
 

 

 

 

 
 

Ældrerådsmøde - Referat 

Ældrerådet i Dragør 
Dragør Rådhus 

Kirkevej 7 
2791 Dragør 

info@aeldreraadetdragør.dk 

 

13. august 2020 

Ref.: LI 

 

 

Data om mødet 

Dato: 6. august 2020 

Tid: 10.00-12.00 

Sted: Rådhuset, St. Magleby stuen 

Mødedeltagere: 

Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL), 

Nils Riiber Høj (NRH), Renee Schwaner (RS) 

Fra forvaltningen: 

Efter aftale: Ingen 
 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 
2. Siden sidst. 

a) Personaleændring i forvaltningen 

Rådet har med beklagelse modtaget meddelelse om, at Trine Fjalar Andersen tiltræder et 

nyt job i Køge den 1. september 2020. Det vil snarest blive meddelt hvem der afløser 

Trine som rådets konsulent. 

 
b) Brandsikring på Enggården 

Der er fra ministeriet stillet krav om, at de manglende brandsikkerhedsforhold skal være 

bragt i orden inden årets udgang. 

Rådet har erklæret sig indforstået med, at arbejder der er en følge af pålæg kan 

iværksættes uden at have været sendt i høring. 

 

3. Valg til Ældrerådet i 2021 

Det er rådets helt klare holdning at valget skal gennemføres som et fremmødevalg. Det er 

erfaringen fra andre kommuner, at fremmødevalg fremfor brevvalg øger stemmeprocenten 

med ca. 20. Der vil blive arbejdet på at stille et hold valgtilforordnede. 

Rådet vil gøre sig klart hvem fra det nuværende råd der genopstiller, samt påbegynde 

arbejdet med at finde nye kandidater. 

 
4. Gennemgang af sager i høring. 

a) Kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje, flexhandicap og post til døren 

Efter møde pr. mail, fremsendte rådet høringssvar den 19. maj 2020. 

b) Kvalitetsstandarder for pasning af nærtstående, selvvalgt hjælper og plejevederlag 

Efter møde pr. mail, fremsendte rådet høringssvar den 19. maj 2020. 
c) Kvalitetsstandarder for sygeplejeydelser 

Efter møde pr. mail, fremsendte rådet høringssvar den 25. juni 2020. 

 

5. Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”. 

Overvejelser om: 

- næste Træf Ældrerådet på Wiedergården 

Der sigtes mod et møde tirsdag den 27. oktober 2020, kl.11.30. 

 
- et møde hvor Georg Julin holder foredrag om Den Fjerde Alder 

Overvejes fortsat 

- en gentagelse af mødet om Fremtidsfuldmagt, men denne gang om aftenen. 

Overvejes fortsat 

mailto:info@aeldreraadetdragør.dk


6. Aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE). 

DAE afholder temadage om bl.a. det kommende valg til Ældrerådene. LI tilmelder sig 

mødet 20. oktober i Kbh. 

 

7. Næste møde og underskrift af liste for mødediæter 

Næste møde er berammet til den 4. september 2020. 

8. Eventuelt 

a. På baggrund af de i pressen meget omtalte omsorgssvigt i ældreplejen har LI udsendt et 

debatindlæg der bl.a. er optaget i Dragør Nyt. 

Indlæggets pointe er, at der ikke så meget skal fokuseres på tilsynets opgaver, men i 

stedet sættes ind over for fire temaer på plejehjemmene; ledelse, normering, rekruttering 

og fastholdelse samt efteruddannelse og motivation. 

b. Rådet har med bekymring bemærket sig, at der på de sociale medier er rejst betydelig 

kritik af Dragør Kommunes serviceniveau. 

Det kritiseres især, at det er meget vanskeligt at komme igennem til kommunen pr. 

telefon. Der opleves også uklarhed om hvor eller til hvem man skal henvende sig om givne 

forhold. 

Efter rådets opfattelse er det netop i disse tider med omfattende restriktioner som følge af 

Corona smittefaren overordentligt vigtig, at de telefoniske kontaktmuligheder styrkes. Det 

er jo ikke som under normale forhold muligt ”bare” at dukke op på rådhuset i 

åbningstiden. 
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