæng opmærksom på, at hovedtemaet for mødet i 
Regionsældrerådet Hovedstaden den 15. september er flextrafik, og at det derfor kunne være relevant 
for medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget at deltage på dette møde. 
 
Videre oplyste Peder Blom, at udvalget vil lave opsamling fra seniormessen, idet der er mange af 
tilbagemeldingerne fra ønsketræet, der vedrører Teknik- og Miljøområdet. Peder Blom oplyste 
derudover, at udvalget har planlagt tilgængeligheds vandretur i forlængelse af mødet i Ældrerådet den 
25. maj 2022.  
 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Michael Neumann orienterede om det seneste møde i udvalget, hvor fokus havde været på 
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tilrettelæggelsen af temadagen den 9. juni 2022. Herudover oplyste Michael Neumann, at udvalget 
havde drøftet Ældrerådets hjemmeside. 
 
Boligudvalget 
Elin Johansson oplyste, at udvalget på møde den 2. maj 2022 havde drøftet forskellige boligtyper, 
herunder de kommende plejehjemsbyggerier på Godsbaneterrænet og Beauvais grunden, samt de 
kommende tryghedsboliger i Sundparken. 
 
Videre oplyste Elin Johansson, at udvalget havde vendt en eventuel fornyet henvendelse til BL 1. kreds 
med henblik på at spørge om holdningen til bofællesskaber i relation til den kommende fornyelse af 
Almenboligaftalen af 2019. 
 
Herudover oplyste Elin Johansson, at udvalgets formand havde været på besøg i Kollektivhuset på Hans 
Knudsens Plads.  
 

 
4. Forslag om et generelt oplæg om produktionskøkkener og plejehjemskøkkener på møde den 

25. maj 2022 i forlængelse af sagen fra plejehjemmet Lindehusene på Nørrebro, hvor 
Fødevarestyrelsens tilsyn medførte bøde og sur smiley på grund af dårlig rengøring i 
køkkenerne 
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 
Formandskabet har på møde den 4. maj 2022 vendt mulige oplæg på Ældrerådets møde den 25. maj 
2022 i tilknytning til sagen fra plejehjemmet Lindehusene, herunder et generelt oplæg om køkkener på 
plejehjem (produktionskøkkener m.v.). Leder af Boligsekretariatet, Per Christensen, vil i givet fald blive 
spurgt om muligheden for et oplæg om området. 
 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede at invitere leder af Boligsekretariatet, Per Christensen, til at holde oplæg 
om produktionskøkkener og plejehjemskøkkener på møde i Ældrerådet den 25. maj 2022.  
 
 

5. Orientering om aktuelle sager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 11.15-11.45) 

v/direktør Jakob Krogh (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget har bedt Direktionen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at deltage i 
forretningsudvalgsmøderne for at orientere om aktuelle og kommende sager i forvaltningen. 
Direktionen deltager på skift i Forretningsudvalgets møder, og på mødet den 11. maj 2022 deltager 
direktør Jakob Krogh. 
 

BESLUTNING 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget drøfter og beslutter oplæg om produktionskøkkener og 
plejehjemskøkkener på mødet i Ældrerådet den 25. maj 2022. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 
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Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
 

6. Ældrerådets sommerfrokost den 22. juni 2022  
v/Pia Weise Pedersen (beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 
Formandskabet har på møde den 4. maj 2022 vendt forslag til Ældrerådets sommerfrokost, der holdes i 
direkte forlængelse af Ældrerådets ordinære møde den 22. juni 2022. 
 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog forslaget til efterretning. 
 
  

7. Bruttoliste over oplæg på Ældrerådets møder i 2022 
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 
Formandskabet vendte på møde den 4. maj 2022 bruttoliste over oplæg på møder i Ældrerådet i 2022: 
 

• Onsdag den 22. juni kl.10.30-11.15: Centerchef Clea Hinrichsen, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen, deltager vedr. rekruttering 
 

• Onsdag den 26. oktober kl. 10.00-11.00: Overborgmesteren hilser på Ældrerådet 
 

• Forslag: Oplæg vedr. Ældrerådets håndtering af henvendelser, herunder henvendelser der 
indeholder personfølsomme oplysninger (et ældreråd kan ikke beskæftige sig med konkrete 
personsager eller konkrete personalespørgsmål) 

 

• Forslag: Oplæg om madområdet (Det Danske Madhus samt Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen). Der har tidligere været en aftalte tilbage i 2020, der pga. Covid-19 
situationen blev aflyst. 

 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede oplæg, idet det blev aftalt at invitere Det danske Madhus og Sundheds- 
og Omsorgsforvaltningen til at deltage på møde i Ældrerådet efter sommerferien, hvilket også blev 
aftalt vedrørende håndtering af henvendelser til Ældrerådet. 
 
 

8. Genoptagelse af Ældrerådet plejehjemsbesøg  
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget drøfter formandskabets forslag til sommerfrokost i forlængelse af 
Ældrerådets møde den 22. juni 2022.  

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget vender bruttoliste for møder i Ældrerådet i 2022.  
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BAGGRUND 
Formandskabet vendte på møde den 4. maj 2022 Ældrerådets plejehjemsbesøg, idet disse vil blive 
søgt genoptaget og med sigte på et besøg i begyndelsen af juni 2022 på Sølund, der var det plejehjem, 
som Ældrerådet skulle have besøgt, inden Covid-19 situationen medførte en pausering. 
 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet besøgene genoptages hurtigst muligt. 
 
 

9. Valg af repræsentant til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bedømmelsesudvalg 
vedrørende ”Årets Borgerinddragende Initiativ”  
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 6. maj 2022 forespurgt, om det kunne have 
interesse for Ældrerådet at deltage med en repræsentant i et bedømmelsesudvalg, som d. 21. juni 
2022 skal vurdere, bedømme og kåre "Årets Borgerinddragende Initiativ". Initiativerne meldes ind 
af forvaltningens driftsenheder, og efterfølgende vil et udvalg bestående af bl.a. ledere og 
områdechefer i driften, faglige ledere i centralforvaltningen samt en borger og 
pårørenderepræsentant, bedømme og kåre de tre bedste initiativer. Kåringen vil efterfølgende 
offentliggøres på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kvalitetskonference til efteråret.  
 
Der er tale om et nyt initiativ i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og forvaltningen håber at 
kåringen vil være med til at sætte fokus på, og inspirere andre, til at arbejde med systematisk 
borgerinddragelse på ældreområdet.  
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede, at Ældrerådet vælger en repræsentant på mødet den 25. maj 2022.  
 
 

10. Eventuelt 
 
Anders Lund foreslog, at Ældrerådets deltagelse i DHL-løbet 2022 behandles på Ældrerådets møde 
den 25. maj 2022.  
 
Michael Neumann foreslog, at Ældrerådet på et tidspunkt tager en åben drøftelse vedrørende 
pensionsreformen. 

 
 
 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget drøfter indstilling af repræsentant til bedømmelsesudvalget 
vedrørende ”Årets Borgerinddragende Initiativ”. 
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Forberedelse af dagsordenspunkter til møde i Ældrerådet den 25. maj 2022: 
 
 
11. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udkast til Værdighedspolitikken 

2022  
v/Hanne Simonsen (drøftelses- og beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 25. april 2022 sendt udkast til Værdighedspolitik 2022 i 
høring i Ældrerådet. Udarbejdelse af Ældrerådets høringssvar er forankret i Sundheds- og 
Omsorgsudvalget, der har udarbejdet udkast til høringssvar på møde den 5. maj 2022. Der er 
høringsfrist vedrørende Værdighedspolitikken senest den 20. maj 2022.  
 

BILAG 
• Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udkast til Værdighedspolitikken 2022. 

• Sundheds- og Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende Værdighedspolitikken 
2022 

 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede, jf. Ældrerådets praksis, at sende det af Sundheds- og 
Omsorgsudvalget udarbejdede udkast til høringssvar i skriftlig votering i Ældrerådet, idet 
høringsfristen er den 20. maj 2022.  
 
 

12. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Magtberetning 2021  
v/Hanne Simonsen (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 

 

BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 25. april 2022 sendt magtberetning 2021 i høring i 
Ældrerådet. Behandlingen af høringen er forankret i Sundheds- og Omsorgsudvalget, der på møde den 
5. maj 2022 har udarbejdet udkast til høringssvar. Ældrerådet godkender høringssvaret endeligt på 
møde den 25. maj 2022. 
 
Vedrørende magtberetningen 
Magtberetningen er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens redegørelse for de magtanvendelser, der er 
blevet indberettet i 2021 vedrørende borgere med bopæl i kommunen, der er over 65 år, og som har en 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.at Forretningsudvalget vender og koordinerer proces vedrørende Sundheds- og 
Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar om Værdighedspolitikken 2022, idet høringssvar 
afgives inden mødet i Ældrerådet den 25. maj 2022. 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.at Forretningsudvalget vender og koordinerer Sundheds- og Omsorgsudvalgets udkast til 
høringssvar vedrørende Magtberetning 2021, idet Ældrerådet godkender høringssvaret på 
møde den 25. maj 2022.  
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varig og væsentlig psykisk funktionsnedsættelse. 
 
Det stående politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg skal iht. lovgivningen følge udviklingen i brugen af 
magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret med henblik på en vurdering af, om 
der er behov for opfølgning i forvaltningen på brugen af lovens bestemmelser. Til brug for denne 
vurdering skal der derfor hvert år udarbejdes en beretning om registrerede magtindgreb over for de 
borgere, som er tilknyttet forvaltningen. 
 

BILAG 
• Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Magtberetning 2021.  

• Sundheds- og Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende Magtberetning 2021. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget vendte udkast til høringssvar vedrørende magtberetning 2021, idet Ældrerådet 
godkender dette på møde den 25. maj 2022.  

 
 
13. Tværgående høring fra Økonomiforvaltningen vedrørende budget 2023 og budgetønsker  

v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Der er tradition for at Ældrerådet sammenfatter budgetønsker i et høringssvar til Økonomiforvaltningen 
i tilknytningen til den årlige høring om budgettet. Der plejer at være tilrettelagt en proces med én 
høringsrunde, men i år har Økonomiforvaltningen tilrettelagt processen sådan, at der er en runde i juni 
og én i september.  
 
Formandskabet foreslår, at fagudvalgene på juni møderne sammenfatter eventuelle budgetønsker og 
bemærkninger og sender disse til Forretningsudvalget sådan, at Forretningsudvalget kan samle og 
koordinere disse i et samlet høringssvar, som Ældrerådet kan godkende på møde den 22. juni 2022. 
Den første høringsfrist til Økonomiforvaltningen er den 24. juni 2022.  
 
Formandskabet foreslår, at såfremt det måtte vise sig nødvendigt med et supplerende høringssvar i 
september, så vil der kunne træffes beslutning herom i Ældrerådet på mødet i august. 
 

BILAG 

• Økonomiforvaltningens e-mail af 11. februar 2022 vedrørende processen for budgethøringen 
2023. 

 
BESLUTNING 
Forretningsudvalgets medlemmer tilkendegav ikke yderligere budgetønsker på mødet, udover de to 
budgetønsker, som Ældrerådet allerede har godkendt. Fagudvalgene følger op herpå i juni, hvis det 
efterfølgende måtte vise sig, at der er yderligere budgetønsker, som det giver mening at arbejde videre 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget vender Økonomiforvaltningens kommende tværgående høring 
vedrørende budgetønsker og bemærkninger til budgetforslag 2023, idet der denne gang er 
tilrettelagt en todelt høringsproces med mulighed for at afgive høringssvar dels den 24. juni 
2022, og dels den 5. september (yderligere høringssvar med mulighed for at supplere 
høringssvaret). 

2. at Forretningsudvalget på den baggrund igangsætter en proces, hvor udvalgene på møderne 
i juni sammenfatter eventuelle budgetønsker og bemærkninger sådan, at Forretningsudvalget 
kan koordinere disse med henblik på Ældrerådets behandling på møde den 22. juni 2022.  
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med, og som skal tilføjes høringssvaret til Økonomiforvaltningen i juni 2022. 
 

 
14. Ældrerådets abonnement hos Altinget 

v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 

  

BAGGRUND 
Ældrerådets abonnement på Altingets portaler udløber med udgangen af den 25. maj 2022, hvorfor 
formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget drøfter en mulig model, som udvalget vil anbefale 
overfor Ældrerådet på møde den 25. maj 2022.  
 
Det bemærkes, at et flertal i Ældrerådet besluttede på møde den 30. marts 2022 at rådet undersøger 
om det er muligt med en prisnedsættelse for adgangen til portaler hos Altinget, da flere medlemmer 
oplyser at have udbytte af abonnementet i ældrerådsarbejdet. 

 

BILAG 
• Oplistning vedrørende abonnement.  

 

BESLUTNING 
Det blev aftalt, at sekretariatet undersøger, hvor mange medlemmer, der har tilmeldt sig de 
forskellige portaler for herved at snævre billedet ind ift., hvilke portaler der kan komme i spil. 
 

 
15. Forslag om retningslinjer for brug af Ældrerådets hjemmeside fra Teknik- og Miljøudvalget 

samt Boligudvalget 
v/Peder Blom (drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Teknik- og Miljøudvalget samt Boligudvalget har ønsket et punkt til drøftelse og beslutning på mødet i 
Ældrerådet den 25. maj 2022 om brug af Ældrerådet hjemmeside. Udvalgene begrunder forslaget 
med, at ”når vi har en ide til noget, vi vil lægge på hjemmesiden, havner vi altid i spørgsmålet om 
hvordan, hvad vi må osv. Vi savner faste retningslinjer og det vil vi gerne have afklaret.” 
 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget tilkendegav forskellige perspektiver på brugen af Ældrerådets hjemmeside, 
herunder hvilke hensyn der kan være bærende for brugen, idet Ældrerådet drøfter Teknik- og 
Miljøudvalgets samt Boligudvalgets forslag på møde den 25. maj 2022.  
 
Under Forretningsudvalget drøftelse blev følgende overordnede forhold tilkendegivet: 

• Hvad skal hjemmesiden kunne – hvad skal definere det, der skal være på hjemmesiden 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget drøfter abonnementsforslag.  

INDSTILLING 

Herudover Formandskabet indstiller: 

1.at Forretningsudvalget vender Teknik- og Miljøudvalgets og Boligudvalgets forslag om 
retningslinjer for brug af Ældrerådets hjemmeside, idet udvalgene ønsker at Ældrerådet drøfter 
og beslutter brug af hjemmesiden på møde den 25. maj 2022.  
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• Retningslinjer for brug af hjemmesiden – hvem skal godkende indhold, og hvor går grænsen for 
indhold 

• Holdninger i det der publiceres, og hvad gør Ældrerådet, hvis der ikke er enighed 

• Opnå en sejr ift. et bestemt område, så skal det fremgå af hjemmesiden 

• Man kan få mindretalsudtaleler ind i referater fra møder 

• Skal der være en proces, en rækkefølge for, hvordan det kan køre med hjemmesiden 

• Beslutninger om hjemmesiden skal træffes i Ældrerådet 

• Skal hjemmesiden være et debatforum 

• Hvis et udvalg har noget til hjemmesiden, så går det langsomt med at komme på 

• Hvor mange kigger på hjemmesiden 

• Hvem er målgruppen 

• Er hjemmesiden et arbejdsredskab for Ældrerådet selv, mere end for borgerne 

• Skal læserbreve på hjemmesiden, uanset hvad det udtrykker – for og imod blev tilkendegivet: 
(det er offentligt tilkendegivet, så ja det skal det – nej, det skal det ikke, for hjemmesiden skal 
udtrykke hele Ældrerådets holdning og ikke enkeltmedlemmers) 

• Hvordan er processen med at komme ting på, og hvornår skal det fjernes igen (når det ikke 
længere er aktuelt?) 

• Nyhedsbrev- samler op og laver hver 3. måned  

• Synlighed er ikke via hjemmesiden, men andre kanaler må bruges 

• Samler nyheder sammen på hjemmesiden fra ting der rører sig generelt – lovgivningsmæssigt 
og på ældreområdet 

 
 

16. Opfølgning på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022  
v/Kirsten Nissen(orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet deltager på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022 (samt 
ældrepolitiske konference den 10. maj 2022), og Kirsten Nissen og de øvrige deltagere vil orientere om 
deltagelsen på mødet i Ældrerådet den 25. maj 2022.  
 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget vendte kort repræsentantskabsmødet, idet orienteringen gives på møde i 
Ældrerådet den 25. maj 2022.  
 

 
17. Orientering om ældreministerens borgermøde den 12. maj 2022 i Herlev Medborgerhus 

vedrørende fremtidens ældrepleje  
v/Kirsten Nissen (orienterings- og drøftelsespunkt) 

Z 
BAGGRUND 
Ældreministeren er inviteret til borgermøder om fremtidens ældrepleje og i den forbindelse har 
Ældrerådets medlemmer været inviteret til at deltage i arrangementet i Herlev Medborgerhus den 12. 
maj 2022, og Kirsten Nissen og de øvrige deltagere vil orientere om deltagelsen på mødet i Ældrerådet 
den 25. maj 2022.  
 

INDSTILLING 

Orienteringen gives på møde i Ældrerådet den 25. maj 2022.  

INDSTILLING 

Orienteringen gives på møde i Ældrerådet den 25. maj 2022.  
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BESLUTNING 
Forretningsudvalget vendte kort invitationen til borgermødet, idet orienteringen gives på møde i 
Ældrerådet den 25. maj 2022.  
 

 
18. Opfølgning på møde i Regionsældrerådet Hovedstaden den 16. maj 2022  

v/Arne Bjørn Nielsen og Lise Helweg (orienterings- og drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Der er indkaldt til møde i Regionsældrerådet Hovedstaden den 16. maj 2022, og Ældrerådets 
repræsentanter i samarbejdet v/Arne Bjørn Nielsen og Lise Helweg vil orientere om mødet i Ældrerådet 
den 25. maj 2022.  
 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget vendte kort mødet i Regionsældrerådet Hovedstaden, idet orienteringen gives på 
møde i Ældrerådet den 25. maj 2022.  
 

 
19. Opfølgning på foretræde for det stående politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg den 16. maj 

2022  
v/Kirsten Nissen (orienterings- og drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet deltager i foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 16. maj 2022 med 
budgetønskerne annullering af egenbetaling på de palliative døgnpladser samt digitaliseringsforslag 
på aktivitetscentrene. Kirsten Nissen og de øvrige deltagere vil orientere om foretrædet på mødet i 
Ældrerådet den 25. maj 2022.  
 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget vendte kort foretrædet, idet orienteringen gives på møde i Ældrerådet den 25. maj 
2022.  
 

 
20. Orientering fra Ældrerådets deltagelse i 7-bymøde i Odense den 17. maj 2022  

v/Kirsten Nissen, Pia Weise Pedersen, Annette Thernøe, Hanne Simonsen og Merete 
Ganshorn (orienterings- og drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 

INDSTILLING 

Orienteringen gives på møde i Ældrerådet den 25. maj 2022.  

INDSTILLING 

Orienteringen gives på møde i Ældrerådet den 25. maj 2022.  

INDSTILLING 

Orienteringen gives på møde i Ældrerådet den 25. maj 2022.  
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Odense Ældreråd har inviteret til 7-bymøde den 17. maj 2022 i Odense, og Ældrerådets deltagere vil 
orientere om arrangementet på møde i Ældrerådet den 25. maj 2022.  
 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget vendte kort deltagelsen i 7-bymødet, idet orienteringen gives på møde i 
Ældrerådet den 25. maj 2022.  

 
 
21. Opfølgning på Ældrerådets afholdelse af 3-bymøde den 18. maj 2022 

v/Margit Schrøder, Ulla Morin, Eleonora Lewandowski og Pia Weise Pedersen (orienterings- 
og drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet er den 18. maj 2022 vært for 3-bymødet, og arbejdsgruppen bag tilrettelæggelsen af dagen 
vil orientere om arrangementet på møde i Ældrerådet den 25. maj 2022.  
 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget vendte kort 3-bymødet, idet orienteringen gives på møde i Ældrerådet den 25. 
maj 2022. Det blev aftalt, at sekretariatet sender informationer om sammensætningen m.v. ift. Malmö 
Centrala Pensionärsråd til Ældrerådet, til orientering. 

 
 
22. Status på Ældrerådets temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre 

v/Michael Neumann, Margit Schrøder og Pia Weise Pedersen (orienterings- og 
drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet holder temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre, og arbejdsgruppen bag 
tilrettelæggelsen af temadagen vil orientere om program og status i forhold til dagen, på Ældrerådets 
møde den 25. maj 2022.  
 

BESLUTNING 
Forretningsudvalget vendte kort status på temadagen, idet orienteringen gives på møde i Ældrerådet 
den 25. maj 2022.  

 
 
23. Forslag vedr. kommissorium for rådgivende bestyrelser på plejehjem (udsat fra møde den 

27. april 2022) 
v/Lone Skov Al Awssi og Lisbeth Sølver (drøftelsespunkt) 

INDSTILLING 

Orienteringen gives på møde i Ældrerådet den 25. maj 2022.  

INDSTILLING 

Orienteringen gives på møde i Ældrerådet den 25. maj 2022.  
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BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på møde den 27. april 2022 at udsætte dagsordenspunktet til møde den 25. maj 
2022.  
 

BESLUTNING 
Hanne Simonsen oplyste, at Sundheds- og Omsorgsudvalget havde besluttet, at punktet ikke skal 
behandles nu, hvilket blev taget til efterretning.  
 
 

Ældrerådets dagsorden til den 25. maj 2022 indeholder på denne baggrund følgende 
punkter, og heri vil der skulle indtænkes morgensang, pauser og gymnastik: 
 

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

 
3. Referat af Forretningsudvalgets møde 

 
4. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udkast til Værdighedspolitikken 

2022  
 

5. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Magtberetning 2021  
 

6. Ældrerådets abonnement hos Altinget 
 

7. Forslag om retningslinjer for brug af Ældrerådets hjemmeside – forslag fra Teknik- og 
Miljøudvalget samt Boligudvalget 

 
8. Opfølgning på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022  

 
9. Orientering om ældreministerens borgermøde den 12. maj 2022 i Herlev Medborgerhus 

vedrørende fremtidens ældrepleje 

 
10. Opfølgning på møde i Regionsældrerådet Hovedstaden den 16. maj 2022 

 
11. Opfølgning på foretræde for det stående politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg den 16. 

maj 2022 
 

12. Orientering fra Ældrerådets deltagelse i 7-bymøde i Odense den 17. maj 2022 

 
13. Opfølgning på Ældrerådets afholdelse af 3-bymøde den 18. maj 2022 

 
14. Status på Ældrerådets temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre 

 

15. Ældrerådets sommerfrokost den 22. juni 2022  
 

16. Oplæg om produktionskøkkener og plejehjemskøkkener v/Per Christensen, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen 

 

INDSTILLING 

Dagsordenspunktet blev udsat på møde i Ældrerådet den 27. april 2022 med henblik på 
behandling den 25. maj 2022.  
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17. Valg af repræsentant til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bedømmelsesudvalg 
vedrørende ”Årets Borgerinddragende Initiativ”  

 
18. Ældrerådets deltagelse i DHL-løbet 2022 

 
19. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 

 
20. Sekretariatet 

 
21. Eventuelt 

 
 


