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Ældrerådets møde mandag den 1. oktober 2018 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A 

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Hermand Pedersen 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   X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden 

  Ensomhedsprojektet 

  Møde med Karim Arfaoui 

Marie Jørgensen orienterede om, at der i budget 2019 er forslag til besparelse på 

administration og kommunikation på i alt 4 mio.  kr. Marie Jørgensen har talt med 

socialdemokratiets gruppeformand Henning Sørensen som meddeler Marie, at det er 

ikke hensigten, at der skal spares på 60Plus i forhold til dette.  

I forhold til ensomhedsprojektet er der nu fundet 18 ambassadører, som skal hjælpe 

med at få sårbare ældre i kommunen til at deltage i sociale fællesskaber.  

Formand for Miljø- og Klimaudvalget Karim Arfaoui kan mødes med Ældrerådet den 

6. november 2018, kl 10.00. Mødet finder sted i Byrådssalen umiddelbart efter 

Ældrerådets møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget, som også finder sted i 

Byrådssalen. Teknik og Miljøgruppen forbereder spørgsmål til mødet med Karim.  

   

 Fra andre:   

  Danske Ældreråd Temadag i Køge.  

 

Deltagerne orienterede om temadagen.    
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 Fra forvaltningen: Direktør Christian Harsløf orienterede om, at 1. behandling af 

budgettet er overstået. Der har i høringssvar om budgettet været ekstra fokus på 

forslag om reduktion i antal matrikler af Seniorhøjskolen. Forvaltningen har taget 

disse bemærkninger til sig i forhold til den konkrete udmøntning, som skal 

præsenteres i Sundheds- og Omsorgsudvalget til mødet i november måned forudsat, 

at budgettet vedtages af Byrådet medio oktober 2018. Herefter drøftede Ældrerådet 

kapacitet for plejeboliger med Christian Harsløf samt budgetforslaget om ”tilpasninger 

på ældreområdet”.  

 3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen 

 Teknik- og Miljøgruppen 

 Kultur- og Idrætsgruppen 

 

                      BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede arbejdsprocedurer for Ældrerådets høringssvar. Udkast 

til høringsvar fra ad-hoc grupperne sendes til det samtlige Ældreråd, som 

herefter samlet drøfter det endelige høringssvar.     

 

 3.2 Kvalitetsstandarder til høring 

  Sundheds- og socialgruppen udarbejder forslag til høringssvar 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede høringssvar til kvalitetsstandarder og 

tilsynspolitik for 2019.   

   

 3.3 Rehabiliteringsforhold 

  Fra standarder til virkelighed 

  Akutbehandlingen 

   

  BESLUTNING   

Ældrerådet besluttede, at emnet om, hvordan kvalitetsstandarder 

operationaliseres til hjemmeplejen og plejecentrene drøftes på 

kommende møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget, dvs. 

hvordan sikres styringskæden fra politisk beslutning til udførelse af 

hjælpen i Roskilde Kommune, herunder sikring af 

forventningsafstemning.   
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 3.4 Busser – servicebus?  

   

  BESLUTNING 

Det er Ældrerådets vurdering, at servicebusser højst sandsynligt 

ikke bliver genindført. Ældrerådet vil fremadrettet holde øje med, 

at chaufførinstrukser følges i de almindelige busser. Ældrerådet vil 

drøfte disse emner med formand for Miljø- og Klimaudvalget Karim 

Arfaoui på møde den 6. november 2018.  

 

 3.5 Gaver fra Ældrerådet 

  Bilag fra Per Christensen 

 

  BESLUTNING 

 Forslag fra Per Christensen blev drøftet. Forslag fra 

forretningsudvalget vedr. gavepolitik blev vedtaget.  

 

 3.6 Invitation til Workshop ”Gør Roskilde grøn og blå” 28. oktober kl. 

10 – 14.30 

  På Boserupgård Naturcenter 

 

  BESLUTNING 

Drøftet. Ældrerådsmedlemmer opfordres til at deltage i 

arrangementet.  

 

 3.7 Emner til møde med SOU 6. november kl. 8.00. 

 

  BESLUTNING 

Følgende emner sættes på til møde med Social- og 

Sundhedsudvalget:  

1. Sundhedsstyrelsens nationale mål for sundhedsvæsenet. 

2. Hjemmeside 

3. Udmøntning af budget 2019 

4. Demensstrategi 

5. Kvalitetsstandarder – fra politisk niveau til virkelighed 
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 3.8 Opfølgning på mødet med Tomas Breddam 

  Udearealer ved plejecentre og WI-Fi Kristiansminde 

   

  BESLUTNING 

 Ældrerådet afventer stadigvæk opfølgning fra Tomas Breddam fra 

mødet. Marie Jørgensen tager kontakt til Tomas.  

 

 3.9 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

  BESLUTNING 

Eva Hansen orienterede om møde på plejecenter 

Bernadottegården. Frank Binderup orienterede om møde på 

Himmelev Gl. Præstegård. Tove Amsinck orienterede om møde 

på plejecenter Trekroner. Ole Nyholm orienterede om møde på 

plejecenter Toftehøjen. An Marie Cordua orienterede om møde på 

Gundsø Omsorgscenter.  

 

 3.10 60 plus 

                    

  BESLUTNING 

Drøftet. Det blev vedtaget, at Hermand Pedersen indtræder i 

redaktionsgruppen til 60Plus i stedet for Erling Balle.  

                    

4 Høringssvar                    

 BESLUTNING 

 Ældrerådet drøftede og godkendte høringssvar til Sundheds- og Omsorgsudvalgets 

møde. Høringssvar kan ses på www.roskilde.dk/ældreråd  

 

5. Tilsyn:  Hjemmeplejen Team Nord – Erik skriver høringssvar 

  

 BESLUTNING 

 Høringssvar fra tilsynsbesøg blev godkendt. Per Christensen kan ikke godkende det 

pågældende høringssvar, da der generelt mangler indsigt i tilsynsførendes tilgang til 

metode og gennemførelse af tilsynsbesøgene.    

 

6. Sager til orientering: 

 

   6.1 Danske Ældreråd 

    Konference i Vingsted 15. november. 

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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 Erik Strand, Ole Nyholm-Pedersen, Marianne Lund, Mariann 

Mehder, Dorthe Friis, Hermand Pedersen, Tove Amsinch og 

Marie Jørgensen er tilmeldt. 

 

   6.2 Regionsældrerådet 

   Temamøde 19.09 2018 om Fremskudt visitation, akutteam m.m. 

   

  Deltagerne orienterede om temamødet.  

 

7. Eventuelt                         

 Ad hoc gruppen for Teknik og Miljø ser nærmere på avisomtale i Roskilde Avis om, at 

der for samlevende seniorer skal være mindst én, der skal have en 

arbejdsmarkedspension ved indflytning i almen bolig.  

  

 

8.  Godkendelse af referat 

 Godkendt.  

 

 

 

 


