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Referat af møde i forretningsudvalget (FU) 
den 10. januar 2019 
 
 
Deltagere: 

Bente Clausen (Albertslund) 
Lise Helweg (København) 
Inge Jacobsen (Høje-Tåstrup) 
Jørn Gettermann (Lyngby-Taarbæk) 
Michael Burgess (Rudersdal) 
Finn Kamper-Jørgensen (Fredensborg) 
Karenmargrethe Dencker (Gribskov) 
Hanne Simonsen (København) 
Peter Frahm (Frederiksberg) 
 
Afbud: Erik A. Larsen (Bornholm) 

 
1. Orientering fra formanden: 

 
Er inviteret til Nytårsreception i Regionen med tilhørende velkomst til den nye Regionsdirektør 
Har fået invitation til orientering om Landsplanregistret 
 

2. Gensidig orientering: 
 
Ingen kommentarer 
 

3. Orientering om arbejdet i PIU 
 
Bente oplyste at der har været afholdt den 6. møde i løbet af året. Og der har været en konference om 
brugerinddragelse og man har diskuteret fokuspunkter om blandt andet sammenhæng. Pio har været 
involveret i udarbejdelsen af Sundhedsaftaler 2019-23 og i Aktiv Patientstøtte, (udviklingsprojekt som 
telefonstøtte). 
Kan findes på www.aktivpatientstoette.dk 
 
 

4. Høring om Sundhedsaftaler 2019-23 
Regionsældrerådet er høringsberettiget og Finn havde til mødet udarbejdet foreløbigt 

høringssvar, der var fuld tilslutning til det udarbejde udkast, og der var enighed om at 

supplere det og forelægge et samlet udkast til Regionsældrerådsmødet den 21. januar. 

Det skal blandt andet suppleres med at RÆR finder, ”at der er mange gode tanker men for 

lidt handling”. 

Finn arbejder videre med udkastet. 

http://www.aktivpatientstoette.dk/
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5. Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd 

Forretningsudvalget drøftede valget. Finn genopstiller, og der var enighed om at støtte hans kandidatur, i 

samme kreds stiller Jørn op som suppleant. Fra København genopstiller Kirsten Nissen. Det vides ikke hvem 

der opstiller i stedet for Inge, der må udgå, da Høje Taastrup har meldt sig ud af DÆ.  

Jørn opstiller som kandidat til formandsposten. 

6. Økonomien ved Michael 
Michael gennemgik økonomien, men kunne desværre oplyse, at han ved en fejl ikke har udsendt 
kontingentopkrævninger for 2018. Der var bred enighed om, at det er for sent at gøre på nuværende 
tidspunkt, idet budgetår 2018 i de fleste kommuner er lukket på nuværende tidspunkt. 
Forretningsudvalget besluttede derfor, at afskrive kontingentindbetalingen for 2018. 
Kontingentopkrævningerne for 2019 udsendes snarest. 
 
Derudover var der ingen kommentarer til regnskabet for 2018. Vi har været sparsommelige i 2018, idet der 
kun er afholdt udgifter for ca. 12.000 kr. det skyldes især, at det er lykkedes at skaffe foredragsholdere, der 
har ladet sig nøje med et par flasker vin. 
 
 

7. Regionsældrerådsmødet 21. januar 2019 
Dagsorden blev gennemgået, og den er efterfølgende usdsendt 
 

8. Akutpladser 
Sagen blev drøftet, især efter udmeldingen fra Ministeriet om, at opkrævning af betaling for akutpladser 
ikke er lovlig. (Kammeradvokaten har efterfølgende udsendt sine kommentarere, hvori han kommer til 
samme resultat). 
Dagsordenen blev tilføjet et punkt om, Sundhedsaftalerne – godkendelse af Høringssvar. 
 
 

9. Eventuelt 
 intet 
 
 
Referat: Jørn Gettermann 
 
 


