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Ældrerådets møde mandag den 1. november 2021 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, mødelokale 3A 

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Hermand Pedersen X Marianne Lund  X 

Erik Strand X Per Christensen  Afbud 

Fleming Friis Larsen Afbud Marie Jørgensen  X 

Mariann Mehder   Afbud Eva Hansen X 

Frank Binderup X Ole Nyholm-Pedersen  Afbud 

Referent: Jens Lykke Hansen 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

BESLUTNING 

Godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden: 

 

   Budget 2022 er vedtaget den 13. oktober 

   Sundhedsstyrelsens webinar om ensomhed 

   Diæter til møder i bruger- pårørenderådene? 

 

Fra Forvaltningen:  

Sundheds- og omsorgschef Lisbeth Juel Jensen orienterede om, at direktør Mette 

Heidemann har opsagt sin stilling, da hun skal være direktør i Fredericia Kommune. 

Mette Heidemann stopper ved udgangen af november måned. Lisbeth Juel Jensen 

redegjorde for, at direktionen nu vil komme med en plan for videreførelse af 

direktørområdet indtil der er ansat en ny direktør.   

 

Lisbeth Juel Jensen redegjorde også for status på især plejecentrene Sct. 

Jørgensbjerg og Kristiansminde. Grethe Frahm er konstitueret som leder på 

demenscenter Kristiansminde. Lisbeth fortalte endvidere, at Roskilde Kommune 

indsender en ansøgning til Socialstyrelsen om at oprette selvstyrende teams i 
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hjemmeplejen baseret på den hollandske Buurtzorg model. Der forventes svar på 

ansøgningen til december.   

 

Fra andre: 

Hermand Pedersen orienterede om, at Faglige Senior afholder regionsældrepolitisk 

møde den 12. november kl. 10.00 til 12.30. Mødet finder sted på det gamle Rådhus 

på Stændertorvet.   

3 Sager til behandling: 

 3.1 Valg til Ældrerådet 16/11 2021 

  Der er 24 kandidater, som opstilles alfabetisk efter fornavn. 

  Møde for valgtilforordnede onsdag den 3. november kl. 10 – 11.30 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede status på valget. Erik Strand undersøger 

yderligere valgtilforordnede til Baunehøjskolen. Konstituerende 

møde i det nye Ældreråd er planlagt til den 1. december 2021. 

Tidspunkt følger. 

 

 3.2 Ældrerådets årsberetning. 

Inden næste møde bedes grupperne og 60+redaktionen sende 

jeres bidrag 

til Marie 

 

  BESLUTNING 

Alle arbejdsgrupper indsender bidrag inden næste møde og 

fremsender til Marie Jørgensen.  

 

 3.3 Vælgermøde med Ældre Sagen m.fl. Torsdag den 28. oktober kl. 

16 – 18 

 

  BESLUTNING 

  Ældrerådet drøftede vælgermødet.  

    

 3.4 Møde med Sundheds- og omsorgsudvalget torsdag den 4. 

november kl. 8.00 

 

  BESLUTNING 

Drøftet. Resultater fra tilsynsrapporter skal også drøftes samt 

spørgsmål til økonomien i budget 2022 samt, hvordan erfaringer 

fra corona bliver inddraget i hverdagen.   
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3.5   Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede den spredte lokalisering af 

genoptræningstilbud, der er opdelt efter specialisering. 

Ældrerådet drøftede også regeringens udspil om oprettelse af nye 

nærsygehuse.  

3.6   Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

  BESLUTNING 

Forvaltningen orienterede om, at der på en række plejecentre i 

november måned forventes suppleringsvalg til de enkelte bruger- 

og pårørenderåd.   

3.7 60+ 

 

  BESLUTNING  

Seneste nummer for november er udgivet, hvor der specifikt er 

fokus på valg til Ældrerådet.  

 

3.8 Danske Ældreråds konference den 25. oktober -  

Erfaringsopsamling 

 

  BESLUTNING 

Deltagerne orienterede om de forskellige oplæg fra konferencen. 

Oplæg/slides fremsendes til hele Ældrerådet.  

 

4. Høringssvar Kompressionsstrømper 

 

   BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede og godkendte høringssvar til møde i 

Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. november 2021. 

Høringssvar kan læses på www.roskilde.dk/ældreråd  

 

 

 

 

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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5. Tilsyn  BDO har været på uanmeldt tilsyn på: 

   Hyrdehøj 

   Kristiansminde 

   Egedal Hjemmeservice 

   Hjemmeplejen distrikt 1 

 

 BESLUTNING:  

Ældrerådet tog tilsynsrapporterne til efterretning.  

  

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

    Formand- næstformandsmøde 14. oktober 

    

  

   6.2 Regionsældrerådet 

    Der er ikke flere møder i denne valgperiode. 

   

7. Eventuelt  

   

 BESLUTNING 

 Alle medlemmer af Ældrerådet bedes komme med ideer til emner, som det 

kommende Ældreråd kan lade sig inspirere af.    

     

8. Godkendelse af referat 

 

         BESLUTNING 

 Godkendt.  

 

Sidste møde i denne periode er mandag den 29. november kl. 10.00 i 3A  

      

 


