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Ældrerådets møde fredag den 29. maj 2020 kl. 10.00 

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

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck Afbud 

Hermand Pedersen X Marianne Lund  X 

Dorthe Friis   Per Christensen  Afbud 

Erik Strand  X Marie Jørgensen  X 

Fleming Friis Larsen  X Eva Hansen  

Mariann Mehder   X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen  

  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

BESLUTNING  

Godkendt  

 

2. Meddelelser fra formanden 

Marie Jørgensen orienterede om, at formand for Klima- og Miljøudvalget Karim 

Arfaoui deltager i Ældrerådets møde den 19. oktober 2020.  

 

 Fra andre:   

 

Fra forvaltningen: 

Borgmester Tomas Breddam deltog i mødet. Borgmesteren orienterede bl.a. om 

indsatserne under COVID-19 i Roskilde Kommune samt det kommende Hyrdehøj 

Plejecenter og etableringen af Demenscenter Kristiansminde. Processen med budget 

2021 blev også drøftet samt indvirkningerne af bl.a. COVID-19 på den videre proces. 

Lige nu afventes de snarlige resultater af de centrale økonomiforhandlinger mellem 

KL og regeringen.  

Herudover drøftede Ældrerådet følgende emner med borgmesteren:  

 Borgernes forventningsniveau til den hjælp de modtager fra kommunen. 

 Kompetencer og videreuddannelse blandt personalet på ældreområdet. 

 Ældrerådet udtrykte bekymring overfor borgmesteren, at genhusning under 

den forestående modernisering af Toftehøjen ikke kan gennemføres alene ved 

tomgang på plejecenteret. Ældrerådet ser positivt på brugen af Grantoften 3 
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og Grantoften 5 under moderniseringen. Borgmesteren og Sundheds- og 

Omsorgschef Jessie Kjærsgaard redegjorde for, at der på nuværende 

tidspunkt ikke er en endelig plan for genhusningen. Der arbejdes på gode 

løsninger, der i udgangspunktet sikrer, at borgerne kan modtage den optimale 

pleje og omsorg i eventuelt midlertidige andre omgivelser.  

 Ældrerådet drøftede også ønskerne om at få busplanerne tilbage til 

busstoppestederne. Emnet vil også blive drøftet med formand for Klima- og 

Miljøudvalget Karim Arfaoui på kommende møde i Ældrerådet.  

   

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard orienterede om den nuværende 

status i forhold til COVID-19 indsatserne på sundheds- og omsorgsområdet i 

Roskilde Kommune.  

 

Ældrerådet drøftede med Jessie Kjærsgaard at gennemføre det aflyste borgermøde 

til efteråret (ultimo oktober/primo november). Ældrerådet finder datoforslag og vender 

disse med forvaltningen samt formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten 

Gjerskov.  

 

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 Evaluering af Skypemøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget 

onsdag den 6. maj 

  Dagsordenspunkter:  

1. Coronasituationen, på plejecentrene og i hjemmeplejen 

2. Det nye plejecenter. Holder planerne om indflytning? 

3. Budget 2021 

4. Eventuelt 

  

  BESLUTNING 

Der var enighed om, at skype-mødet med Sundheds- og 

Omsorgsudvalget fungerede godt både teknisk og 

indholdsmæssigt.  
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 3.3 Forslag til brochure til Sundhedsdagen (bilag) 

 

 BESLUTNING 

 Brochuren blev drøftet og godkendt.  

 

   3.4 Valg af kontaktperson til Bruger- og pårørenderådet på Hyrdehøj 

Plejecenter  

 

  BESLUTNING 

  Der blev trukket lod mellem Marianne Lund og Hermand 

Pedersen. Hermand Pedersen vandt lodtrækning og er herefter 

kommende kontaktperson til det kommende Bruger- og 

pårørenderåd på Hyrdehøj Plejecenter.  

 

 3.5 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

  

  BESLUTNING 

Fleming Friis orienterede om konkret sag om pårørende til ældre 

borger om visitation til plejebolig. Der har været rettet henvendelse 

til sundheds- og omsorgschefen.  

 

 3.6 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR  

 

  BESLUTNING 

Der har ikke været afviklet møder i bruger- og pårørenderådene 

grundet COVID-19. Flere rådsmedlemmer har dog kontaktet til 

plejecentrene.  

 

 3.7 60 plus 

  Nr. 3 udkommer 16 juni 12 sider 

 

   

4 Høringssvar                   

 BESLUTNING 

Ældrerådet behandlede og godkendte høringssvar til Sundheds- og 

Omsorgsudvalgets møde den 4. juni 2020. Se høringssvarene her: 

www.roskilde.dk/ældreråd  
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5. Tilsyn   

    

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

    Spørgeskema om coronasituationen 

     

 BESLUTNING:  

 

  

   6.2 Regionsældrerådet 

    Mødet 3. juni er aflyst. 

 Kombineret Regionsældrerådsmøde og Temamøde bliver den 4. 

november. 

 Forhåbentlig med samme program som til det aflyste møde 24. 

marts. 

   

   7. Eventuelt Næste møde er mandag den 17. august 

     

    BESLUTNING 

    Yderligere punkter til kommende møde:  

    Boligpolitik i balance  

    Skal Ældrerådet altid optræde enige udad 

    Evaluering af håndteringen af coronakrisen 

    Private aktørers adgang til plejecentre 

 

   8.  Godkendelse af referat 

    Godkendt  

  

 


