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Ældrerådsmøde 
Data om mødet 

 
Dato: 15-12-2017 

Tid: 10.00-12.00 

Sted: Dragør Stuen, Rådhuset 

Bilag:  

 

Mødedeltagere: 

Knud Berggreen, Leif Ingersholm, Nadia 

Langhoff, Ole Morten Landsmann, Renee 

Schwaner.  

 

Fra administrationen deltager: Kristina 

Fransgaard (referent) 

 

Afbud fra adminsitrationen: Direktør Mette 

Jeppesen og Sundheds- og Omsorgschef 

Thyra Pallesen 

 

Dagsorden:  Referat (beslutning):  

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 

Referat fremsendes efter mødet i fem dages 

høring til deltagerne, hvorefter det eventuelt 

tilrettes og godkendes. 

2. Vedtægter og forretningsorden – ændring i 

forhold til suppleanters deltagelse. 

Vedtægterne og forretningsorden er 

tilbageført til oprindelige på baggrund af 

ombudsmandens udtalelse af, at suppleanter 

ikke kan deltage i ældrerådsmøderne. 

Godkendt. 

Vedtægterne fremsendes til administrationen, 

som sikre den politiske behandling af 

vedtægterne. 

3. Regler for diæter og udgiftsdækning. Administrationen undersøger, hvilke ydelser 

der modregnes af diæter for deltagelse af 

ældrerådsmøderne – herunder f.eks. 

boligydelser, folkepension og efterløn.  

 

På det kommende møde udfyldes blanket til 

mødediæter for de afholdte ældrerådsmøder i 

november og december. 

 

Administrationen undersøger, hvad der er de 

faktiske regler for hvilke udgifter, der kan 

dækkes af ældrerådets budgetramme. 

Præsenteres for ældrerådet den 19. januar 

2018. 

4. Eventuel ajourføring af folder. Ældrerådet har besluttet, at der udarbejdes en 

ny opdateret folder. Folderen er finansieret af 

annoncer. 

 

Formanden kontakter bureauet for at 

igangsætte processen. 

5. Ældrerådets tilknytning til Danske 

Ældreråd. 

Dragør Kommune er tilknyttet Danske 

Ældreråd, som omfatter alle 98 kommuner. 

 

Ældrerådet formanden og næstformanden har 
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deltaget i møde med øvrige medlemmer i 

vestegns kommunernes ældreråd. 

6.  Aktivering af hjemmeside og Facebook. Ældrerådet har sin egen hjemmeside og en 

Facebookprofil, som er et spejl af 

hjemmesiden (ikke en diskussionsgruppe). 

Ældrerådet har besluttet at fastholde disse to 

kommunikationskanaler.  

 

Knus Berggren blev valgt som web-master 

med applaus. 

 

Derudover er der oplysninger om ældrerådet 

på kommunens hjemmeside, som 

administrationen vedligeholder. 

 

Formidling af ældrerådets virke drøftes også 

på kommende møder. 

7. Mødefrekvens og kommende møde. Pkt. 7-9 drøftes videre når mødeplanen for 

SSU forelægger.  

 

Ældrerådet ønskes at blive inddraget tidligt i 

udarbejdelse af politiske sager. 

 

Ældrerådet har fokus på at få et godt 

samarbejde med social- og sundhedsudvalget 

og administrationen. 

 

Høringsforhold gennemgås på ældrerådsmøde 

den 19. januar 2018. 

8. Sammenhæng mellem ældrerådet møder 

og SSU-møder. 

Se pkt. 7 

9. Sammenhæng i udsendelse af sager i 

høring og høringsfristen. 

Se pkt. 7 

10. Fastlæggelse af mulige fokuspunkter for 

2018. 

Fokuspunkter og temaer i 2018: 

 Offentlig trafik (tovholder Knud 

Berggren) 

 Akutfunktionen 

 Demens 

11. Gennemgang af kommunens budget 18, 

med fokus på ældreområdet. 

Punkt rykkes til møde den 19. januar 2018. 

hvor administrationen præsenterer budget 

2018 med fokus på ældreområdet. 

12. Gennemgang af de fremsendte sager fra 

SSU. 

Punkt udgik. 

 


