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Ældrerådets møde mandag den 3. december 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   

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

BESLUTNING:  

Dagsorden blev godkendt. 

  

2. Meddelelser fra formanden:  

BESLUTNING: 

Marie Jørgensen deltager i møde med forvaltningen og Dansk Blindesamfund om 

samlingen af netværkscaféen for yngre borgere med demens på Holbækvej med den 

nuværende målgruppe af blinde og svagseende.  

Der afvikles ny ”75 års fødselsdag” den 4. december. Fødselsdagene er initiativ om, 

at bryde ensomhed og skabe nye sociale fællesskaber blandt ældre borgere i 

Roskilde Kommune.   

 

 Fra andre:     

 Fra forvaltningen:  

BESLUTNING: 

Sundheds- og omsorgschef Jessie Kjærsgaard informerede om konsekvenser i 

Roskilde Kommune i forhold til den netop indgåede finanslovsaftale for 2019, 

herunder fjernelse af egenbetalingen for midlertidig ophold i akutplads eller lign. efter 

udskrivelse fra hospital. Ældrerådet drøftede ligeledes status på processen i forhold 

til afvikling af plejecenter Astersvej. Fra begyndelsen af 2019 vil der blive gennemført 
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en større inddragende proces af bl.a. Ældrerådet. Det blev aftalt, at Ældrerådet 

modtager status til næste møde på klippekortsordningen for både hjemmeboende 

borgere og borgere på plejecentrene. Forvaltningen melder ligeledes tilbage om 

status vedr. fremadrettede satspuljemidler, jf. finanslovsaftalen for 2019.     

3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen 

 Teknik- og Miljøgruppen 

 Kultur- og Idrætsgruppen 

 

 3.2 Ældrerådets årsberetning for 2018 

  Forslag til disposition: 

 Indledning 

 Arbejdsfordeling med rapport fra grupperne 

 Møder og arrangementer 

 60plus 

 Danske Ældreråd og Regionsældrerådet 

 Fremtiden 

Bilag med navne på Ældrerådets medlemmer 

 

  BESLUTNING: 

Det er besluttet, at Ældrerådet godkender årsberetningen til mødet 

i februar 2019. Der indsættes bilag med Ældrerådets vedtagne 

vision i årsberetningen.  

 

 3.3 Evaluering af mødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget  

    

  BESLUTNING: 

Der var enighed om, at Ældrerådet havde en god dialog med 

Sundheds- og Omsorgsudvalget.  

 

 3.4 Evaluering af møde med Karim Arfaouri Klima og Miljøudvalget 6. 

november. 

   

  BESLUTNING: 

Der var enighed om, at Ældrerådet havde en god dialog med 

Karim Arfaouri. Formanden tager kontakt til Karim.   
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 3.5 Erfaringer fra konferencen i Vingsted  

 

  BESLUTNING: 

Deltagere på konferencen orienterede om konferencen og de 

forskellige seminarer.   

 

 3.6 Arrangementer i foråret 2019   

                      

  A. Valgmøde (se bilag fra Hermand) 

  Ældre Sagen plejer at holde valgmøde hver gang. 

De holder det 28.2. kl. 16-18 på Rådhuset, og de har inviteret 

Ældrerådet til at være medarrangør. 

Lokale Folketingskandidater inviteres ” Hvad er din vision for 

ældrepolitikken”? 

 

                     B. Brainstorm om tema for aprilborgermødet. 

 

  BESLUTNING: 

 Ældrerådet besluttede at gå videre om at planlægge et fælles 

arrangement med Ældre Sagen med deltagelse af lokale 

kandidater til det kommende valg til Folketinget. Ældrerådet er 

endvidere enige om, at repræsentanter fra Ældrerådet snarest 

deltager i et planlægningsmøde med medlemmer fra Ældre 

Sagen. Marianne Lund og Per Christensen deltager som 

repræsentanter fra Ældrerådet.  

 

Ældrerådet besluttede at sætte værdighed i forhold til ældre 

borgere på dagsorden som udgangspunkt for Ældrerådets 

borgermøde til april. Forskere i værdighed kan være mulige 

oplægsholdere. Dette kan ses i forhold til Roskilde Kommunes 

værdighedspolitik og arbejdet med at udmønte denne.  

 

 3.7 Forslag fra Per om udtalelse vedrørende seniorers ret til en bolig i 

det almennyttige byggeri.  Bilag.  

 

  BESLUTNING:  

Per Christensen vil på nuværende tidspunkt, som medlem af 

Ældrerådet, skrive indlæg i lokale medier om de krav 

boligselskaberne stiller til seniorer, der flytter ind i de almennyttige 

boliger i Jyllinge. Andre medlemmer af Ældrerådet, som ønsker at 
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deltage i et læserbrev, tager kontakt til Per Christensen. 

Ældrerådet foretager sig ikke yderligere i sagen. 

 

 3.8 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer. 

 

 3.9 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

  BESLUTNING:  

Ældrerådet drøftede bl.a. det netop overstående valg til de lokale 

bruger- og pårørenderåd. Frank Binderup orienterede om møde 

på Himmelev Gl. Præstegård. Per Christensen orienterede om 

møde på Oasen.  

 

 3.10 60 plus 

   

  BSLUTNING:  

Redaktionsgruppen drøfter mulighederne for at bringe løbende 

artikler fra byens plejecentre.  

                             

4 Høringssvar                    

 

5. Tilsyn:    

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

    Nyborg Strand 29. + 30. april 2019. 

    Temadag i Køge 26. februar 2019. 

    Samme dag er der valgmøde til bestyrelsen i Danske Ældreråd. 

 Inger Andersen genopstiller ikke, så der skal findes en ny 

kandidat. 

     

   6.2 Regionsældrerådet 

 Møde 7. november kl. 10. Der var ikke opbakning til forslaget om 

brugerbetaling på enkelte temadage. 

 Der planlægges temadage den 28. maj og 18. september 2019. 

 

7. Eventuelt        Julefrokost den 3.12. kl. 12.00                 
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8.  Godkendelse af referat 

 Godkendt 

 

 

 

 

 

 

 


