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Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget,  
Den 5. maj 2022 
 

 

REFERAT 
 
Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
Dato: torsdag den 5. maj 2022 kl. 10-15 
Sted: Københavns Rådhus, udvalgsværelse A, 1. sal, vær. 2 
 
Medlemmer: 
Hanne Simonsen (formand), Margit Schrøder (formand), Leif Andreasen (næstformand) Lisbeth 
Sølver (næstformand), Lise Helweg (næstformand), Anne Marie Bossen Aarøe, Bjarne Jørgensen, 
Eleonora Lewandowski, Elin Johansson, Henrik Høgh, Kirsten Nissen, Lone Skov Valentin Al Awssi, 
Margit Risnæs, Merete Råschou, Michael Neumann. 
 
Der var afbud fra Henrik Høgh, Kirsten Nissen, Leif Andreasen, Lise Helweg og Margit Schrøder. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt, idet der blev tilføjet et dagsordenspunkt vedrørende 
produktionskøkkener på plejehjem, Danske Ældreråds forslag til udtalelse samt orientering fra 
Regionsældreråd Hovedstaden.  
 
 

2. Valg af dirigent 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BESLUTNING 
Bjarne Jørgensen blev valgt som dirigent.  
 
 

3. Godkendelse af referat 
v/ Hanne Simonsen  
 

 
BILAG 

• Referat af møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. april 2022 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsordenen. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger en dirigent. 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referat af møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. april 2022. 
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Møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget,  
Den 5. maj 2022 
 

 

 
BESLUTNING  
Referatet af mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. april 2022 blev godkendt, idet et 
udvalgsmedlem præciserede, at flere udvalgsmedlemmer gerne ser, at personlige debatindlæg 
kan lægges på Ældrerådets hjemmeside med orientering om, at det alene er et udtryk for 
medlemmets holdning.  
 
 

4. Orientering fra det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg 
v/ Lisbeth Sølver og Margit Schrøder  
 

 
BAGGRUND 
Udvalget drøfter eventuelle relevante sager fra det seneste møde i det politiske Sundheds- og 
Omsorgsudvalg. 
 
Link til mødemateriale fra det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg 
 
BESLUTNING  
Lisbeth Sølver orienterede udvalget om, at det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg på møde 
den 7. april 2022 havde haft en temadrøftelse om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejde 
med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, og at udvalget havde fået en status på projektet 
'Selvbestemmelse og øget tryghed - ved faste teams på plejehjem'. 
 
Videre orienterede Lisbeth Sølver om, at udvalget over for Økonomiudvalget og 
Borgerrepræsentationen anbefaler, at plejehjemmet Lærkebo og Poppelbo i Bystævneparken 
flyttes permanent til det kommende nye plejehjem Eilersminde i Tingbjerg i 2023 samt at 
Aktivitetscenter Brønshøj flyttes samlet til plejehjemmet Egebo i Bystævneparken i 2023.  
 
Videre orienterede Lisbeth Sølver om, at det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg på mødet var 
blevet forelagt resultaterne af forvaltningens brugertilfredsundersøgelser samt at udvalget var 
blevet orienteret om, at der skulle bygges et nyt plejehjem på Godsbaneterrænet, og at udvalget 
skulle godkende den videre proces samt tage stilling til den politiske inddragelse i projektet.  
 
Derudover orienterede Lisbeth Sølver om, at det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg på 
mødet godkendte 2. behandlingen af budget 2023.  
 
Afsluttende nævnte Lisbeth Sølver, at udvalget på baggrund af sundheds- og 
omsorgsborgmesterens medlemsforslag har besluttet, at 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 og 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. 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget
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5. Oplæg vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høring om Magtberetning 2021 
(kl. 11.00-11.45) 

v/ Juridisk specialkonsulent Fritze Helle Krag-Juel-Vind-Frijs, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen 

 
BAGGRUND 
Juridisk specialkonsulent Fritze Helle Krag-Juel-Vind-Frijs fra Juridisk Afdeling og faglig koordinator 
og juridisk chefkonsulent Niels Nicolai Nordstrøm fra Center for Ledelse og Kommunikation i 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen deltager på mødet kl. 11.00-11.45 med en orientering om 
forvaltningens Magtberetning 2021.  
 

BILAG 

• Sundheds- og omsorgsforvaltningens Magtberetning 2021 
 
BESLUTNING  
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget havde en særlig opmærksomhed på, at 
pårørende inddrages på en god måde, når det handler om udøvelse af magtanvendelse, og at det 
er vigtigt, at forventningsafstemme med de pårørende, når en borger med svære psykiske 
funktionsnedsættelser eller med en demenssygdom flytter på plejehjem. Derudover havde 
udvalget en opmærksomhed på, hvor meget undervisning SOSU’er får om emnet under 
uddannelse.   
 
 
6. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Magtberetning 2021 
v/Hanne Simonsen 

 
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, og Ældrerådet 
godkender udkast til høringssvaret 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 
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.  

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning, og vender eventuelle spørgsmål med 
forvaltningen. 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter og udarbejder udkast til høringssvar vedrørende magtberetning 2021, idet 
Ældrerådet godkender høringssvaret på møde den 25. maj 2022. 
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BESLUTNING  
Udvalget udarbejdede udkast til høringssvar. For nærmere henvises til bilaget.  
 
BILAG 

• Udkast Københavns Ældreråds høringssvar vedr. beretning 2021 om magtanvendelse og andre 
indgreb i voksnes selvbestemmelsesret 
 
 

7. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Værdighedspolitik 2022 
v/Hanne Simonsen 

 
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, og der er høringsfrist vedrørende Værdighedspolitikken den 20. maj 2022.  
 
Ældrerådet gav på møde den 24. februar 2022 foreløbige in put til Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen vedrørende værdighedspolitikken, og følgende blev tilkendegivet: 
 

• Opmærksomhed på resultaterne fra BRUS  

• Forhindre at borgere oplever sig magtesløse  
Værdig død er særlig vigtigt  

• Formaliseret bruger og pårørende inddragelse  

• Værdig død uden egenbetaling på palliative pladser  

• Lighed i stedet for tryghed  

• Værdighed og pårørende  

• Skrive værdighedspolitikken ind i ældrepolitikken, så politikkerne hænger sammen, og sådan at 
fokus på dem begge øges  

For en god ordens skyld er det oplæg, som centerchef Helle Schnedler holdt på møde i Ældrerådet den 
24. februar 2022 vedrørende arbejdet med Værdighedspolitikken vedhæftet dagsordenen, samt link til 
den tidligere Værdighedspolitik, til eventuel sammenligning. 

BILAG 

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udkast til Værdighedspolitikken 2022. 

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningens oplæg vedrørende Værdighedspolitikken fra møde den 
24. februar 2022 i ældrerådet. 

 
BESLUTNING  
Udvalget udarbejdede udkast til høringssvar. For nærmere henvises til bilaget.  
 
BILAG 

• Udkast til Ældrerådets høringssvar vedrørende værdighedspolitikken 

 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter og udarbejder høringssvar vedrørende Værdighedspolitikken 2022.  
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8. Rammer for tilskud efter servicelovens §79 til senior- og ældreklubber 
v/ formanden  
 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på sidste udvalgsmøde, at de på nærværende møde 
ville gennemgå rammerne for senior- og ældreklubberne i Københavns Kommune, som er nedsat 
på baggrund af servicelovens § 79.  
 
Det fremgår af en indstilling til det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg på møde den 7. april 
2022, at der i Københavns Kommune afsættes årligt midler til forebyggende aktiviteter i 
seniorklubber på baggrund af Servicelovens § 79. I 2022 er puljen på 27 mio. kr. Sundheds- og 
Omsorgsudvalget har delegeret udmøntningen af midlerne til Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen. 
 
Det fremgår derudover af indstillingen, at Borgerrepræsentationen med udgangspunkt i 
servicelovens § 79 har afsat en pulje på 27 mio. kr. i 2022 til forebyggende og aktiverende tilbud i 
seniorklubber. Puljen er forankret under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Formålet med § 79 er 
at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt. I 
København er målgruppen hjemmeboende, selvhjulpne ældre over 65 år, der modtager pension. 
 
Mere end 10.000 ældre københavnere deltager i de mange forskellige aktiviteter, der foregår i 35 
seniorklubber. De ældre københavnere samles om foredrag, debat, undervisning, sang og mange 
former for styrketræning og motion. Når de ældre københavnere er sammen, har madlavning og 
måltider ofte en stor rolle, hvad enten det er til daglig eller ved højtider og fester. 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget fastlægger de nærmere principper for udmøntningen af tilskud 
efter servicelovens § 79, men har delegeret selve bevillingsprocessen til Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsudvalg har derudover udpeget en følgegruppe 
bestående af to udvalgsmedlemmer til at følge bevillingsprocessen.  
 
Videre orienterer forvaltningen om principperne for udmøntning af tilskud, som er vedlagt som 
bilag. Heraf fremgår, at seniorklubberne skal være åbne for alle ældre københavnere, der 
modtager pension. Seniorklubberne skal tilbyde aktiviteter, der fremmer fysisk og psykisk 
sundhed, og være udviklende og opsøgende i forhold til at rekruttere nye medlemmer, med 
særligt fokus på yngre seniorer, mænd og etniske minoriteter. Derudover skal seniorklubberne 
være udviklende og opsøgende i forhold til at øge samarbejdet med andre tilbud, som også er 
relevante for seniorklubbernes målgruppe. 
 
I forbindelse med udmøntning af puljen lægger forvaltningen vægt på, at der skal findes tilbud i 
alle lokalområder i form af både store og små seniorklubber, og at understøtte nye tilbud.  
 
Videre foreslår forvaltningen over for Sundheds- og Omsorgsudvalget at slette kravet om, at 
medlemmer i seniorklubber skal være frivillige på plejehjem. Det begrundes med, at medlemmer i 
seniorklubber yder en frivillig indsats i mange sammenhænge og for mange målgrupper på lige 
fod med andre borgere, og at der ikke specifikt bør stilles krav om, at de skal løse frivillige opgaver 
på plejehjem. Det ændrer ikke ved, at forvaltningen som led i arbejdet med civilsamfund og 
fællesskab fortsat arbejder for, at der er så mange københavnere som mulig, der ønsker at være 
frivillige fx på plejehjem, herunder bl.a. også medlemmer af §79 klubber. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet.  
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Afsluttende orienterer forvaltningen udvalget om, at puljen for tilskud efter servicelovens § 79 
gennem tiden har varieret i størrelse. Den seneste ændring af puljen skete, da 
Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020 besluttede at tilføre 
ekstra midler til § 79 puljen for 2021 til og med 2023. Det fremgår, at puljen fra 2024 reduceres 
med 4.8 mio. kr.  
 
Videre oplyses det i indstillingen, at Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om det, fordi 
seniorklubberne på baggrund af beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. februar 
2020 kan søge om toårige tilskud. Seniorklubberne ansøger for årene 2023 og 2024 i september 
2022. 
 
Fra 2024 vil det ikke være muligt at opretholde det nuværende støtteniveau, når det 
ekstraordinære løft, som kom i forbindelse med budgetforhandlinger i 2020, bortfalder. Hvis 
puljen skal fastholdes i den størrelse, den hidtil har haft, skal der findes varige midler i forbindelse 
med budgetforhandlingerne om Budget 2024. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder 
et budgetnotat, der kan indgå i budgetforhandlingerne. 
 
De nuværende principper for tildeling af tilskud efter servicelovens § 79 er vedlagt som bilag, og 
derudover er der et link til Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling. 
 
BILAG 

• Principper for bevilling og krav til ansøgere om tilskud efter servicelovens § 79 

• Link til Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling vedr. Tilskud til seniorklubber efter 
servicelovens § 79  

 
BESLUTNING 
Udvalget tog orienteringen til efterretning.  
 
Udvalget så gerne, at der kom flere midler til klubberne, og at man reducerer kravet om, at der skal 
være minimum 50 medlemmer i ældre- eller seniorklubberne. 
 
Udvalget besluttede at efterspørge nærmere information om rammerne for og arbejdet med 
ældre- og seniorklubberne, herunder fx hvordan man opretter en klub og drifter den mv.  

 
 

9. Status på arbejdsgrupper 
v/ medlemmer af arbejdsgrupperne  
 

 
BAGGRUND 
Formænd og næstformænd har lagt op til, at udvalgsmedlemmer orienterer om arbejdet i de 
forskellige arbejdsgrupper, herunder 
 

➢ Tilsynsgruppen v. Margit Schrøder 
 

➢ Pårørendeindflydelse v. Lisbeth Sølver og Lone Skov Valentin Al Awssi 
 

➢ Klippekort v. Leif Andreasen og Margit Risnæs 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget/m%C3%B8de-07042022/referat/punkt-7
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget/m%C3%B8de-07042022/referat/punkt-7
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BILAG 

• Sagsfremstilling fra Holstebro Kommune vedr. plejehjemsbestyrelser 

• Bestyrelsesmodeller v. Holstebro Kommune 

• Udkast til kommissorium for rådgivende bestyrelser på Københavns kommunes plejehjem 
v. Lone og Lisbeth 

 
BESLUTNING  
Ad tilsynsgruppen  
Arbejdsgruppen orienterede om seneste nyt på tilsynsområdet.  
 
Ad pårørendeindflydelse  
Arbejdsgruppen orienterede udvalget om, at de af hensyn til den afbureaukratiseringsøvelse der 
pt. er i gang indenfor ældreområdet gerne vil udsætte drøftelsen om bedre pårørendeindflydelse, 
og herunder bestyrelser på plejehjem, til efteråret. Videre nævnte de, at de fremover vil kalde 
deres forslag til model for bedre samarbejde på plejehjem for samarbejdsudvalg, da de på 
baggrund af drøftelsen i Ældrerådet den 27. april 2021 finder formuleringen mere passende.  
 
Ad klippekort  
Margit Risnæs orienterede om, at der var kommet svar fra forvaltningen om klippekortordningen. 
 
Ad temadagen den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre  
Michael Neumann orienterede om planlægningen af temadagen vedrørende minoritetsetniske 
ældre den 9. juni 2022.  
 

 

10. Budgetønsker i forbindelse med budget 2023 
v/ Hanne Simonsen og Lisbeth Sølver 
 

 
BAGGRUND 
Udvalget besluttede på sidste udvalgsmøde at arbejde videre med følgende to budgetønsker til 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 1) Indsats vedr. IT-støtte, hvor ældre med behov fx kan få 
støtte/undervisning, og fx også kan få stillet en iPad/tablet til rådighed, 2) Ophør af egenbetaling 
for mad og vask af linned på kommunens palliative MTO-pladser. 
 
I forhold til forslaget om IT-støtte til ældre, var det udvalgets opfattelse, at hvis borgere kan 
administrere indkøb, abonnementsordninger til fx underholdning og andre 
selvbetjeningsløsninger, vil man også kunne opleve at være mere selvhjulpen og kunne klare flere 
dagligdagsting selv. 
 
Det blev aftalt, at Hanne Simonsen udarbejder et skriv vedrørende budgetønsket om IT-støtte, og 
at Lisbeth Sølver udarbejder et skriv om ophør af egenbetaling på kommunens palliative MTO-
pladser, og at udvalgets ønsker drøftes på møde i Ældrerådet den 30. marts 2022. 
 
På mødet i Ældrerådet den 30. marts 2022 besluttede rådet 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. 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter budgetønsker inden for sundheds- og omsorgsområdet i forbindelse med 
budget 2023. 
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Det blev desuden besluttet, at udarbejdelsen af forslaget om øget brug af digitalisering sker i 
samarbejde mellem Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg samt Sundheds- og Omsorgsudvalg. 
 
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 forventeligt i maj. 
 
BILAG 

• Budgetønskeforslag fra Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg vedr. palliative pladser 

• Budgetønske vedr. forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpenhed for 
brugere på aktivitetscentre 
 

BESLUTNING 
Hanne Simonsen orienterede om beslutningen på mødet i Ældrerådet den 27. april 2022, hvor 
rådet besluttede at søge foretræde for sundheds- og omsorgsudvalget med henblik på at 
fremlægge rådets budgetønskeforslag vedr. palliative pladser og forsøg med digitalisering som 
redskab til øget selvhjulpenhed for brugere på aktivitetscentre.  
 
 

11. Produktionskøkkener på plejehjem mv. 
v/ Michael Neumann 
 

 
BAGGRUND  
På baggrund af Fødevarestyrelsens seneste tilsyn på Lindehusene (Center for demens) 
opfordrede Michael Neumann udvalget til at vende status på produktionskøkkener på plejehjem. 
 
BESLUTNING  
Udvalget vendte status på produktionskøkkener på plejehjem, idet Michael Neumann oplyste, at 
der er ti plejehjem, som ikke har et produktionskøkken, og som får leveret mad fra Københavns 
Madservice. Udvalget efterspurgte i den forbindelse en status på produktionskøkkener på 
plejehjem.  
 
Videre nævnte et udvalgsmedlem, at Københavns Madservice, som leverer mad til plejehjem uden 
produktionskøkkener, for nyligt har ændret praksis i forhold til afbestilling af mad. Udvalget bad 
sekretariatet undersøge det nærmere.  
 
Afsluttende vendte udvalget fødevarestyrelsens tilsyn på Lindehusene, idet udvalget har en 
forventning om, at forholdene bliver udbedret med det samme.   
 
 

12. Drøftelse af Danske Ældreråds udtalelse  
v/ Lisbeth Sølver  
 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender Danske Ældreråds udtalelse ifm. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 
den 9. maj 2022.  
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BAGGRUND 
Lisbeth Sølver bad om, at udvalget vendte Danske Ældreråds presseudtalelse i forbindelse med 
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022. 
 
BESLUTNING  
Udvalget vendte udtalelsen, idet et udvalgsmedlem fandt, at der i udtalelsen manglede noget mere 
konkret om svage ældre og pårørendesamarbejdet, og at der mangler noget om at få lovfæstet 
klippekortet i ældreloven. Dette var der i udvalget imidlertid ikke enighed om.  
 
 

13. Orientering vedrørende Regionsældreråd Hovedstaden 
v/ Hanne Simonsen 
 

 
BAGGRUND 
Der er i hver region af frivillighedens vej etableret et regionsældreråd, hvor repræsentanter fra 
regionens kommunale ældreråd samarbejder om temaer, som er relevante på det regionale plan. 
Regionerne har opgaver indenfor sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, 
erhverv, uddannelse og kultur, natur og miljø og kollektiv trafik. Især sundhedsområdet og 
trafikområdet har ældrerådenes interesse. Der findes ingen lovgivning om regionsældreråd. 
 
Under punktet orienterer formanden udvalget om seneste nyt fra Regionsældreråd Hovedstaden 
m.v. 
 
BESLUTNING  
Hanne Simonsen orienterede om, at der er repræsentantskabsmøde i Regionsældreråd 
Hovedstaden den 16. maj 2022.  
 
 

14. Næste udvalgsmøde den 2. juni 2022 
v/ Hanne Simonsen og Margit Schrøder  
 

 
BESLUTNING  
Jf. punkt 8 ser udvalget gerne, at der på næste udvalgsmøde er et oplæg om §79-klubberne. 
Videre vil udvalget gerne høre nærmere om produktionskøkkener på plejehjem.  
 
Udvalget besluttede i forlængelse af en tidligere beslutning derudover, at det vil være interessant 
at høre om arbejdet med sundhedsklynger og ny sundhedsreform.  
 
Derudover bad et udvalgsmedlem om, at de udvalgsmedlemmer der deltager i mødet i 
Regionsældreråd Hovedstaden den 16. maj 2022 på næste udvalgsmøde orienterer om mødet.  
 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender dagsordenen for næste udvalgsmøde.  
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Den 5. maj 2022 
 

 

15. Eventuelt  
Et udvalgsmedlem gjorde opmærksom på en ubehagelig oplevelse med visitationen. Udvalget 
vendte, hvordan det generelt ser ud på området, og at de gerne ser, at de ved lejlighed får en 
status på organisationsændringen på myndighedsområdet, idet rådet af forskellige veje har 
oplevet, at kommunikationen ikke er hensigtsmæssig. 
 
Lone Skov Valentin Al Awssi orienterede om en borgersag, hun havde været involveret i.  
 
 


