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DAGSORDEN 

      

Ældrerådets møde mandag den 12. marts 2018 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A 

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Erling Balle Kristensen  X Marianne Lund  X 

Dorthe Friis  X  Per Christensen  X 

Erik Strand  X Marie Jørgensen  X 

Fleming Friis Larsen  X Eva Hansen X 

Mariann Mehder    Ole Nyholm-Pedersen  X 

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt  

 

2. Meddelelser fra formanden 

Marie Jørgensen er blevet interviewet af Roskilde Dampradio. Interviewet kan høres 

på Dampradioens hjemmeside.  

  

3. Meddelelser fra andre: Erik orienterer om seminar om boligpolitik den 27.2.2018 

Erik Strand orienterede om seminaret. Et af de emner som blev drøftet var den 

generelle nationale udvikling i efterspørgslen på flere mindre ældrevenlige boliger og 

den sideløbende tendens, hvor der bliver bygget flere større familieboliger. En 

konklusion fra seminaret var, at der skal arbejdes videre på etablering af flere 

ældrevenlige mindre boliger.  

 

4. Meddelelser fra forvaltningen  

Ældrerådet drøftede forskellige emner med Mette Olander, herunder den seneste 

influenza-periode og påvirkningen i forhold til ældreplejen, indkøbsordningen for 

hjemmeboende borgere, pårørendepolitikken, forebyggende hjemmebesøg og 

kvalitetsstandarder.  

Det blev aftalt, at Ældrerådet fremadrettet drøftede med forvaltningen, hvordan viden 

om kommunale tilbud til bl.a. borgere med behov for hjælp og pårørende bliver spredt 

ud.  
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3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen 

 Teknik- og Miljøgruppen  

 Kultur- og Idrætsgruppen 

 

 3.2 Besøgsrunde på plejecentrene 

 13/3, 21/3 og 22/3 

             BESLUTNING 

  Endelige detaljer for besøgsdagene blev drøftet.  

 

 3.3  Borgermøde i maj. Bilag.    

                                       BESLUTNING 

 Oplægsholdere er fundet. Borgermødet finder sted den 3. maj    

 kl. 16 til 18. Der bliver bestilt kaffe og kage.  

 Workshop blev drøftet. Der er enighed om, at emner som dækker  

 ad-hoc grupperne ligeledes er dækket ind via workshops på  

 dagen. Borgermødet bliver annonceret via plejecentre, 60Plus,  

 via pressemeddelelse til de lokale medier, mv.  Medlemmer af  

 Ældrerådet benytter endvidere egne netværk til at sprede  

 budskabet om borgermødet.     

 

 3.4 Budgetprocedure-formanden orienterer. Bilag fra sidste møde 

  BESLUTNING 

Marie Jørgensen orienterede om processen i forhold til 

fastlæggelse af budget. Marie havde bl.a. fokus på vigtigheden af 

den demografiske udvikling i kommunen i forhold til fastlæggelse 

af økonomi til ældreområdet samt, hvordan forvaltningen følger 

overholdelse af budgettet. Marie Jørgensen redegjorde også for 

forløbsprocessen i løbet af året for fastlæggelse af budgettet.   

 

 3.5 Punkter til dagsordenen til mødet med Social- og omsorgsudvalget  

                                                   Budget 

                                                   Finanslov 2018 

                                                   Tilsynsrapporter 

                                                   Hjemmesiden og kommunikation til borgerne 

               

    BESLUTNING 

   Punkter til fællesmødet med udvalget blev drøftet og godkendt.   

  Ældrerådet vil endvidere gerne drøfte helhedsplan vedr.  

  Toftehøjen samt boligområdet med udvalget. Mødet finder sted  
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  den 10. april   

 

 3.6 Kommunikation udadtil. Bilag fra Marianne Lund.                                               

                      BESLUTNING 

Kommunikation blev drøftet, herunder behovet for en selvstændig 

hjemmeside. Marie Jørgensen tager dette videre til kommende 

møde med udvalgsformanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget 

og kommunaldirektøren. Betalte annoncer er der ikke interesse for 

at benytte.  

 

                     3.7.           Vision for Ældrerådet  

  BESLUTNING 

  Arbejdsgrupperne drøfter vision for Ældrerådet. Ældrerådet tager 

emnet op igen på næste møde når arbejdsgrupperne har drøftet 

dette.    

 

 3.8 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktperson i bruger- og pårørenderåd 

         BESLUTNING 

         Ole Nyholm har deltaget i møde på Toftehøjen, hvor seneste  

         tilsynsrapport blev drøftet samt kostråd, aktiviteter, mv. Erling  

Kristensen havde deltaget i møde på Kastanjehaven, hvor 

tilsynsrapporten også blev drøftet. Ann Marie Cordua orienterede 

om kommende suppleringsvalg i maj måned på Gundsø 

Omsorgscenter til bruger- og pårørenderåd. Flemming Friis havde 

deltaget i møde på Kristiansminde.   

 

3.9            60 plus 

  Henvendelse fra Sygehusgruppen   

         BESLUTNING 

         Ældrerådet drøftede seneste nummer af 60Plus.  

4 Høringssvar           

 BESLUTNING 

         Høringssvar til Sundheds- og Omsorgsudvalget blev drøftet og godkendt.   

5. Tilsyn:   

Hjemmeplejen/sygeplejen i Distrikt Nord og Kastanjehaven, samt Egedal 

                                                     

        BESLUTNING 

 Ældrerådet godkendte de samtlige høringssvar.  
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         Per Christensen kan ikke godkende de pågældende høringssvar, da der generelt 

mangler indsigt i BDO’s tilgang til metode og gennemførelse af tilsynsbesøgene.   

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

 Følgende medlemmer er tilmeldt til Intromøde i Næstved den 7. 

marts: 

    Dorthe Friis, Eva Hansen, Frank Binderup, Tove Amsinck, 

 Erling Balle Kristensen, Marianne Lund, Per Christensen, Fleming 

Friis Larsen 

Flemming og Frank kører. Eva tager flex-trafik 

Til repræsentantskabsmødet er tilmeldt: Erik. Mariann, Marianne 

og Erling 

Til deltagelse efter ældrerådsmødet er tilmeldt: Fleming, Dorte,  

Tove 

 

   6.2 Regionsældrerådet 

    Møde 26.03 og Temamøde 30.05.2018 kl. 10 og 19.09.2018 

 

   6.3 Toftehøjens helhedsplan – Marie orienterer 

          

 BESLUTNING 

 Marie Jørgensen orienterede om Toftehøjens helhedsplan, 

herunder modernisering af det eksisterende Toftehøjen. Dette 

resulterede i, at Ældrerådet gerne vil drøfte emnet med 

Sundheds- og Omsorgsudvalget.   

 

7. Eventuelt                          

         Erik Strand orienterede om udkast til rapport om tilgængelighed i Roskilde 

Kommune. Rapport sendes til Ældrerådet.  

 

8.  Godkendelse af referat 

         Godkendt  

 

 

 


