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Møde i Forretningsudvalget, den 8. juni 2022 

 

REFERAT 
 
Møde i Forretningsudvalget 
Dato: onsdag den 8. juni 2022, kl. 10.00-14.30 
Sted: Telehuset, Borups Allé 41, lokale H 301 (indgang via receptionen – lokalet er på 3. sal, der er 
elevator) Bemærk, at det er samme lokale som ved Forretningsudvalgets sidste møde 
 
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). 
 
Der var afbud fra Hanne Simonsen og Arvin Storgaard. Elin Johansson deltog i mødet i stedet for Arvin 
Storgaard. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Orientering fra formandskabet 

 
3. Orientering fra udvalgene 
 
4. Orientering om aktuelle sager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen v/ adm. direktør Katja 

Kayser (kl. 10.30-11.00) 
 
5. Økonomiforvaltningens tværgående høring vedrørende budget 2023 og budgetønsker 

 
6. Økonomiforvaltningens tværgående høring vedrørende ”Sikker by” strategien 
 
7. Økonomiforvaltningens høring (v/BR-sekretariatet) om Ældrerådets holdning til det vedtagne 

medlemsforslag vedrørende Ældrerådets vedtægt 
 

8. Fælles brainstorm om afbureaukratisering på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område 
forud for den kommende proces, hvor Ældrerådet inddrages 

 
9. Ældrerådets møde med kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard den 19. august 2022 
 
10. Orientering om status på Ældrerådets økonomiske forbrug v/regnskabskonsulent Marie-

Louise Skjørringe, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 13.00-13.30) 
 

11. Drøftelse af Ældrerådets økonomiske prioriteringer for 2. halvdel af 2022, herunder: 

• Ældrerådets eventuelle deltagelse i KL’s ældrekonference om ”Fremtidens ældreliv” 
den 20. september 2022 

• Ældrerådets eventuelle deltagelse i Valby Kulturdage den 2.-3. september 2022 

• Tovholderfunktion ift. Ældrerådets økonomiske forbrug 
 
12. Ældrerådets forberedelse af Spring for Livet lørdag den 17. september 2022 i Nørrebrohallen 
 
13. Opfølgning på Ældrerådets temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre 

14. Oplæg på møde i Ældrerådet den 22. juni 2022 om rekruttering v/centerchef Clea Hinrichsen, 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 10.30-11.15) 
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15. Orientering om Sundheds- og Omsorgsudvalgets bruger/pårørendearbejde v/Lone Skov Al 
Awssi og Lisbeth Sølver 
 

16. Forslag til dagsordenspunkter til møde i Ældrerådet den 22. juni 2022, herunder fastsættelse 
af tidsramme 

17. Eventuelt 
 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

 
2. Orientering fra formandskabet  

Der var intet at bemærke, idet dagsordenen udtrykker formandskabets beslutninger fra møde den 
31. maj 2022. 
  

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

 
Boligudvalget 
Elin Johansson oplyste, at Boligudvalget mødes den 13. juni 2022, hvor udvalget blandt andet drøfter 
status på ”Det nye Sølund” og Herlev-modellen. 
 
Teknik- og Miljøudvalget 
Peder Blom oplyste, at Teknik- og Miljøudvalget holder møde næste gang den 13. juni 2022, hvor 
udvalget blandt andet drøfter det notat, som teknik- og miljøborgmester Line Barfoed har sendt som 
opfølgning på møde den 7. marts 2022, hvor der blandt andet fra rådets side blev spurgt til 
seniorbofællesskaber, opmærkning for restauranter ifm. udeservering m.v.  
 
Peder Blom oplyste derudover, at udvalget den 5. september 2022 holder møde med Movia Flextrafik 
om flextrafik-området m.v. 
 
Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget 
Michael Neumann oplyste, at det planlagte møde den 6. juni 2022 var blevet aflyst. 
Videre oplyste Michael Neumann, at udvalget på kommende møde vil bruge tid på at følge op på 
temadagen om ældre med minoritetsbaggrund. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget 
Anders Lund orienterede om Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. maj 2022, hvor udvalget blandt 
andet havde besøg af Borgerservice. Borgerservice havde på mødet orienteret om Voicebot, som man 
ser som et alternativt til at fx at finde oplysninger på nettet om åbningstider, tidsbestilling og hvor man 
skal tage kontakt til for at få hjælp. Anders Lund oplyste, at der vil blive lavet brugerundersøgelser 
Voicebot, og at udvalget havde oplyst, at de gerne står til rådighed ift. at teste systemet. 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.  at Forretningsudvalgets medlemmer orienterer hinanden gensidigt om arbejdet i fagudvalgene. 
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Borgerservice havde herudover i forbindelse med skiftet fra NemID til MitID oplyst, at man skulle have 
op til 90.000 ekstra betjeninger, hvilket er løst ved, at der er lavet ekstra betjeningspladser i flere 
borgerservicecentre. I forhold til bl.a. plejehjem oplyste borgerservice, at de har en udgående funktion, 
hvor medarbejdere tager ud til plejehjem og hjælper borgerne med skiftet. Borgerservice har desuden 
lavet en aftale med Røde Kors, som kan hjælpe udsatte borgere med at komme i borgerservice. Videre 
orienterede borgerservice om, at det bliver tydeligt, at mange ældre har fået hjælp af pårørende til 
digitalbetjening.  
 
Anders Lund oplyste videre, at Borgerservice havde orienteret om, at man af hensyn til sikkerhed 
fremover ikke kan sende nye pas til borgere pr. brev, men at passene skal afhentes fysisk i et 
borgerservicecenter.  
 
Endvidere havde udvalget orienteret Borgerservice om Ældrerådets budgetønskeforslag med 
digitalisering som redskab til øget selvhjulpenhed for brugere på aktivitetscentre, og hertil havde 
Borgerservice bemærket, at det lød interessant, og som noget de gerne ville følge nærmere, såfremt det 
bliver en realitet.  
 
Anders Lund oplyste herudover, at udvalget havde vendt det tidligere politiske Kultur- og 
Fritidsudvalgs beslutning om at anmode Golden Days Sekretariatet om at afvente udviklingen af et 
landsdækkende kulturårskort i regi af organisationen Danske Museer og Museumstjenesten, idet 
Anders Lund oplyste, at han havde været i kontakt med Danske Museer, som oplyste, at de fortsat 
arbejder på en ordning. 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Margit Schrøder orienterede om Sundheds-og Omsorgsudvalgets møde den 2. juni 2022, hvor 
udvalget blandt andet havde haft besøg af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som havde holdt 
oplæg om rammerne for og arbejdet med ældre- og seniorklubber efter servicelovens § 79, herunder 
hvordan klubberne oprettes og driftes.  
 
Videre oplyste Margit Schrøder, at udvalget havde haft besøg af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 
som forelagde forvaltningens udkast til handleplan for diabetes og hjerteområdet 2022-2025. 
Handleplanen skal politisk behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 23. juni 2022.  
Margit Schrøder oplyste, at der med handleplanen lægges op til at hjælpe de københavnere, der er i 
størst risiko for at få type 2-diabetes og/eller hjertesygdom, og at disse borgere skal have støtte og 
hjælp til at håndtere hverdagslivet og fastholde deres fysiske og mentale sundhed.  
Videre skal handleplanen understøtte, at københavnere, der har en kronisk sygdom, bedre skal kunne 
håndtere hverdagslivet og leve et godt liv samtidig med, at de skal forholde sig til sygdommen og dens 
mulige konsekvenser.  
 
Margit Schrøder bemærkede, at der med handleplanen ses meget bredere på borgerne i den forstand, 
at man har fokus på, hvad det er for et konkret menneske, og hvilke konkrete behov det enkelte 
menneske har. Herudover orienterede Margit Schrøder om status på de høringssvar, som Sundheds- 
og Omsorgsudvalgets tilsynsgruppe havde arbejdet med, i forhold til gennemførte tilsyn på 
plejehjemmene. Margit Schrøder oplyste videre, at udvalget havde drøftet brug af klippekort på 
friplejehjem, idet det særlige for friplejehjem er, at de er fritaget for lovgivning på bestemte områder. 
 
Herudover oplyste Margit Schrøder, at udvalget havde drøftet brug af antipsykotisk medicin i forhold til 
mennesker med demens, som bor på plejehjem, idet undersøgelser har vist, at der generelt er en 
stigende tendens i brugen. Udvalget vil gerne vide mere om, hvad grunden er til stigningen i brugen af 
medicin, og hvilke indsatser der er i gang i forhold til området, herunder Demensteamets arbejde. 
 
Forretningsudvalget drøftede i fællesskab Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejde med BPSD-
modellen, hvor formålet er at forbedre livskvaliteten for beboere på plejehjem, der har demens, og som 
har adfærdsmæssige symptomer som aggressioner og angst. BPSD står for ”Behavioral and 
Psychological Symptoms of Dementia, og metoden understøtter en systematisk og individuelt 
målrettet indsats. Videre overvejede Forretningsudvalget at der eventuelt skal være et oplæg på et 
møde i Ældrerådet om brug af medicin, BPSD-metoden m.v. 
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4. Orientering om aktuelle sager i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl.10.30-11.00) 

v/adm. direktør Katja Kayser (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 8. juni 2022 deltager 
adm. direktør Katja Kayser. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
 

5. Økonomiforvaltningens tværgående høring vedrørende budget 2023 og budgetønsker  
v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Fagudvalgene har på juni-møderne drøftet, om der måtte være eventuelle yderligere budgetønsker 
udover de to budgetønsker, som Ældrerådet allerede har besluttet at arbejde videre med (digitalisering 
som redskab til øget selvhjulpenhed samt annullering af egenbetaling på de 15 palliative døgnpladser).  
 
Formandskabet foreslår på den baggrund, at Forretningsudvalget koordinerer eventuelle supplerende 
budgetønsker med henblik på, at disse samles i et høringssvar til Økonomiforvaltningen, som 
Ældrerådet kan drøfte og godkende på møde den 22. juni 2022. Høringsfrist til Økonomiforvaltningen 
er den 24. juni 2022.  
 
BILAG  

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

 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede at sammenfatte et udkast til høringssvar med de to budgetønsker 
(digitalisering som redskab til øget selvhjulpenhed på aktivitetscentre samt annullering af egenbetaling 
på de 15 palliative døgnpladser), som Ældrerådet allerede har godkendt, idet udvalgene på møder i juni 
drøfter eventuelle supplerende forslag til budgetønsker.  
 
Anders Lund oplyste herudover, at Kultur- og Fritidsudvalget, i forhold til budget 2024, arbejder videre 
med budgetønsker om kontingentstøtte til ældre og udsatte voksne, brobygning mellem kommunale 
tilbud og foreninger og kultur på recept til ældre udsatte.  
 
 
 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget koordinerer og sammenfatter eventuelle supplerende forslag til 
budgetønsker fra fagudvalgene, med henblik på Ældrerådets godkendelse af høringssvar til 
Økonomiforvaltningen med budgetønsker, på møde den 22. juni 2022.  
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6. Økonomiforvaltningens tværgående høring vedrørende ”Sikker by” strategien 
v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 

Økonomiforvaltningen har den 2. juni 2022 sendt ”Sikker by” strategien og fire fagprincipper i høring i 

Ældrerådet, hvor høringsfristen er den 24. juni 2022. Der er tale om en tværgående høring, som derfor 

som udgangspunkt behandles i samtlige fagudvalg, der finder høringsindholdet relevant for udvalget 

at behandle. Der vil på baggrund af fagudvalgenes eventuelle bemærkninger til høringen blive 

sammenfattet et udkast til høringssvar, som Ældrerådet kan godkende på møde den 22. juni 2022.  

Økonomiforvaltningen bemærker følgende i høringsbrevet til Ældrerådet: 

”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 nuværende Sikker By strategi 2018-2021 er udløbet, og strategien skal derfor fornys. I 

processen for arbejdet med en ny strategi, er der besluttet en model med en bred inddragelse for at 

sikre en relevant og bredt forankret strategi.  

Hovedelementet i den nuværende Sikker By strategi er seks principper for kommunens 

kriminalpræventive og tryghedsskabende indsats. Det er besluttet, at den nye strategi fortsat skal bygge 

på to grundprincipper og en række fagprincipper. Med denne høring ønskes Københavns Kommunes 

Ældreråds input til fagprincipperne.   

Ældrerådet bedes i høringen forholde sig til, om de fire principper rummer de kriminalitets- og 

tryghedsudfordringer som I oplever i København. Ældrerådets høringssvar skal sendes til 

Økonomiforvaltningen på S48N@kk.dk og F29E@kk.dk senest d. 24. juni. De modtagne høringssvar vil 

indgå i det videre arbejde med Sikker By strategien.  

Uddybet baggrund for høringen 

Sikker By strategien udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem forvaltningerne, SSP og 

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 strategien indeholder derimod ikke beslutninger om 

konkrete kriminalpræventive og tryghedsskabende indsatser, fordi beslutningerne om de enkelte 

indsatser træffes i fagudvalgene. Ældrerådet bedes være opmærksomme på dette i forbindelse med 

deres høringssvar. 

Det indledende arbejde med den nye Sikker By strategi 

Arbejdet med en ny Sikker By strategi har været i gang siden ultimo 2021. Sikker By styregruppen har 

besluttet, at den nye strategi skal bygge videre på den nuværende strategis fundament. Sikker By 

styregruppen består af fagdirektører fra alle syv forvaltninger, chefen for SSP og chefpolitiinspektøren 

fra Københavns Politi. 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget vender Økonomiforvaltningens tværgående høring vedrørende ”Sikker 
by” strategien og fire fagprincipper, herunder koordinerer og sammenfatter et høringssvar, som 
Ældrerådet kan godkende på møde den 22. juni 2022, idet høringsfristen er den 24. juni 2022.  

mailto:S48N@kk.dk
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Den eksisterende strategi består af seks principper. To af principperne er grundprincipper, der dels 

beskriver Sikker By samarbejdet og dels beskriver, hvordan der arbejdes vidensbaseret på området. 

Derudover er der fire fagprincipper, som beskriver det tværgående samarbejde inden for fire 

fagområder, der dækker Sikker By’s fokusområder. Der er i styregruppen enighed om, at principperne 

bør videreføres i en ny strategi, da de omfatter det trygheds- og kriminalpræventive arbejde, der er i 

forvaltningerne. Desuden sikrer en videreførelse af strategiens overordnede ramme kontinuitet i 

kommunens arbejde. Der er dog behov for at opdatere strategien, så den afspejler forandringer i 

kriminalitets- og tryghedsbilledet de sidste fire år. 

 

Bred involvering og inddragelse 

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. 

 

Desuden har de fire fagprincipper været i høring i lokaludvalgene og alle seks principper er blevet 

drøftet på et borgmestermøde. Samtidig med høringen i ældrerådet er strategien i høring i 

Københavns Kommunens Ungeråd.  

 

Videre proces 

Når det endelige forslag til en ny Sikker By strategi foreligger, vil den blive forelagt Økonomiudvalget til 

behandling over to møder, forventeligt i august og oktober. Den endelige politiske godkendelse af den 

nye Sikker By strategi sker i Borgerrepræsentationen, forventeligt i november. ” 

 

BILAG 

• 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 
Forretningsudvalget besluttede at koordinere og samle op på bemærkningerne fra udvalgsmøderne 
sådan, at der kan udarbejdes et samlet udkast til høringssvar som Ældrerådet kan godkende på møde 
den 22. juni 2022. 
 
På mødet i Forretningsudvalget blev følgende konkrete forhold tilkendegivet vedrørende høringen om 
Sikker By strategi: 
 

• Problemer med lommetyve i busser. 
 

• Utryghed ift., hvem det er, der ringer på døren. 
 

• Udlevering af data til uvedkommende (franarret oplysninger, hacking m.v., der i nogle 
sammenhænge er særskilt rettet mod ældre borgere). 
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• Øge kendskabet til ”Din betjent” (”Din betjent” er et samarbejde mellem lokale politibetjente i 
København, som sammen med Københavns Kommune arbejder for at skabe en tryg by). 

 

• Belysning på mørke områder i byen fx omkring stierne ved søerne, især langs med sø-stien på 
københavner side. 

 

• Utryghed for ældre ift. at færdes i byen om aftenen blandt andet på grund af mørke områder 
samt grupperinger af yngre mennesker, fx i Gothersgade. 

 

• Utryghed for ældre ved busstoppesteder. 
 

• Utryghed i haller, biblioteker og kulturhuse, når disse er ubemandede.  

 
 

7. Økonomiforvaltningens høring (v/BR-sekretariatet) om Ældrerådets holdning til det 
vedtagne medlemsforslag vedrørende Ældrerådets vedtægt 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

 
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.  
 
Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget udarbejder udkast til høringssvar vedrørende 
medlemsforslaget samt ved samme lejlighed vedlægger forslag til udformning af Ældrerådets vedtægt 
sådan, at Ældrerådet kan drøfte udkastene på møde den 22. juni 2022.  
 
Formandskabet indstiller herudover, at Forretningsudvalget vender Økonomiforvaltningens svar på 
Ældrerådets principielle forslag om, at forhold vedrørende Ældrerådets vedtægt forankres i 
Økonomiudvalget, hvilket Økonomiforvaltningen har svaret ikke er en mulighed af ressortmæssige 
grunde. 
 
Til orientering er nedenfor et link til Økonomiudvalgets opgaver, idet Ældrerådets principielle 
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 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget drøfter udkast til høringssvar vedrørende Økonomiforvaltningens 
høring om Ældrerådets holdning til det af BR vedtagne medlemsforslag vedrørende 
Ældrerådets vedtægt, med henblik på Ældrerådets godkendelse på møde den 22. juni 2022.  

2. at Forretningsudvalget forholder sig til Økonomiforvaltningens svar på Ældrerådets 
principielle forespørgsel om muligheden for, at forhold vedrørende Ældrerådets vedtægt 
forankres i Økonomiudvalget. 

https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/oekonomiudvalget/udvalgets-opgaver
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• Økonomiforvaltningens høringsbrev vedrørende medlemsforslaget om Ældrerådets vedtægt 

• Medlemsforslag af 24. marts 2022 vedrørende Ældrerådets vedtægt 

• Ungerådets vedtægt 

• Udkast til høringssvar vedrørende Ældrerådets holdning til medlemsforlaget af 24. marts 2022 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede det af formandskabet udarbejdede udkast til høringssvar, idet der var 
enighed om at forelægge dette for Ældrerådet på møde den 22. juni 2022 sammen med udkast til 
Ældrerådets vedtægt. 
 
 

8. Fælles brainstorm om afbureaukratisering på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område 
forud for den kommende proces, hvor Ældrerådet inddrages  
v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
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.” 
 
På møde den 2. juni 2022 blev der lagt op til, at det stående politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg 

beslutter den videre plan for implementering af medlemsforslaget, idet det fremgår af indstillingen, at 

”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.” 
 
På dette link er det muligt at se dagsordenen fra mødet den 2. juni 2022 vedrørende 
afbureaukratiseringsforslaget: Implementering af medlemsforslag om forenkling og afbureaukratisering | 

Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 

 
Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget allerede nu påbegynder en brainstorm ift. 
regelforenkling og afbureaukratisering på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område, idet 

INDSTILLING 

1. at Forretningsudvalget brainstormer ift. afbureaukratisering på Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningens område forud for den kommende proces, idet der lægges op til, at 
Ældrerådet fortsætter samme øvelse på møde den 22. juni 2022.  

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget/m%C3%B8de-02062022/dagsorden/punkt-3
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget/m%C3%B8de-02062022/dagsorden/punkt-3
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Ældrerådet i fællesskab fortsætter samme øvelse. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede 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. 
 

 
9. Ældrerådets møde med kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard den 19. august 2022 

v/Anders Lund (drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Som led i Ældrerådets velkomstmøder med nye borgmestre efter kommunalvalget, deltager 
Ældrerådet den 19. august 2022 i møde med kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard kl. 10.30-11.30. 
 
Den konkrete mødetilrettelæggelse er forankret i Kultur-og Fritidsudvalget, og på mødet i Ældrerådet 
den 22. juni 2022 lægges op til, at Ældrerådet mindes om mødets afholdelse, og at medlemmerne 
tilkendegiver deres deltagelse i mødet. 
 
BESLUTNING 
Anders Lund oplyste, at Kultur- og Fritidsudvalget vender udvalgets borgmestermødetilrettelæggelse 
den 20. juni 2022, idet Anders Lund oplyste, at han vil foreslå at udvalget fx tager følgende emner op: 
 

• Hvidbog – Kultur- og Fritidsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
samarbejde om at fremme sundhed.  
 

• Kultur på recept eller kulturambulance. 
 

• Kultur og sundhed i kulturhusene. 
 

• Undersøgelse af, hvor mange ubrugte lokaler der er i aftentimerne, herunder lokalesituationen 
generelt. 

 

• ”København i bevægelse” – hvad sker der ift. ældre. 
 

• Orientere om Ældrerådets digitaliserings budgetønske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.at Forretningsudvalget vender Ældrerådets kommende møde den 19. august 2022 med 
kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard, idet den konkrete mødeplanlægning forankres i 
Kultur-og Fritidsudvalget. 
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10. Orientering om status på Ældrerådets økonomiske forbrug  
v/regnskabskonsulent Marie-Louise Skjørringe, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 
13.00-13.30)  
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regnskabsafdeling vil på mødet give en status på Ældrerådets 
forbrug. 
 
BILAG 

• Rapport over Ældrerådets forbrug. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet Forretningsudvalget samtidig besluttede, at 
formandskabet retter henvendelse til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med en advisering 
vedrørende det økonomiske forbrug.  
 

 
11. Drøftelse af Ældrerådets økonomiske prioriteringer for 2. halvdel af 2022, herunder: 

 

• Ældrerådets eventuelle deltagelse i KL’s ældrekonference om ”Fremtidens ældreliv” 
den 20. september 2022 
 

• Ældrerådets eventuelle deltagelse i Valby Kulturdage den 2.-3. september 2022 
 

• Tovholderfunktion ift. Ældrerådets økonomiske forbrug  
v/Kirsten Nissen (drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Formandskabet indstiller, at Forretningsudvalget på baggrund af regnskabsafdelingens gennemgang 
af Ældrerådets forbrug, drøfter økonomiske prioriteringer i Ældrerådet, herunder deltagelse i KL’s 
ældrekonference, Valby Kulturdage samt vender tovholderfunktionen vedrørende forbruget i 
Ældrerådet. 
 
Formandskabet foreslår, at Forretningsudvalget 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.) 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1.at Forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget på baggrund af regnskabsafdelingens orientering, drøfter Ældrerådets 
økonomiske prioriteringer for 2. halvdel af 2022, herunder Ældrerådets: 

⎯ Deltagelse i KL’s ældrekonference den 20. september 2022 

⎯ Deltagelse i Valby Kulturdage den 2.-3. september 2022 
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Link til programmet for KL’s ældrekonference den 20. september 2022 med overskriften ”Fremtidens 

ældreliv”: Ældrekonference foreløbeligt program 2022 (kl.dk).  
Prisen for deltagelse er 2.095 kr. + moms pr. deltager. 

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

 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede at foreslå Ældrerådet på mødet i Ældrerådet den 22. juni 2022, 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. 
 
Herudover besluttede Forretningsudvalget at foreslå, at Ældrerådet prioriterer ikke at deltage med en 
stand m.v. på Valby Kulturdage. 
 
Forretningsudvalget besluttede at udpege Peder Blom som udvalgets tovholder i forhold til 
Ældrerådets budget. 
 

 
12. Ældrerådets forberedelse af Spring for Livet lørdag den 17. september 2022 i 

Nørrebrohallen 

v/Anders Lund (drøftelsespunkt) 

  

BAGGRUND 
Tilrettelæggelsen af Spring for Livet er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget, og formandskabet 
indstiller, at Ældrerådet allerede nu tilkendegiver, hvem der ønsker at deltage i forberedelsen m.v. 
 
DGI har afholdt et første informationsmøde den 19. maj 2022 vedrørende arrangementet, og hvis 
Ældrerådet ønsker at deltage med fx en infostand, er der tilmeldingsfrist den 1. august 2022. Herudover 
er der tradition for, at Ældrerådet leverer foldere til de muleposer, som omdeles til deltagerne. 
 
BILAG 

• Referat af informationsmøde den 19. maj 2022 samt guide til tilmelding som aktør. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget drøftede Ældrerådets deltagelse i Spring for Livet, herunder det nye koncept for 
dagen, hvor der i højere grad er fokus på de yngre ældre og forebyggelse.  
 
Der var enighed i Forretningsudvalget om at det er vigtigt, at Ældrerådets stand er placeret som der har 
været tradition for (tæt ved caféen). Videre var der enighed om, at der på et eller andet tidspunkt i 
dagens program, er en fælles samling for alle deltagerne på Spring for Live fx morgen eller afslutning. 
 
Forretningsudvalget besluttede, at Ældrerådets deltagelse tages op igen på rådets møde den 31. 
august 2022. 
 
 
 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget indledningsvis drøfter Ældrerådets deltagelse i Spring for Livet lørdag 
den 17. september 2022, herunder tilslutning til dagen samt deltagelse i rådets eventuelle 
infostand.  

https://www.kl.dk/media/50084/program.pdf
https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/valby-kulturdage/
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13. Opfølgning på Ældrerådets temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre 
v/Margit Schrøder, Pia Weise Pedersen og Michael Neumann (orienterings- og 
drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet holder temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre, og på mødet i Ældrerådet 
den 22. juni 2022 vil rådet i fællesskab vende arrangementet, herunder eventuel konkret opfølgning. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog arbejdsgruppens forslag til efterretning, hvorefter denne laver en kort 
opfølgning på møde den 22. juni 2022, og at der herefter er en egentlig drøftelse og opfølgning 
vedrørende temadagen efter sommerferien, fx på møde den 31. august 2022.  

 
 
14. Oplæg på møde i Ældrerådet den 22. juni 2022 om rekruttering  

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

 
BAGGRUND 
Centerchef Clea Hinrichsen deltager på mødet i Ældrerådet den 22. juni 2022 og orienterer om 
rekrutteringsområdet. 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget tog indstillingen til efterretning. 
 

 
15. Orientering om Sundheds- og Omsorgsudvalgets bruger/pårørendearbejde  

v/Lone Skov Al Awssi og Lisbeth Sølver  

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

 

INDSTILLING 

Opfølgningen sker på møde i Ældrerådet den 22. juni 2022.  

INDSTILLING 

Orienteringen gives på møde i Ældrerådet den 22. juni 2022.  

INDSTILLING 

Orienteringen gives på møde i Ældrerådet den 22. juni 2022.  
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16. Forslag til dagsordenspunkter til møde i Ældrerådet den 22. juni 2022, herunder 
fastsættelse af tidsramme  

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

 
3. Referat af Forretningsudvalgets møde 

 
4. Økonomiforvaltningens tværgående høring vedrørende budget 2023 og budgetønsker 

 
5. Økonomiforvaltningens høring vedrørende ”Sikker by” strategien 

 
6. Økonomiforvaltningens høring (v/BR-sekretariatet) om Ældrerådets holdning til det 

vedtagne medlemsforslag vedrørende Ældrerådets vedtægt 
 

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

 
8. Advisering om kommende brainstorm om afbureaukratisering på Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningens område forud for den kommende proces, hvor Ældrerådet 
inddrages 

 
9. Status på Ældrerådets forbrug  

 
10. Deltagelse i KL’s ældrekonference om ”Fremtidens ældreliv” den 20. september 2022 

 
11. Deltagelse i Valby Kulturdage den 2.-3. september 2022 

 
12. Orientering om Sundheds- og Omsorgsudvalgets bruger/pårørendearbejde v/Lone Skov 

Al Awssi og Lisbeth Sølver 
 

13. Orientering om Ældrerådets temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre (en 
egentlig opfølgning finder sted i Ældrerådet efter sommerferien) 

 
14. Ældrerådets møde med kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard den 19. august 2022 
 
15. Ældrerådets forberedelse af Spring for Livet lørdag den 17. september 2022 i 

Nørrebrohallen 
 

16. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
 

17. Orientering fra Regionsældrerådet Hovedstaden 
 

18. Sekretariatet 

INDSTILLING 

Formandskabet indstiller: 

1. at Forretningsudvalget sammenfatter dagsordenspunkter til møde i Ældrerådet den 22. juni 
2022, herunder beslutter tidsrammen, idet formandskabet foreslår at mødet holdes fra 9.30-
12.30. 
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19. Eventuelt 
 
 
BESLUTNING 
Forretningsudvalget besluttede dagsorden, jf. ovennævnte punkter. 

 
 
17. Eventuelt 
 
Der var intet at bemærke. 


