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Beretning 2017-18
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:
Det tidligere ældreråd nedlagde for alle medlemmers vedkommende mandatet pr. april 2017.
Kommunalbestyrelsen udskrev nyvalg til Ældrerådet til gennemførelse som brevvalg.
Sidste frist for aflevering af stemmesedler blev sat til mandag den 9.10.2017 kl. 10.00.
I alt indkom der 1.906 stemmer, hvilket svarer til en stemmeprocent på 43,8 %. 36 stemmer
var blanke eller ugyldige.
De indkomne stemmer fordelte sig som følger:
Rådsmedlemmer:
Ole Morten Landsmann......................483
Renee Schwaner...............................404
Knud Ulf Berggreen...........................362
Leif Ingersholm ................................241
Nadia Langhoff .................................182
Stedfortrædere:
Nils Riiber Høj ..................................128
Svend-Aage Jespersen ........................70
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Ældrerådet blev indkaldt til konstituerende møde den 3.11.2017.
Ældrerådet konstituerede sig med Leif Ingersholm som formand og Ole Morten Landsmann
som næstformand.
Nadia Langhoff blev udpeget til at indtræde som Fondsbestyrelsesmedlem i Blomsterhandler
Peter Bøge Andersen og hustru Ingers fond.
Blandt de nyvalgte rådsmedlemmer og stedfortrædere, var der en forventning om, at
stedfortræderne kunne deltage i rådets møder, men uden stemmeret.
Imidlertid blev det efter det konstituerende møde gjort klart, at Ældrerådet er en selvstændig
forvaltningsenhed som er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven.
Dette indebærer, at møderne i ældrerådet er lukkede møder. Kun ældrerådets medlemmer, og
eventuelt sekretariatsfunktionen, kan deltage, og stedfortrædere kan således ikke deltage.

Dette forhold medførte at Svend-Aage Jespersen nedlagde sit mandat på grund af bristede
forudsætninger.
Ved Ældrerådets ordinære møde den 14.9.2018 meddelte næstformand Ole Landsmann, at
han udtræder af rådet på grund af snarlig fraflytning fra kommunen.
Stedfortræder Nils Riiber Høj var indkaldt til at indtræde i rådet med virkning fra mødedatoen.
Ældrerådet konstituerede sig med Knud Berggreen som næstformand.
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
bestemmelserne i retssikkerhedslovens § 30, stk. 2 om, at ældrerådet skal bestå af mindst 5
medlemmer, ikke er opfyldt.
De resterende fire medlemmer af rådet var enige om, at de ønsker at videreføre rådets
virksomhed, hvorfor kommunalbestyrelsen er opfordret til, i overensstemmelse med
retssikkerhedslovens § 33, at søge dispensation til ældrerådets fortsatte virke med kun fire
medlemmer samt at ansøge om tilladelse til at foretage suppleringsvalg.
På beretningstidspunktet foreligger der ikke en afgørelse i sagen.
Denne beretning aflægges af det midlertidige Ældreråd, som består af:
Leif Ingersholm, formand,
Nadia Langhoff,
Reneé Schwaner og
Nils Riiber Høj
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, medregnet det konstituerende møde i 2017, afholdt 10 ordinære og 1
ekstraordinært møde i beretningsperioden.
Ældrerådet har haft et Dialog-møde med Social- og Sundhedsudvalget den 9.4.2018, hvor der
fra begge sider blev udtrykt ønske om et godt samarbejde.
Ældrerådet har senere haft drøftelser om en optimering af høringsprocessen, da den ofte er
uhensigtsmæssig hårdt presset, og der blev opstillet en foreløbig model for høring og
inddragelse.
Ældrerådet har i beretningsperioden afgivet i alt 12 høringssvar og kommentarer omfattende
emner som; Fortovet på Engvej, Høringsmaterialet for budget 2019, Ombygning af krydset
Møllevej/ Krudttårnsvej/ Bachersmindevej, Busdrift, Tilbudsindhentning af vask af privat tøj,
Indkøbsaftale, Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, Ældre-topmøde,
Understøttende initiativer til pårørende, Bedre bemanding i ældreplejen og en værdig
ældrepleje i 2019 og Muligheder for etablering af lægehus i Dragør.
Ældrerådet var repræsenteret ved kommunens høringsmøde den 20.3.2018 og ved
borgermødet den 21.8.2018 om Dragør Kommunes budget for 2019.
Ældrerådet deltog den 28.11.2018 i kommunens Ældre-topmødet med et indlæg om bl.a.
Seniorbofællesskaber, hvilket vakte så megen interesse, at Ældrerådet arrangerer et
temamøde om emnet i 2019.
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Ældrerådets andre aktiviteter.
Det tidligere Ældreråd fik i begyndelsen af sin periode udgivet en Ældreguide med mange
nyttige oplysninger og råd til målgruppen. Det nuværende Ældreråd har fået udarbejdet en
ajourført udgave af guiden. Ældreguiden uddeles til ca. 3.000 husstande, med mindst en
beboer fra målgruppen.
For at styrke kontakten til Ældrerådets ”bagland”, har rådet indført 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.
Ældrerådet har været repræsenteret ved såvel to Vestegnstræf under Danske Ældreråd, to
Temamøder, Formands/næstformandsmøder, ligesom rådet var repræsenteret ved Danske
Ældreråds Repræsentantskabsmøde 2018 i Nyborg.
Ældrerådets fremtid.
Ældrerådet ser frem til, at der sker en afklaring af rådets formelle status. Det er afgørende for
rådets indsats i den kommende periode.
Efter en positiv afklaring af rådets status, vil Ældrerådet bede om at få genoptaget drøftelserne
om en yderligere optimering af høringsprocessen.
Vi finder det ikke rimeligt, at udvalgsmedlemmerne ikke modtager Ældrerådets høringssvar
samtidig med, at de modtager forvaltningens 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 det
indgå i udvalgsmedlemmets forberedelser til dagsordenen.
Ældrerådet har til sinds også fremover, at udnytte den erfarings- og videnbank der er til
rådighed gennem medlemskabet af Danske Ældreråd og Regionsældrerådet.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne
Leif Ingersholm
formand
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