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Ældrerådets møde mandag den 4. februar 2019 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  Afbud Per Christensen  X 

Erik Strand  Afbud 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 

Marie Jørgensen orienterede om kommende møde i ensomhedsnetværket, hvor 

også fællesskabsambassadørerne deltager.  

 

 Fra andre:     

Per Christensen orienterede om, at øget økonomisk krav til pensionister ved 

indflytning i almen boliger også dækker indflytning i Ringparken, Hedeboparken, 

Æblehaven og Rønnebærhaven.  

 

Fra forvaltningen 

 Jessie Kjærsgaard orienterede om processen for ansættelse af en ny direktør for 

Social, Job og Sundhed, herunder, at kommunaldirektøren og 

vicekommunaldirektøren vil være tæt på området indtil der er ansat en ny direktør. 

Kommunaldirektør Henrik Kolind vil deltage i Sundheds- og Omsorgsudvalgets 

møder.  

Jessie Kjærsgaard redegjorde endvidere for indholdet på temadrøftelsen på 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets kommende møde om ledelse. Temadrøftelsen vil 

tage udgangspunkt i emner som fastholdelse, talentudvikling, kompetencer, 

rekruttering, ledelsesspænd, kvalitet og styring mv.  
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Ældrerådet drøftede konsekvenser ved alvorlige tilsynsrapporter med Jessie 

Kjærsgaard, herunder den kommende brugertilfredshedsundersøgelse. 

Forvaltningen vil gå videre med forespørgsel fra Ældrerådet om, at resultaterne af en 

kommende brugertilfredshedsundersøgelse bliver præsenteret og drøftet i 

samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet. Jessie 

Kjærsgaard vil undersøge, hvorvidt Ældrerådet kan se de kommende spørgsmål 

inden udsendelse.  

Ældrerådet drøftede ligeledes resultaterne af den netop overståede gennemgang af 

brandsikkerheden på plejecentre, som er indsendt til Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen.  Forvaltningen arbejder nu videre med resultaterne fra 

gennemgangen.  

Derudover drøftede Ældrerådet følgende emner med Jessie Kjærsgaard:  

 Etableringen af Demenscenter Kristiansminde, herunder proces for flytning fra 

Asterscenteret.  

 Transport af ældre borgere fra sygehus til rehabiliteringsplads. 

 Klippekortsordningen for hjemmeboende borgere.  

 

3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen 

 Teknik- og Miljøgruppen 

 Kultur- og Idrætsgruppen 

 

 3.2 Møde med handicaprådet mandag den 4. marts kl. 13.00 

   

  BESLUTNING:  

  Fællesmødet blev drøftet. Forvaltningen finder mødelokaler.  

   

 3.3 Ældrerådets temamøde torsdag den 2. maj kl. 15.00 i kantinen 

  Værdighed i ældreplejen 

  Oplæg udefra: Jacob Birkler, pris 6000 kr. + transport 

  Oplæg fra forvaltningen ved Jessie Kjærsgaard 

   

  BESLUTNING:  

Lokaler og oplægsholdere er på plads. Emnet kommer på 

dagsorden på følgende møder.  
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 3.4 Vælgermøde sammen med Ældre Sagen den 28/2 kl. 16 – 18  

  Mødet holdes i Auditoriet 

   

  BESLUTNING:  

  De praktiske arbejdsopgaver til vælgermødet blev drøftet.  

  

.  3.5 Køreplaner ved busstoppesteder (bilag) 

  

  BESLUTNING:  

Ældrerådet godkendte høringssvar til Klima- og Miljøudvalget til 

udvalgets drøftelse om muligt temamøde med MOVIA. Ældrerådet 

ønsker, at det sættes på dagsorden til et temamøde, at der 

kommer fokus på, at busstoppestederne i Roskilde Kommune ikke 

længere har oplysning om køreplanen og bussens rute. Se 

høringssvaret på www.roskilde.dk/ældreråd  

 

 3.6 Ældrerådets årsberetning (bilag) 

 

  BESLUTNING:  

Godkendt. Årsberetningen udarbejdes som en pjece. Pjecen skal 

gerne være klar til vælgermødet den 28. februar, jf. dagsorden 

punkt 3.4.   

 

 3.7 Ældrerådets årsregnskab (bilag eftersendes) 

 

  BESLUTNING:  

  Punktet udskydes til næste møde.  

 

 3.8 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

   

  BESLUTNING:  

 Det blev drøftet, hvorvidt omtale af borgerrådgiver kan ske i 

60Plus. Redaktionen tager det med videre.  

 

 3.9 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

  BESLUTNING:  

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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Marianne Lund har deltaget i bruger- og pårørenderådsmøde på 

Asterscenteret. Eva Hansen rapporterede om møde på 

Bernadottegården.  

 

 3.10 60 plus 

 

  BESLUTNING:  

Ældrerådet drøftede henvendelse fra Faglige Seniorer til 60Plus. 

Ældrerådet var enig i redaktionens anbefaling, at henvendelsen 

bedst formidles som læserbrev i den lokale presse.   

Ann-Marie Cordua orienterede om nye journalister som tilknyttes 

udførelsen af artikler samt mindre justeringer til design. 

Redaktionen følger tæt, at der tilsyneladende ikke er alle 

husstande som modtager 60Plus.  

 

4 Høringssvar; Sundhedsaftalerne 

 BESLUTNING:  

 Høringssvar blev drøftet og godkendt. Se høringssvar fra Ældrerådet under 

www.roskilde.dk/ældreråd  

 

5. Tilsyn: Styrelsen for patientsikkerhed: Plejecenter Kastanjehaven, Kristiansminde, 

 distrikt syd- Margrethekær, BDO Team HTSH, hjemmeplejen gruppe 1 og 2,  

  Egedal Hjemmeservice, Oasen    

 

 BESLUTNING:  

 Ældrerådet besluttede, at der ikke fremadrettet udarbejdes selvstændige 

høringssvar, men at tilsynsrapporterne fortsat læses aktivt og bliver drøftet på de 

ordinære møder i Ældrerådet. Hvis der er behov for specifikke høringssvar vil disse 

blive udarbejdet af Ældrerådet. Ældrerådet vil foretage en konkret og individuel 

stillingtagen af den enkelte tilsynsrapport.   

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

 Repræsentantskabsmøde den 29. april og Konference den 30. 

april. Program er udsendt. Samlet tilmelding 

 

    BESLUTNING:  

    Deltagere bedes melde tilbage Marie Jørgensen om deltagelse.  

 

    Temadag i Køge 26. februar 2019. Program er ikke modtaget 

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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 Bagefter er der valg af bestyrelsesmedlem og 2 stedfortrædere til 

bestyrelsen. 

     

    BESLUTNING:  

    Ole Nyholm, Hermand Pedersen og Mariann Mehder deltager.   

         

   6.2 Regionsældrerådet 

    

     

    

7. Eventuelt                         

  

8.  Godkendelse af referat 

 Godkendt  

 

Næste møde er 4. marts 2019.  

 

 

 

 

 


