
1 
 

 

 

  

Ældrerådets møde mandag den 9. november 2020 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, HR’s mødelokale  

 

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 Afbud 

Frank Binderup X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Referent: Steen Taageby Petersen  

  

1. Godkendelse af dagsordenen 

BESLUTNING: Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden: Intet 

 

 Fra andre:  Intet 

 

Fra forvaltningen: Jessie Kjærsgaard deltog i dette punkt.  

 

Der blev drøftet spørgsmål om kvalitetsstandarder, herunder om klippekort, som 

forvaltningen eftersender information om. 

 

Færdiggørelse af Hyrdehøj Plejecenter: Der er meget travl og arbejdes i døgndrift for 

at få det sidste på plads. Borgere på de midlertidige pladser flytter ind midt i denne 

uge og de første borgere fra Kristiansminde fra den 16. november. Borgerne fra 

Asterscentret flytter fra den 4. januar 2021. Når dette er på plads startes med 

visitation til Hyrdehøj og Kristiansminde. 

 

Corona-situationen: Smittetrykket i Roskilde Kommune stiger. Forvaltningen følger 

situationen tæt, herunder via jævnlige møder med Styrelsen for Patientsikkerhed. Der 

er næsten ingen smittede på ældre området i Roskilde Kommune, og i givet fald 

tages der straks aktion med isolation m.v. Personalet på ældreområdet (ca. 2.000 

medarbejdere) testes kontinuerligt. 
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Personalesituationen på ældreområdet: Kommunen har i et stykke tid arbejdet med 

rekruttering, og der er modtaget midler fra treparts-forhandlingerne. Det giver 

mulighed for at få elev-løn i stedet for SU på grundforløbet.  

 

Fremtidig brug af Asterscentret: Byrådet har ikke taget endelig stilling til hvor et 

kommende plejecenter skal placeres, når Asterscentret lukker. Hjemmeplejen fra 

Kristiansminde og Bernadottegården samles midlertidigt på Asterscentret i 2021. 

 

Der blev spurgt hvad der er forskellen på tilsynsrapporter fra plejecentrene og i 

hjemmeplejen, og i hvilket omfang pårørende kan inddrages. Forvaltningen 

undersøger dette nærmere og vender tilbage. 

Relevansen og anvendelsen af BDO-skemaerne i forbindelse med tilsyn blev drøftet. 

 

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 med Karim Arfaoui.  

  BESLUTNING:  Karim inviteres til mødet den 30. november 2020.  

 

 

   3.4 Udtalelse om kvalitetsstandarder og tilsynspolitik 

 

BESLUTNING: Udtalelsen vedr. kvalitetsstandarder blev drøftet og 

godkendt 

 

 3.5 Mødeplan 2021 – De politiske gruppemøder holdes fortsat 

mandag aften 

 

  BESLUTNING: Ældrerådet mødes mandag inden 

udvalgsmøderne i hele 2021, hvilket vil sige: Den 11. januar, 1. 

februar, 8. marts, 12. april, 3. maj, 31. maj, 16. august, 6. 

september, 4. oktober, 1. november og 29. november 2021. 

    

 3.6 Møde med SOU 3/12 bliver via Skype 

  Punkter til dagsordenen: 

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

 Forebyggelsesindsats i forhold til knogleskørhed 

 Visitationsregler til ældreboliger. 

 

§ 6 i Ældrerådets vedtægter skal tilrettes, idet Ældrerådet har ret til 

at udpege medlemmer fra dets midte til at sidde i Bruger- 

Pårørenderåd. 

 

 3.7  Situationen i hjemmeplejen 

 

  BESLUTNING: Tilsynsrapporter og Ældrerådets indsigt i dem blev 

drøftet. Problemstillingen tages op på næste møde i Ældrerådet. 

 

 3.8 Ældrerådets forretningsorden og FU´s beføjelser 

   

  BESLUTNING: Forretningsordenen gennemgås af FU. Og tages 

op igen på et senere møde i Ældrerådet. 

 

 3.9 Næste møde er 30. november 2020. Der er ingen frokost (dog 

morgenmad). 

 

 

 3.10 Forslag fra Hermand Pedersen: Drøftelse af navneændring fra 

Ældrerådet i Roskilde Kommune til Seniorrådet i Roskilde 

Kommune.  

 

  BESLUTNING: Navnet Ældrerådet i Roskilde Kommune 

fastholdes. 

 

 

 3.11 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

  BESLUTNING: Intet til dette punkt. 

  

 

 3.12 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

BESLUTNING: De fleste møder i BPR er aflyst på grund af 

COVID-19. Nogle steder har der været skriftlige orienteringer fra 

Ældrerådets medlemmer.  
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Der er ansat en ny leder fra 1. december 2020 på Gundsø 

Omsorgscenter 

 

 3.13 60 plus 

 BESLUTNING: Der var ønske om at beskrive gode historier fra 

ældreområdet i kommende numre af 60PLUS.  

 

4 Høringssvar     

BESLUTNING: Ældrerådet godkendte høringssvar.  

 

5. Tilsyn  

 BESLUTNING: Ældrerådet tog tilsynsrapporterne vedr. Egedal, Hjemmeplejen 

 og HTSH-teamet til efterretning. 

 

6. Sager til orientering: 

 

   6.1 Danske Ældreråd 

 11. januar 2021 er der frist for opstilling af bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter. 

  

   6.2 Regionsældrerådet 

    Temamøde den 4. november er udsat til den 23. marts 2021. 

  Marianne sender bemærkninger til Regionsældrerådet. 

      

7. Eventuelt  

Teknik- og Miljøgruppen undersøge problemstillingen om at der muligvis ikke længere kan 

betales med kontanter ved FLEX-ture. 

 

Der blev omdelt læserbrev af 3. november 2020 fra Dagbladet om visitation til ældreboliger 

i Gadstrup (”Gadstrupborgere bliver afvist til ældreboliger”). Problemstillingen tages op på 

møde med SOU i december 2020 (regler om visitation).  

 

FU drøfter struktur for dialogen med forvaltningen på ældrerådsmøderne.    

 

8.  Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 


