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Ældrerådets møde mandag den 5. november 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   Per Christensen   

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. Ældrerådet besluttede at ændre punkt 3.2. fra ”Ældrerådets foreløbige 

regnskab” til ”Ældrerådets årsestimat 2018 til orientering samt budgetudkast 2019 til 

godkendelse”.  

 

2. Meddelelser fra formanden 

ØU den 24.10 under pkt. 386 skal drøfte ejendomsservice centraliseringen som 

drøftet i ÆR. 

Fremtidsforum mod ensomhed: 75års fødselsdag er afholdt i Jyllinge og Viby, 

Roskilde den 1.11  

19 ”ambassadører” har meldt sig. Uddannelsesforløb etableres. 

 

BESLUTNING:  

Marie Jørgensen og Fleming Friis Larsen orienterede om afviklingen af 75års 

fødselsdagene, som afholdes for at få flere ældre borgere med i sociale 

fællesskaber. Marie Jørgensen orienterede om møde i demensstyregruppe vedr. 

udvikling af værktøjskasse til bedre orientering til både pårørende og borgere med 

demens. Marie orienterede ligeledes om, at udredningsenheder for demens samles 

på to enheder i Region Sjælland pr. 1. december 2018. Disse placeres i henholdsvis 

Roskilde og Slagelse.   
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 Fra andre:  Konferencen om Fremtidens ældre i Europa 1. nov.   

 BESLUTNING 

Ann Marie Cordua og Hermand Pedersen redegjorde om konference om et samfund 

for alle aldre, herunder de enkelte både internationale og danske oplægsholdere.  

 Fra forvaltningen:  

 BESLUTING 

Ny sundheds- og omsorgschef Jessie Kjærsgaard deltog og præsenterede sig selv. 

Herefter orienterede direktør Christian Harsløf om budget 2019 på ældreområdet. 

Emnet skal også drøftes på dialogmødet den 5. november 2018 mellem Ældrerådet 

og Sundheds- og Omsorgsudvalget.   

3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen 

 Teknik- og Miljøgruppen 

 Kultur- og Idrætsgruppen 

 

 3.2  Ældrerådets årsestimat 2018 til orientering samt budgetudkast 

2019 til godkendelse. Bilag    

   

             BESLUTNING:  

             Budgetudkast til 2019 blev godkendt.         

                                        

 3.3      Mødeplan for 2019 (første møde er 14.1.2019) 

BESLUTNING: Ældrerådets ordinære møder i 2019 er for første 

halvår på nuværende tidspunkt planlagt til: 14/1, 4/2, 4/3, 1/4,13/5, 

og 3/6. Indtil videre forventes møder for andet halvår at være 19/8, 

2/9, 30/9, 4/11 og 2/12.  

        

 3.4 Evaluering af mødet 1. oktober.  

   

  BESLUTNING:  

Tove Amsinck orienterede om Henning Kirks oplæg til FN’s 

internationale Ældredag i Roskilde Kommune. Henning Kirks 

oplæg koncentrerede sig omkring hans seneste bog ”En kort guide 

til et langt liv”. Ældrerådet er enige om, at 1. oktober 
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arrangementet var godt arrangeret og blev afviklet godt. 

Ældrerådet drøftede forskellige aspekter af organiseringen af 

dagen samt, at de lokale bruger- og pårørenderåd skal opfordres 

mere direkte til deltagelse.  

 

 3.5 Møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. november kl. 

8.00 i Byrådssalen 

  Vores forslag til dagsorden: 

 Sundhedsstyrelsens nationale mål for sundhedsvæsenet 

 Hjemmeside 

 Udmøntning af budget 2019 

 Demensstrategi 

 Kvalitetsstandarder – fra politisk niveau til virkelighed 

 

  BESLUTNING:  

Ældrerådet godkendte dagsorden. Punkt med hjemmeside bliver 

ikke behandlet på mødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget.  

 

 3.6 Møde med Karim Arfaouri Klima og Miljøudvalget 6. november kl. 

10.00.  

 

  BESLUTNING:  

Ældrerådet drøftede mødepunkter med Karim Arfaouri. 

Spørgsmål, som Ældrerådet vil drøfte med Karim er sendt til ham.  

 

      3.7.           Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer. 

   

  BESLUTNING:  

  Eva Hansen redegjorde for konkret oplevelse i Bernadotteparken.  

 

 3.8 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

  BESLUTNING:  

Marianne Lund orienterede om møde i bruger- og pårørenderådet 

på Asterscenteret og Fleming Friis Larsen orienterede om møde 

på Kristiansminde.  

   

 3.9 60 plus  

                                               

  BESLUTNING:  
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Det kommende nummer af 60Plus blev drøftet. Der vil især være 

fokus på det kommende valg til bruger- og pårørenderådet.  

 

4 Høringssvar                    

 BESLUTNING:  

 Høringsvar til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 6. november 2018 blev 

drøftet og godkendt. Ældrerådet drøftede og godkendte ligeledes udkast til 

høringssvar om revideret tilgængelighedsplan i Roskilde Kommune. Ældrerådet har 

modtaget tilgængelighedsplanen den 12. marts 2018 via mail. Høringssvar fra 

Ældrerådet kan ses på www.roskilde.dk/ældreråd.   

 

5. Tilsyn:    

  

 BESLUTNING:  

 Forvaltningen orienterede om, at de uanmeldte tilsyn i hjemmepleje og plejecentre 

gennemføres snarest. Ældrerådet vil løbende modtage tilsynsrapporterne til høring.   

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

    Konference i Vingsted 15. november. 

 Erik Strand, Ole Nyholm-Pedersen, Marianne Lund, Mariann 

Mehder, Dorthe Friis, Hermand Pedersen, Tove Amsinck og 

Marie Jørgensen er tilmeldt. 

 

   6.2 Regionsældrerådet 

   Møde 7. november kl. 10. 

  

 BESLUTNING:  

 Marie Jørgensen nævnte, at Regionsældrerådet anmoder om en 

deltagerbetaling på maks. 200 kr. pr. deltager til temadage. 

Ældrerådet er enig i dette.  

 

7. Eventuelt       

  Ældresagen holder demensseminar den 31.10 kl. 14-16 i Byens Hus                   

 Ældrerådet drøftede, at borgermøde i 2019 kunne handle om værdighed på 

ældreområdet.  

 

8.  Godkendelse af referat 

 Godkendt.  

http://www.roskilde.dk/ældreråd

