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 Ældrerådet i Dragør 
 Dragør Rådhus 
 Kirkevej 7 
 2791 Dragør 
 info@aeldreraadetdragoer.dk 

 

5. januar 2022 

Til 

Dragør Kommune 

Kommunalbestyrelsen 

2791 Dragør 

 

Beretning 2021 
 

 

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. 

 

Ældrerådets aktiviteter har igen i 2021 været præget af Corona-pandemien, men også en lyk-

kelig omstændighed har haft sin indvirkning, nemlig at specialkonsulent Gry Næsby er gået på 

barselsorlov. Specialkonsulent Vibeke Nymann Folmer overtog Grys opgaver, indtil vi kunne 

byde velkommen til Christina Faber i rollen som barselsvikar. 

 

Som ny chef for Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering kunne vi primo 2021 byde vel-

kommen til Henrik Eriksen. 

 

Organisatoriske forhold: 

Beretningen aflægges af det reducerede og afgåede Ældreråd, som bestod af: 

 

    
Leif Ingersholm,  

formand 

Renée Schwaner, 

næstformand 

Nadia Langhoff Nils Riiber Høj 

 

 

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

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

derfor måtte finde rådets referater og høringssvar via kommunens hjemmeside. 

 

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 til opgave at rådgive Kommunalbestyrelsen, og Kommunalbestyrelsen er for-

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

 

Ældrerådets inddragelse. 

Ældrerådet forsøgte forgæves både i 2019 og 2020 at overbevise Kommunalbestyrelsen om 

det rimelige i, at den vedtægtsbestemte høringsproces skulle overholdes.  

Sagen sluttede i 2020 med, at Kommunalbestyrelsen har ændret vedtægterne på en måde, 

der giver Ældrerådet mulighed for at bede om, at en sag udskydes til et senere møde.  
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Samtidig er der indført mulighed for formøder mellem rådet og administrationen, hvilket dog 

ikke gør, at Ældrerådets høringssvar kommer til udvalgsmedlemmerne tidligere. 

Ældrerådets aktiviteter. 

Ældrerådet har afholdt 5 ordinære rådsmøder i beretningsperioden, mens flere sager har været 

behandlet ved mail-veksling. 

 

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

den 6. april 2021 og 4. oktober 2021. 

 

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

Katalog over Kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2021 

omfattende: 

Kvalitetsstandard-for-forebyggende-hjemmebesøg 

Kvalitetsstandard for daghjem  

Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelses træning 

Kvalitetsstandard for rehabilitering praktisk hjælp personlig pleje og madservice  

Kvalitetsstandard for selvvalgt hjælper  

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje  

Kvalitetsstandard for pasning af nære personer med handicap eller alvorlig sygdom  

Kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende  

Kvalitetsstandard-for-sygeplejeydelser 2020 

Kvalitetsstandard for aflastning og midlertidigt døgnophold  

Kvalitetsstandard for plejebolig  

Kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnede boliger  

Kvalitetsstandard for kørselsordning - flexhandicap  

Kvalitetsstandard for post til døren  

Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje 2020 

Kommunalt tilsyn med Dragør Pleje Omsorg 2020 

Kommunalt tilsyn med Enggården 2020 

Kommunalt tilsyn med MTO 2020 

Ældrepolitik 2021 

Styrelsen for Patientsikkerheds reaktive tilsyn med hjemmesygeplejen 

Udbud på Servicelovens §83, Personlig og Praktisk Hjælp 

Årsrapport 2020: Utilsigtede Hændelser i Dragør Kommune 

Ældrepolitikken 2019-2022– halvårlig status 2021 

Styrelsen for Patientsikkerheds reaktive tilsyn med hjemmesygeplejen 

Dragør Kommune, budget 2022 - stærk kritik af besparelser 

Kritik af Rengøring efter Lov om social service §83. 

Forslag til Beslutning om frekvens af rengøring i hjemmeplejen 

Tilskud fra socialstyrelsen - flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 

Endelig tilsynsrapport på omsorgscenteret Enggården 

Puljen til bedre bemanding 2020 

 

Ældrerådet har været repræsenteret i Beboer og Pårørenderådet, BOP, på Omsorgscenter Eng-

gården ved 4 møder. 

 

Ældrerådet var repræsenteret ved borgermøder den 16. marts og 18. august 2021, hvor Dra-

gør Kommune præsenterede de muligheder for besparelser og driftsudvidelser, som forvaltnin-

gen havde fremlagt i budgetmaterialet. 

 

Ældrerådets andre aktiviteter. 

Ældrerådet har i begrænset omfang kunne træffes i Aktivitetshuset på Wiedergården i lige 

uger i Informationen på onsdage fra kl. 12 til 15. 
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På grund af Corona-pandemien har rådet ikke haft mulighed for at gennemføre borgerrettede 

temamøder og foredrag. 

Ældrerådets kontakt til omverdenen. 

I juni 2021 blev Leif Ingersholm valgt til bestyrelsen for Danske Ældreråd (DAE), og Ældrerå-

det i Dragør har dermed fået forstærket sin mulighed for at udnytte den erfarings- og viden-

bank, der er til rådighed gennem medlemskabet af Danske Ældreråd og Regionsældrerådet. 

Ældrerådet var repræsenteret ved DAE’s repræsentantskabsmøde og to konferencer samt i Re-

gionsældrerådets formandskonference. 

LI har deltaget i tre af DAE’s bestyrelsesmøder. 

 

Nyvalg til Ældrerådet 2022 -2025. 

Med den misvisende overskrift: Høj stemmeprocent ved Ældrerådsvalget, offentliggjorde kom-

munen resultatet. Ældrerådet finder det ikke rimeligt at karakterisere en stemmeprocent på 

under 50%, som værende høj. 

Der var i alt 4.571 stemmeberettigede til valget. 1.901 borgere har stemt, hvilket svarer til en 

stemmeprocent på 41,6%. 15 stemmer var blanke eller ugyldige. 

Valgets resultat: 

1. Arne Kindler 469 stemmer 

2. Wiebke Zickert 331 stemmer 

3. Manon Tholstrup 250 stemmer 

4. Leif Ingersholm 240 stemmer 

5. Renee Schwaner 209 stemmer 

Stedfortrædere: 

1. Jytte Kirsten Zaar 202 stemmer 

2. Arne Mosegaard 130 stemmer 

3. Nils Riiber Høj 55 stemmer 

 

Valget i 2021 blev gennemført som brevvalg, og Ældrerådet vil arbejde for, at fremtidige valg 

til Ældrerådet gennemføres som fremmødevalg samtidig med kommunalvalget. 

Landsdækkende undersøgelser har vist, at stemmeprocenten ved fremmødevalg ligger på ca. 

60%, mens gennemsnittet ved brevvalg ligger som i Dragør på ca. 40%. 

Det er vigtigt for Ældrerådets legitimitet, at der ved valget opnås størst mulig tilslutning fra rå-

dets målgruppe - kommunens borgere i alderen 60+. 

 
 

Med denne beretning siger det afgåede Ældreråd tak for fire års spændende samarbejde med 

såvel Kommunalbestyrelsen og med kommunens forvaltning. 

 

 

Med venlig hilsen Ældrerådet i Dragør 

 

 

Ældrerådet i Dragør 

på rådets vegne 

 

 

Leif Ingersholm 

formand 
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