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Ældrerådets møde mandag den 30. november 2020 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, lokale 1-129a  

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Hermand Pedersen X Marianne Lund  X 

Erik Strand X Per Christensen  X 

Fleming Friis Larsen X Marie Jørgensen  X 

Mariann Mehder   X Eva Hansen  

Frank Binderup X Ole Nyholm-Pedersen  Afbud 

Referent: Jens Lykke Hansen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden: 

Valgbestyrelsen er indkaldt til møde den 16. december 2020 

Reception for ny bog: Demens, dilemmaer og stjernestunder  

 

 Fra andre:   

Tove Amsinck runddelte artikel fra Berlingske Tidende vedr. interview med 

plejecenterleder.  

 

Fra forvaltningen:  

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærgaard orienterede om, at Styrelsen for 

Patientsikkerheds besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre er ændret en 

smule, således, at borgeren kan have besøg af én pårørende i egen bolig og to 

andre pårørende i dertil indrettede rum. Alt personale testes fortsat hver 14 dag.  

Jessie Kjærsgaard orienterede også om målgruppen, der modtager 

klippekortsordningen. Målgruppen er hjemmeboende borgere, der i forvejen 

modtager omfattende personlig pleje, fx borgere, der modtager forflytning og hvor 

hjælpen modtages hver dag. Alle beboere på plejecentre modtager automatisk 

klippekortsordningen. Under den nuværende COVID-19 situation er der ikke ændret 

på målgruppen.  
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Forvaltningen vil frem til kommende møde i Ældrerådet undersøge de 

benchmarkingtal, som normalt benyttes ved bl.a. budgetforhandlingerne og eventuelt 

medbringe disse. 

 

I forhold til tilsynsbesøg har BDO over for Roskilde Kommune redegjort for, at 

pårørende kan deltage i tilsynsbesøg, hvis borgeren ønsker dette. BDO har ikke 

eksemler på, at borgere i Roskilde Kommune har afvist, at pårørende kan deltage. 

Ældrerådet vil gerne i 2021 mødes med BDO om, hvordan de uanmeldte 

tilsynsbesøg planlægges og gennemføres. Forvaltningen planlægger dette.   

 

Jessie Kjærsgaard redegjorde endvidere for status på besparelsen i budget 2021 på 

de 1,5 %. Status lige nu er, at der sker en medarbejderinvolvering i forhold til de 

enkelte arbejdspladser.      

3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen som relaterer til SOU og BSU 

 Teknik- og Miljøgruppen som relaterer til PTU og KMU 

 Kultur- og Idrætsgruppen som relaterer til KIU 

 

 3.2 Møde Karim Arfaoui. Bilag. 

 

  BESLUTNING 

Karim Arfaoui, formand for Klima- og Miljøudvalget, redegjorde for 

indførelse af el-busser i kommunen. Der arbejdes nu på inklusion 

af de tværkommunale busruter så disse kan komme med i 

ordningen med el-busser. Pga. COVID-19 opleves et faldende 

antal passagerer i busserne. Der vil være et stort arbejde med at 

få flere til at tage bussen igen i en post-COVID-19 situation. De 

økonomiske konsekvenser af færre antal passagerer er ikke 

kendte på nuværende tidspunkt. Den nuværende besparelse på 

busdriften i budget 2021 på i alt 925.000 kr. forventes at kunne 

ske uden forringelser.  

 

Karim Arfaoui orienterede om, at der fortsat presses på overfor 

MOVIA om at få genopsat busplaner på de enkelte 

busstoppesteder. Der er estimeret en udgift på i alt 1,6 mio. kr. 

hvis busplaner skal hænges op igen ved busstoppesteder.  
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Karim Arfaoui vil undersøge status for mimrekort. Karim Arfaoui vil 

også undersøge eventuelle prisstigninger på flextur, jf. budget 

2019.  

 

Ældrerådet drøftede blødgøring af vandet. Der er ikke tale om 

reelt blødgøring, men at vandet sammenstilles med hårdheden i 

en række jyske kommuner. Ældrerådet drøftede både 

kommunikation til borgere om sådanne tiltag og 

sundhedsmæssige aspekter. Karim Arfaoui vil undersøge 

nærmere om vandet fra Marbjerg Vandværk og Jyllinge er relativt 

blødgjort. Ældrerådet drøftede også den generelle kvalitet af 

drikkevandet med Karim Arfaoui.  

 

I forhold til udmøntningen af den blå/grønne strategi, er der 

etableret en følgegruppe, der skal give indspark til udmøntningen 

af strategien. Ældrerådet er velkommen til at give løbende 

indspark til strategien, enten direkte til Karim Arfaoui eller til Klima- 

og Miljøudvalget.   

 

Ældrerådet drøftede ligeledes med Karim Arfaoui den verserende 

ildebrand på SOLUM og Roskilde Kommunes rolle samt de 

generelle lugtegener fra virksomheden.  

 

   3.4 Est. Årsregnskab 2020 og budgetudkast for 2021. Bilag 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet har taget det estimerede årsregnskab 2020 til 

orientering og har godkendt budget 2021.  

 

 

 3.5 Valg til Danske Ældreråd. Marianne Lund opstiller til en post som 

suppleant. 

   Bilag. 

 

  BESLUTNING 

Ældrerådet indstiller, at Marianne Lund bliver opstillet som 

suppleant i Danske Ældreråds bestyrelse.   

 

 3.6 Møde med SOU 3/12 kl. 8.00. Det bliver via Skype 

  Punkter til dagsordenen fremgår af dagsordenen til SOU 

 Læring af Covid 19 – hvad kan vi tage med os af viden? 
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 Besparelserne i Budget 2021 

 Nyt plejecenter 

 Forebyggelsesindsats i forhold til knogleskørhed 

 

  BESLUTNING 

Mødet begynder kl. 8.30. Alle medlemmer af Ældrerådet har 

modtaget en mødeindkaldelse fra sekretariatschef Camilla 

Tanghøj med et link til Skype-møde.  

 

 3.7  Ændring af Ældrerådets vedtægter. Bilag 

   

  BESLUTNING 

  Punktet er udsat til kommende møde.  

 

 3.8 Ændring af Ældrerådets forretningsorden. Bilag  

 

  BESLUTNING 

  Punktet er udsat til kommende møde.  

 

 3.9 Ældrerådets årsberetning for 2020. 

 

  BESLUTNING 

Alle arbejdsgrupper skal skrive udkast til årsberetning for deres 

område. Sagen behandles igen på mødet til januar 2021 

 

  

 3.10 Forslag til årsplan/årshjul. Bilag  

 

  BESLUTNING 

  Punktet er udsat til kommende møde.  

 

 3.11 Tilsynsrapporter og pårørendes deltagelse. Per begrunder. 

 

  BESLUTNING 

  Punktet udgår.  

 

 3.12 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 
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 3.13 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

BESLUTNING 

Ann Marie Cordua orienterede om møde i Bruger- og 

Pårørenderådet på Gundsø Omsorgscenter, som var det sidste 

med leder Birgitte Schantz, der går på pension. Ny leder på 

Gundsø Omsorgscenter begynder den 1. december 2020.  

 

 3.14 60 plus 

   

  

4 Høringssvar           

BESLUTNING 

Ældrerådet behandlede og godkendte høringssvar til Sundheds- og 

Omsorgsudvalgets møde den 3. december 2020. Se høringssvarene her: 

www.roskilde.dk/ældreråd  

          

5. Tilsyn   

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

   

   

   6.2 Regionsældrerådet 

 Temamøde den 4. november blev udsat til tirsdag den 23. marts 

2021 

 

7. Eventuelt  

       

8.  Godkendelse af referat 

 Godkendt  

 

 

9.  Næste møde er mandag den 11. januar 2021 

    

     

    

http://www.roskilde.dk/ældreråd

