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Til 

Dragør Kommune 

Kommunalbestyrelsen 

2791 Dragør 

Ældrerådet i Dragør 
Dragør Rådhus 

Kirkevej 7 
2791 Dragør 

info@aeldreraadetdragoer.dk 
 

28.2.2020 

 

 

Beretning 2019 

 
I henhold til vedtægterne for Ældrerådet i Dragør § 2, stk. 8, udarbejder rådet i første kvartal 

en beretning om sin virksomhed i det foregående år. 

Beretningen sendes til kommunalbestyrelsen og offentliggøres. 

 

Organisatoriske forhold: 

På et ekstraordinært Ældrerådsmøde den 14.12.2018 blev det meddelt, at Knud Berggreen af 

personlige årsager nedlagde sit mandat. 

 

Da der ikke var flere stedfortrædere til rådet, var den umiddelbare konsekvens, at bestemmel- 

serne i retssikkerhedslovens § 30, stk. 2 om, at ældrerådet skal bestå af mindst 5 medlem- 

mer, ikke var opfyldt. 

 

De resterende fire medlemmer af rådet var enige om, at de ønskede at videreføre rådets virk- 

somhed, hvorfor kommunalbestyrelsen blev opfordret til, i overensstemmelse med retssikker- 

hedslovens § 33, at søge dispensation til ældrerådets fortsatte virke med kun fire medlemmer 

samt at ansøge om tilladelse til at foretage suppleringsvalg. 

 

I brev af 7. marts 2019 gav Sundheds- og Ældreministeriet Dragør Kommune dispensation til, 

at Ældrerådet kan fortsætte sit arbejde med de tilbageværende fire medlemmer indtil senest 

den 31. december 2021. 

 

Ministeriet har ikke forholdt sig til muligheden for at afholde suppleringsvalg, hvorfor rådet 

fortsætter perioden ud med udelukkende fire medlemmer. 

 

Denne beretning aflægges af det reducerede Ældreråd, som består af: 

 

    
Leif Ingersholm, 

formand 

Renée Schwaner, 

næstformand 

Nadia Langhoff Nils Riiber Høj 

 

Som følge af rådets mandskabsmæssige situation, har der desværre ikke været ressourcer til 

at ajourføre informationerne på rådets hjemmeside eller rådets Facebook site. Borgerne må 

således finde rådets referater og høringssvar via kommunens hjemmeside. 
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Ældrerådets primære opgaver. 

Ældrerådet repræsenterer borgere med fast bopæl i Dragør Kommune, som er fyldt 60 år, og 

det er Ældrerådets opgave at sikre de bedst mulige forhold for kommunens ældre og formidle 

synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen. 

 

Ældrerådet har ret til at rådgive Kommunalbestyrelsen, og Kommunalbestyrelsen er forpligtet 

til at høre Rådet i alle forslag, der vedrører målgruppen. 

 

Ældrerådet har afholdt 7 ordinære møder i beretningsperioden. 

Ældrerådet har i beretningsperioden afgivet i alt 17 høringssvar og kommentarer: 

Hospitalsplan 2025, 

Sundhedsaftale 2019-2023, 

Kommunalt tilsyn med Omsorgscenter Enggården, 

Risikobaseret planlagt tilsyn med Enggården, 

Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje, 

Kommunalt tilsyn med den private leverandør af hjemmepleje, 

Kvalitetsstandarder-generelt, 

Kvalitetsstandarder-Daghjem, 

Kvalitetsstandarder-Midlertidigt ophold, 

Kvalitetsstandarder-Plejebolig, 

Kvalitetsstandarder-Beboerindskudslån, 

Kvalitetsstandarder for Forebyggende hjemmebesøg, 

Kvalitetsstandarder for genoptræning Servicelovens § 86, 

Kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp mv Servicelovens § 83, 

Svømmehallen, 

Ældrepolitik, 

Budget2020, 

Høring og inddragelse af Ældrerådet 

 

Ældrerådet har været repræsenteret ved kommunens Ældre-dialogmøde den 7. januar; ved 

kommunens Ældre-dialogmøde den 21.maj; ved borgermødet den 20.8.2019 om Dragør 

Kommunes budget for 2020; ved kommunens Seniormøde om forebyggende hjemmebesøg 

den 25. september og ved Ældre-topmødet den 27. november, hvor den vedtagne ældrepolitik 

blev præsenteret. 

 

Ældrerådet har haft et Dialog-møde med Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 

1.4.2019, hvor der fra begge sider blev udtrykt ønske om et godt samarbejde. Der var positive 

tilkendegivelser om en styrkelse af samarbejdet, især i forhold til tidsfrister ved sager i høring. 

 

Efter et forslag fra Ældrerådet, har kommunalbestyrelsen besluttet, at Ældrerådet kan være 

repræsenteret i Bruger og Pårørenderådet, BOP, på Omsorgscenter Enggården. 

 
Ældrerådets andre aktiviteter. 

For at fastholde kontakten til Ældrerådets ”bagland”, er der fortsat mulighed for, at borgerne 

uformelt kan træffe medlemmer af rådet ved arrangementet ”Træf Ældrerådet”, der afholdes 

en gang i kvartalet på Wiedergården med en varighed på to timer. Arrangementet annonceres 

i Dragør Nyt. 

 

Som følge af disse ”Træf Ældrerådet”, har rådet bl.a. rettet henvendelse til rådhuset om, van- 

skelighederne ved at betale kontant for kommunale ydelser i Borgercentret, 

 

Ældrerådet har i en henvendelse til Demokratiudvalget gjort opmærksom på, at der fortsat er 

en række borgere, som dels ikke kan modtage information via internettet, og som i øvrigt ikke 

kommunikerer via digitale medier. Når Demokratiudvalget prioriterer den digitale borgerind- 

dragelse, er det vigtigt samtidig at finde måder at få inddraget de ”ikke digitale” borgeres me- 

ninger, da disse borgere kan have holdninger og synspunkter af stor værdi, da de ofte hviler 

på et langt livs erfaringer. 
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I en pressemeddelelse indskærpede Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen 

over for en række kommuner, at brandkravene i landets plejeboliger skal overholdes. Dette er 

sket efter, at en del kommuner har indberettet om mangelfulde brandsikkerhedsmæssige for- 

anstaltninger i deres plejeboliger. Det fremgik ikke af ministerens udmelding hvilke kommuner 

der er tale om. 

For at hindre utryghed blandt beboerne og deres pårørende, henstillede Ældrerådet, at Dragør 

Kommune offentliggør sin indberetning vedrørende forholdene på Omsorgscenter Enggården. 

 

Ældrerådet har i en henvendelse til Regionsrådet gjort opmærksom på at, den offentlige trafik 

især til Hvidovre Hospital er meget problematisk, og at dette forværres af, at Hvidovre Kom- 

mune ikke har tilsluttet sig Movias Flextur ordning. 

 

Ældrerådet afholdt et offentligt temamøde den 5. februar på Wiedergården om Seniorbofælles- 

skaber. Efter et overvældende besøgt møde, har Ældrerådet medvirket til at der er blevet dan- 

net en forening, SeniorBo Dragør, der vil arbejde videre med dannelse af bofællesskaber i 

Dragør. 

 

Ældrerådet afholdt et offentligt temamøde den 4. september på Wiedergården om Fremtids- 

fuldmagt, hvor det faglige indlæg blev forestået af socialrådgiver Kirsten Dyrborg Pedersen. 

 

Ældrerådets kontakt til omverdenen. 

Ældrerådet var repræsenteret ved mødet i Regionsældrerådet den 21. januar; ved Danske Æl- 

dreråds temamøde den 7. marts; ved Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 29. april 

og ved formandsmøde i Danske Ældreråd den 16. september. 

 

Ældrerådet har til sinds også fremover at udnytte den erfarings- og videnbank der er til rådig- 

hed gennem medlemskabet af Danske Ældreråd og Regionsældrerådet. 

 
Ældrerådets fremtid. 

Vi finder det ikke rimeligt, at udvalgsmedlemmerne – på trods af, at det er foreskrevet i ved- 

tægterne - ikke modtager Ældrerådets høringssvar samtidig med, at de modtager forvaltnin- 

gens indstilling og sagsfremstilling. Som det almindeligvis foregår i den nugældende proces, 

modtager udvalgsmedlemmerne først høringssvaret sammen dag som udvalgsmødet afholdes, 

og har således ikke kunne lade høringssvaret indgå i udvalgsmedlemmets forberedelse af den 

pågældende sag. 

 

I Ældrerådets høringssvar under sagens gentagne behandlinger, er der efterlyst reelle begrun- 

delser for modstanden mod, at kommunen efterlevelse af bestemmelserne i de af Kommunal- 

bestyrelsen besluttede vedtægter for Ældrerådet. 

 

På trods af tidligere positive tilkendegivelser om en styrkelse af samarbejdet, især i forhold til 

høring og inddragelse af Ældrerådet, manglede der ved beretningsperiodens afslutning stadig 

en afklaring på dette. 

 

 

 
 

Ældrerådet i Dragør 

 

på rådets vegne 

Leif Ingersholm 

formand 
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