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Ældrerådets møde den 9. januar 
2023 

Deltagere på dagens møde: 

Anne Klein  X    

Erik Strand  X 

Erik Thomsen X 

Eva Hansen  Afbud 

Frank Binderup X 

Flemming Friis Larsen X 

Hanne Trebbien X 

Hans Henrik Olsen X 

Judith Fjelstrup X 

Mariann Mehder X 

Marianne Lund X 

Marie Jørgensen X 

Vivi Skriver  X 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser fra formanden  

3. Sager til behandling 

4. Hørringssvar 

5. Tilsyn 

6. Sager til orientering 

7. Eventuelt 

8. Godkendelse af endeligt referat 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

BESLUTNING: Godkendt. 

 

2.  Meddelelser 
Fra formanden:  

Marie oplyste at Tina Boel deltager på det ekstraordinære møde i Ældrerådet den 6. 

februar 2023, hvor der foreløbig er følgende emner til debat: Samskabt tilsyn og Danske 

Ældreråd. Forud for mødet bedes arbejdsgrupperne i Ældrerådet sende emneforslag til 

FU. 
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Fra medlemmer af Ældrerådet: 

Det blev nævnt, at kommunens 75 års fødselsdags arrangement ikke var optimalt med 

for megen fokus på de frivillige organisationer. 

 

Servicelovens regel i §79 a om forebyggende hjemmebesøg til +75 årige blev drøftet og 

tages op i FU, idet flere mente, at reglen ikke overholdes. 

 

 Fra forvaltningen:  

Sundheds- og Omsorgschef Bettina Arendt deltog i mødet kl. 11.00-11.30. 

 
Bettina Arendt gav status på COVID på plejecentrene, som ikke er så hårdt ramte. 

BDO tilsynene er i fuld gang og afsluttes i februar. Ældrerådet bemærkede, at man ikke 

fandt det tilfredsstillende, at det var trukket ud med tilsynene. 

Nogle tilsyn kører parallelt med ”Samskabt tilsyn” som skal politisk behandles i første 

halvår af 2023.  

 

Bettina orienterede kort om ledelsesændringer i plejesektoren og at den nye centerchef 

har ønsket at stoppe. 

 

Budgetter er forelagt de enkelte ledere på plejecentrene, så lederne kan disponere. 

 

Endelig tilkendegav Ældrerådet, at det ønsker at blive orienteret om evalueringen af den 

af Byrådet vedtagne fødevarestrategi, jf. at Roskilde Byråd i 2023 vil evaluere de 

foreløbige resultater af fødevarestrategien. 

 

Byrådsmedlem Claus Larsen deltog i sin egenskab af formand for Plan-og 

Teknikudvalget. 

 

Claus mente byrådet fungerede godt med mange nyvalgte byrådsmedlemmer i 

udvalgene. Udvalget som han er formand for favner vidt med mange nye lokalplaner og 

revision af kommuneplanen hvert 4 år. En lang række emner blev omtalt og drøftet: 

 

- Strategi for ældreboliger 

- Udvikling af Østervangsområdet 

- Om kommunen var offensiv nok om hele seniorbolig problematikken 

- Viby områdets projekt som var ”sandet til ” 

- Holmevej i Gundsømagle, hvor byggeplaner var gået i stå grundet prisstigninger 

- Parkering og cyklister i bymidten og ved byggeri på Sortebrødre plads. 

- Tung trafik i Fruegade og ønske om turistkontor i Spunken på Stændertorvet. 

 

 

3. Sager til behandling  

3.1:  Ældrerådets årsplan for 2023 
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BESLUTNING: Årsplanen blev forelagt og tages op på hvert møde. 

Forud for borgmesterens deltagelse i et Ældrerådsmøde sendes emner til ham til 

drøftelse 

Evaluering af Ældrerådets visioner skal med i årsplanen 
  

3.2:  Ældrerådets beretning for 2022 

 

BESLUTNING: Ældrerådets beretning blev drøftet, og deadline for input fra 

arbejdsgrupperne er den 17. februar 2023.  

Beretningen skal foruden opremsning af aktiviteter komme med synspunkter fra 

Ældrerådet. 

 

3.3: Valg af suppleanter til Regionsældrerådet    

 

BESLUTNING: Hans Henrik Olsen er suppleant og der er ikke behov for flere. 

 

3.4:  Samarbejde med de øvrige organisationer fx Ældre Sagen, Faglige Seniorer, Danske 

Seniorer, og Udsatterådet 

 

BESLUTNING:  Der var enighed om samarbejde med andre organisationer inden for 

ældreområdet i to spor:  

 - De kommunale spor med råd som Handicapråd, Udsatteråd og Integrationsråd  

 - Andre ældreorganisationer som fx Danske Seniorer, Faglige Seniorer og Ældre Sagen. 

Organisationerne kontaktes af Ældrerådets formand med henblik på om der er interesse 

for at mødes. 

 

FU inviterer Handicaprådet, Udsatterådet og andre relevante til en foreløbig drøftelse. 

Ældrerådet bør som et forvaltningsretligt organ tage initiativet. 

Ældrerådet deltager i fælles arrangement den 11. maj 2023 kl. 14.00-16.00 i kantinen på 

Roskilde Rådhus med Ældre Sagen og Faglige Seniorer. Ældreministeren inviteres, og 

lokalpolitikere fra især Sundheds- og Omsorgsudvalget forventes at deltage. 

 

3.5:  Henvendelse om seniorboliger 

   

BESLUTNING: Fleming orienterede om en henvendelse fra en ejendomsudvikler om 

seniorboliger. FU og Anne Klein tager møde med den pågældende den 10. januar 2023 for 

at høre om projektet. 

 

3.6: Nyt fra arbejdsgrupperne i Ældrerådet 

BESLUTNING: Intet nyt til dette punkt. 

 

3.7: Konkrete erfaringer og oplevelser far dagligdagen fra rådets medlemmer 

 

BESLUTNING: Intet nyt til dette punkt. 
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3.8: Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er kontaktpersoner i BPR 

 

BESLUTNING: Enighed om at referater fra møderne ikke rundsendes 

Hanne Trebbien fik tilsagn om at kunne tiltræde som næstformand i BPR på Sct. 

Jørgensbjerg 

Ågerup mangler ansatte men i øvrigt positiv melding 

Artikel om Toftehøjen var yderst positiv om forholdene. 
 

3.9: 60+ 
Der holdes redaktionsmøde den 16. januar 2023.  

 

4. Høringssvar 

BESLUTNING:  Høringssvarene blev drøftet og skærpet, og de er nu sendt til de politiske 

udvalg med særlig fokus på de vedtagne servicestandarder. 

 

5. Tilsyn 

BESLUTNING: Intet forelå på nuværende tidspunkt. 

 

6. Sager til orientering 

 6.1: Nyt fra Danske Ældreråd 

         BESLUTNING: Temadag i Ringsted den 8. marts om pressearbejde og tilsyn i 

praksis. Fra Ældrerådet deltager Marianne, Mariann, Hans Henrik, Hanne og 

Marie, som foretager tilmelding. 

     

 6.2 Regionsældrerådet 

 BESLUTNING: Intet nyt. 

 

7. Eventuelt 

BESLUTNING: Ældrerådet er inviteret med 4 fripladser til en pårørende dag den 2. 

februar 2023 på Comwell i Roskilde.  3 medlemmer fra Ældrerådet deltager. 

Demensproblematikken skal drøftes på næste møde. Bettina bedes redegøre for 

indsatsen på området set i lyset af ventetid på udredning. 

Marianne oplyste, at Regionsrådet i Region Sjælland har vedtaget en 3 måneders frist for 

udredning. 
 

8. Godkendelse af endeligt referat 

BESLUTNING: Godkendt 

 

Næste ordinære møde er den 30. januar 2023. 


