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Ældrerådets møde mandag den 29. november 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  X 

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 

 

BESLUTNING 

Der indsættes et nyt punkt 3.9. ”Evaluering af mødet med Sundheds- og 

Omsorgsudvalget den 4. november 2021”. Dagsorden er herefter godkendt.   

 

2. Meddelelser fra formanden: 

 

Marie Jørgensen orienterede om interview i Kanal Roskilde. Der efterlyses frivillige til 

tv-kanalen.  

Fra Forvaltningen:  

Konstitueret sundheds- og omsorgschef Lisbeth Juel Jensen orienterede om, at den 

sidste tilsynsrapport fra de uanmeldte tilsynsbesøg fra BDO er fremsendt til 

Ældrerådet. Lisbeth orienterede også om de generelle konklusioner fra 

tilsynsrapporterne. Det er bl.a. dokumentationsniveauet, hvor der også i år er 

udfordringer. Forvaltningen er i dialog med de enkelte arbejdspladser, hvor der skal 

mere fokus på bl.a. god dokumentationspraksis.  

 

Lisbeth Juel Jensen redegjorde også for status på den budgetmæssige situation på 

ældreområdet, herunder COVID-19 indsatser, konsekvenser relateret til indførelse af 

den nye ferielov og hermed afledt brug af vikarer. Fra 2022 vil der blive indført 

yderligere håndholdt hjælp til lederne på ældreområdet til budgetstyring.   
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Fra andre: 

 

3 Sager til behandling: 

 3.1 Evaluering af valgkampen for ældrerådsvalget 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede valgkampen op til valg til Ældrerådet. En 

række af konklusionerne fra denne drøftelse er:  

 

 Der vil fortsat være en stor informations- og 

kommunikationsopgave omkring Ældrerådet. Både op til 

valg og løbende i valgperioden. Dette skal også ses i lyset 

af, at stort antal vælgere stemte blankt.  

 

 Der bør ses nærmere på information om, hvem 

kandidaterne til valget er, herunder præsentationsmateriale 

på selve valgstederne.  

 

 Ældrerådet drøftede konkret sag, hvor Ældresagen havde 

udsendt nyhedsbrev til medlemmer om oplysning omkring 

valget, hvor der var angivet en opfordring på at stemme på 

en specifik kandidat. Et samlet Ældreråd er enige i, at der 

bør ses på centrale retningslinjer for dette. Danske 

Ældreråd drøfter i øvrigt dette principielle spørgsmål den 

30. november 2021.    

 

 Der skal inden næste valg ses nærmere på om opstilling af 

kandidater sker efter fornavn, efternavn eller efter 

lodtrækning.  

 

Konklusionerne fra denne drøftelse vil indgå i forvaltningens 

samlede evaluering af valget.   
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 3.2 Valg til Ældrerådet 16/11 2021 

 

  BESLUTNING 

   

Ældrerådet drøftede valghandlingen. En række af konklusionerne 

fra denne drøftelse er:  

 

 Overvejelse omkring indkøb af stemmeboks til de mindre 

valgsteder. 

 

 Plakat med kandidaternes billede skal placeres synligt for 

vælgerne.  

 

 Der skal ses på belysningen i stemmeboksene.   

  

Grundlæggende var Ældrerådet godt tilfreds med selve afviklingen 

af valget.  

 

 3.3 Ældrerådets årsberetning. 

 

    BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede bemærkninger til årsberetningen. Formanden 

modtog disse. Der foretages en redaktionel tilretning. Herefter 

godkender det nye Ældreråd årsberetningen.   

 

 3.4 Råd/Erfaringer til det nye Ældreråd. Bilag fra Marianne. 

 

BESLUTNING:  

Ældrerådet drøftede emner af råd og erfaringer til det nye 

Ældreråd.      

 

3.5  Forslag om, at 2 suppleanter deltager på rundtur til plejecentre 

m.m. 

 

 BESLUTNING: 

 Drøftet. Emnet tages op med det kommende Ældreråd.  

 

3.6  Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 
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3.7 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

3.8 60+ 

 

3.9.  Evaluering af mødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. 

november 2021.  

 

   BESLUTNING:  

Ældrerådet drøftede mødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget.  

  

4. Høringssvar 

 

 BESLUTNING 

        Ældrerådet drøftede og godkendte høringssvar til møde i Sundheds- og 

        Omsorgsudvalget den 2. december 2021. Høringssvar kan læses på  

        www.roskilde.dk/ældreråd  

 

 

5. Tilsyn  BDO har været på uanmeldt tilsyn på: 

   Bernadottegården 

   Margrethehjemmet 

   Himmelev gl. Præstegård 

 

 BESLUTNING:  

Sammen med tilsynsrapporten for plejecenter Sct. Jørgensbjerg tog Ældrerådet 

tilsynsrapporterne til efterretning.  

   

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

     

 Marianne Lund orienterede om, at Danske Ældreråd har modtaget en donation fra 

Veluxfonden på 276.000 kr. der skal benyttes til nye informationsmøder for nyvalgte 

medlemmer til ældrerådene. Marianne Lund redegjorde også for, at Danske 

Ældreråd vil drøfte risikoen for en politisering af det lokale ældrerådsarbejde.  

     

   6.2 Regionsældrerådet 

     

    

  

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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7. Eventuelt  

     

     

8. Godkendelse af referat 

 BESLUTNING 

 Godkendt  

 


