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Ældrerådets møde den 4. april 2022 
kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1 

Deltagere på dagens møde: 

Anne Klein  X    

Erik Strand  X 

Erik Thomsen X 

Eva Hansen  X 

Frank Binderup X 

Fleming Friis Larsen X 

Hanne Trebbien X 

Hans Henrik Olsen X 

Judith Fjelstrup X 

Klaus Poulsen 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 det endelige referat 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

BESLUTNING: Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden 

Fra forvaltningen:  

Sundheds- og Omsorgschef Betina Arendt orienterede om ansættelse af ny budgetchef 

samt det fortsatte arbejde med at rekruttere medarbejdere til ældreområdet. Betina 

undersøger om oplægget til brug for SOUs drøftelse om madproduktion på plejecentrene 
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kan holdes på næste møde til Ældrerådet. Betina vender tilbage vedr. regler for hvornår 

der skal betales for akutpladser på plejecentrene samt svar på nogle konkrete spørgsmål 

vedr. bl.a. hvor mange SOSUer der uddannes årligt. Forvaltningen planlægger 

besøgsrunde på plejecentre, Hjælpemiddelafsnittet m.v. Erik Thomsen bad om at det 

bliver undersøgt hvem der skal stå for kampagnen med at rekruttere medarbejdere. 

 

3. Sager til behandling 

3.1:  Orientering om udfyldelse af skemaer vedr. diæter m.v. 

 

BESLUTNING: Steen Taageby og Erik Strand gennemgik skemaer om diæter for 

mødedeltagelse og transport ved Ældrerådsmøder, arbejdsgruppe møder m.v. 

 

3.2: Nyt fra grupperne. 

Sundheds- og Omsorgsgruppen 

Beskæftigelses- og Socialgruppen 

Plan- og teknikgruppen 

Klima- og Miljøgruppen 

Kultur- og Idrætsgruppen 

 

BESLUTNING:  Intet at orientere om på dette punkt. 

    

3.3: Offentligt møde med Astrid Kragh den 30. maj kl. 14.30 i Rådhusets kantine. 

Foreløbigt program: 

14.30 – 15.00 Social- og ældreminister Astrid Krag 

15.00 – 15.20 Kaffepause – der bestilles kaffe og kage til 60 personer 

   

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Tina Boel og direktør Mette Olander holder 

15 min. oplæg og besvarer spørgsmål 

   

BESLUTNING:  

Ældrerådet indrykke annoncer i Roskilde Avis i uge 20 og 21. FU kontakter Roskilde 

Avis/Dagbladet Roskilde mhp. at bringe en artikel med omtale af arrangementet og snak 

med Marie. Evt. spørgsmål til ministeren sendes på forhånd. 

 

3.4: Ældrerådets vision 

 

BESLUTNING:  

Mariannes forslag til ændringer blev vedtaget dog undtaget ”virksomt” ældreliv. 

Endvidere var der enighed om to punkter foreslået af Hans Henrik vedr. 

beskæftigelsespolitikken i forhold til ældre. Den reviderede vision med disse og andre 

ændringer fremlægges på det kommende møde på baggrund af input fra 

arbejdsgrupperne. 
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3.5: Ny pjece om Ældrerådet – forslag fra Anne Klein 

 

BESLUTNING:  

Der arbejdes videre med pjecen, og et nyt udkast fremsendes forud for næste møde i 

Ældrerådet.  

 

3.6: Forslag fra Marianne om at Ældrerådet abonnerer på Altinget.dk – pris 5.200 kr. 

 

BESLUTNING: Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

3.7: Lidt om budgetbehandling 2022 

 

BESLUTNING: Marie redegjorde for budgetbehandlingen generelt samt kort om 

processen. Konkrete bemærkninger og forslag fra Ældrerådet til budgettet drøftes på 

Ældrerådsmødet i maj.  

 

3.8: Forebyggelse – godkendelse af bilag fra den 14. juni 2021. 

 

BESLUTNING: Det tidligere Ældreråd udarbejdede et notat af 14. juni 2021 

(”Baggrundsnotat fra temadrøftelse forebyggelse) som blev sendt til det daværende SOU. 

Ældrerådet besluttede at notatet drøftes på mødet med SOU i maj 2022. 

 

3.9: Implementering af Roskilde Kommunes fødevarestrategi. Oplæg ved Anne Klein. 

 

BESLUTNING:  Punktet udsættes 

 

3.10.:  DÆ repræsentantskabsmøde – Ændring af vedtægter. Der forventes afstemning om 

§ 5 og § 8. 

 

BESLUTNING: Punktet udsættes til næste møde. 

 

3.11: Fra Regionsældrerådet 

 

BESLUTNING:  Punktet blev taget til orientering. 

 

3.12: Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets medlemmer. 

 

BESLUTNING: Intet til dette punkt. 

 

3.13.: Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er kontaktpersoner i BPR  

 

Beslutning: Fleming anbefaler at alle BPR inviterer pårørende med til dialogmøder sådan 

som det skete med succes på Kristiansminde. 

 

3.14.: 60PLUS 
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Beslutning. Intet til dette punkt 

 

3.15.: Forslag til dagsordenspunkter til Ældrerådets deltagelse i Sundheds- og 

Omsorgsudvalgets møde den 5. maj 2022.  

 

Beslutning: Følgende emner foreslås drøftet med Sundheds- og Omsorgsudvalget: 

Fødevarestrategien, jf. høringssvar, høringspligt, forebyggelse, budget, 

rekrutteringssituationen og hvad der gøres ved det (elevrådene), samt evt. ”frisættelse” af 

Roskilde Kommune 

 

4. Høringssvar 

BESLUTNING: De fremsendte høringssvar fra arbejdsgrupperne blev godkendt.  

Vedr. høringsprocessen og initiativpligten i forbindelse med forslaget om ændring af 

reference for den kommunale tandpleje drøfter Marie dette med formanden for SOU og 

direktøren for SSJ. Vedr. kompresionsstrømper sender Marie et standardsvar. 

 

5. Tilsyn 

6. Sager til orientering 

6.1: Danske Ældreråd. 

Repræsentantskabsmøde 9. maj og konference 10. maj på Nyborg Strand 

Marie Jørgensen, Fleming Friis Larsen, Erik Strand, Marianne Lund,  

Hans Henrik Olsen, Anne Klein, Hanne Trebbien og Klaus Poulsen er tilmeldt 

     

6.2: Regionsældrerådet 

Vedtægter og forretningsorden er ændret, FU udvidet med 2 personer. 

Temamøde den 3. juni – 5-6 deltagere. 

 

7. Eventuelt 

Frank har ofte svært ved at åbne visse bilag fx fra Mac-brugere. 

Marianne orienterede kort om det spændende arbejde i Danske Ældreråd. 

Vivi rejste spørgsmålet om hvordan det undgås at dagsordens-punkterne forceres 

igennem – kort tid til mange punkter samt en del der udsættes. 

 

8. Godkendelse af endeligt referat 

BESLUTNING: Godkendt 

 

Næste møde er mandag den 2. maj 2022. 


