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Ældrerådets møde mandag den 16. august 2021 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, mødelokale 3A 

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Hermand Pedersen X Marianne Lund  X 

Erik Strand X Per Christensen  Afbud 

Fleming Friis Larsen X Marie Jørgensen  X 

Mariann Mehder   X Eva Hansen X 

Frank Binderup X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Referent: Jens Lykke Hansen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Punkt 3.6. udgår.  

Ny punkt 3.6. Deltagere til konference om sygehusgrunden 

Herefter er dagsorden godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden: 

Personlig invitation til formanden til ”Konference om sygehusgrunden” 22. september 

Henvendelse fra TV2, Fleming besvarede. 

Emnet for 1. oktober er ”Lige muligheder i et digitalt samfund”. 

Indvielse af Plejecenter Hyrdehøj torsdag den 19. august 13.30. 

 

Fleming Friis redegjorde for, at henvendelsen og vinkel i nyhedshistorie fra TV2 var 

blevet afvist af Fleming Friis.  

Marie Jørgensen vil henvende sig til Morten Gjerskov vedr. eventuelt samarbejde 

omkring afviklingen af FN’s Internationale Ældredag den 1. oktober.   

Fra Forvaltningen: 

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard og leder af Myndighedsservice 

Katrine Schjelde redegjorde for de nuværende kriterier for henholdsvis ældre- og 

handicapegnede boliger samt handicapegnede boliger. Efter tidligere høringssvar fra 

Ældrerådet arbejder forvaltningen nu på at præcisere og forenkle beskrivelserne af 

kriterierne for disse boligtyper. Dette vil blive fremlagt til politisk behandling i 

Sundheds- og Omsorgsudvalget og kommende høring i Ældrerådet. Ældrerådet 
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havde herefter en generel drøftelse af kriterierne for tildeling af både 

handicapegnede boliger samt ældre- og handicapegnede boliger.   

 

På baggrund af tidligere drøftelse i Ældrerådet orienterede Katrine Schjelde om, at 

borgere på midlertidige pladser ikke kan blive på en midlertidig plads indtil en specifik 

ønsket plejebolig er ledig. Borger, som er tilbudt en plejebolig, tilbydes til gengæld 

andre ledige plejeboliger, indtil en bolig på et ønsket plejecenter er ledig. Hvis ikke 

dette udgangspunkt vil det medføre, at de midlertidige pladser ikke er ledige til de 

borgere, som har det største behov, herunder især ældremedicinske borgere, som 

skal udskrives fra hospitalet.   

 

Ældrerådet drøftede herefter seneste budgetopfølgning på sundheds- og 

omsorgsområdet med Jessie Kjærsgaard. Jessie Kjærsgaard slog fast, at der ikke er 

truffet en politisk beslutning om at revidere serviceniveauet.  

 

Formand for Plan- og Teknikudvalget Jens Børsting deltog i mødet og redegjorde 

bl.a. for:  

 

 Udviklingen af flere tilbud om senioregnede boligtilbud i Roskilde Kommune. 

Her var der igen en klar opfordring til, at borgere benytter Roskilde Kommunes 

sekretariat for oprettelse af bofællesskaber.  

 Udviklingen i lejepriser i den almene boligmasse.  

 Tilgængelighed i forhold til parkeringsforhold og antal parkeringspladser til 

især den ny-opførte boligmasse i kommunen samt bedre 

parkeringsmuligheder til borgere, der skal til praktiserende læge i bl.a. 

Skomagergade.  

 Ældrerådet opfordrede til, at der fokuseres på antal bænke i kommunen, 

forbedring af cykelstier samt eventuelt udskiftning af kantsten i bymidten. 

 Jens Børsting redegjorde også for indsatser i forhold til den generelle 

reduktion af støj, herunder støj fra trafik, mv. Dette kan kommunen ikke løse 

alene. Det vil også kræve påvirkning i forhold til ændret lovgivning.   

 

Fra andre: 

 

3 Sager til behandling: 

3.1 Temadrøftelse om Forebyggelse.  

 Nye bilag fra Sundheds- og Omsorgsgruppen 

 

 BESLUTNING:  
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Fremsendte bilag til Ældrerådet fra Sundheds- og 

Omsorgsgruppen blev drøftet. Der var enighed om, at bilag 

fremsendes til de politiske partier i Byrådet samt at der udarbejdes 

en pressemeddelelse.  

  

 3.2 Valg til Ældrerådet 16/11 2021 

  Sidste frist for tilmelding af kandidater er mandag den 16. august 

  Der er møde i valgbestyrelsen torsdag den 19. august 

 

  BESLUTNING:  

  Forvaltningen gav status på antal kandidater, mv.  

 

 3.3 Planlægning af den næste periode i Ældrerådet. 

  Temadrøftelse: Boligformer til ældre”. Er aftalt til mødet 6/9 

Skal vi indbyde de nyvalgte Bruger- og Pårørenderåd til et 

fællesmøde? 

  Temadrøftelse: Det nære sundhedsvæsen 

  Vælgermøde til byrådsvalget? 

 

  BESLUTNING:  

Ældrerådet drøfter senere om der vil være behov for et 

fællesmøde med bruger- og pårørenderådene.   

 

Temadrøftelse om det nære sundhedsvæsen afholdes til 

november.  

 

Vælgermøde med fokus på ældreområdet op til byrådsvalget 

planlægges og afholdes sammen med Ældresagen, 

Hjerneforeningen og Alzheimerforeningen 27. oktober kl. 14.00 i 

Auditoriet på Rådhuset.    

 

   3.4 Fokusgruppeinterview med Etikos mandag den 23. august kl. 10 

  Hvem deltager? 

 

  BESLUTNING:  

  Marie Jørgensen, Fleming Friis og Marianne Lund deltager.   

 

 3.5 Sundhedsdagen lørdag den 11. september. 

  Kultur- og Idrætsudvalget er ansvarlige for vores bod. 

  Hvem deltager? 

  Pjece? Planche med kandidater? 
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  BESLUTNING:  

Opgaver blev drøftet og fordelt. Forvaltningen sørger for plakat 

med kandidaterne til valg til Ældrerådet.   

 

 3.6 Deltagere til konference om sygehusgrunden 

 

  BESLUTNING:  

Mariann Mehder, Marie Jørgensen, Fleming Friis og Marianne 

Lund deltager. Erik Strand deltager, hvis der kan deltage 5 fra 

Ældrerådet.  

 

 3.7 Budget 2022 

 

3.8   Budgetprocessen. Punktet genoptages fra sidste møde. 

  

 BESLUTNING  

 Udsat til kommende møde.  

 

3.9   Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets    

            medlemmer 

 

3.10 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er    

            kontaktpersoner i BPR 

   

 

3.11 60+ 

   

  BESLUTNING 

Redaktionsmedlemmerne orienterede om seneste møde i 

redaktionen. Der reserveres tre sider til præsentation af kandidater 

til valg til Ældrerådet samt generel omtale af valget. 60 Plus 

udkommer i september.  

 

4. Høringssvar 

 

         Ældrerådet drøftede og godkendte høringssvar til møde i Sundheds- og  

         Omsorgsudvalget den 19. august 2021. Høringssvar kan læses på  

         www.roskilde.dk/ældreråd  

 

 

5. Tilsyn 

 

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

        

  

   6.2 Regionsældrerådet 

     Møde i november er aflyst.      

       

  

5. Eventuelt  

        

6. Godkendelse af referat 

 Godkendt 

 

Næste møde er mandag den 6. september    

    

 


