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Ældrerådets vision for Roskilde 
Kommune 

Vedtaget af Ældrerådet i Roskilde Kommune den 2. maj 2022 
 

Roskilde skal være en levende, inkluderende og god kommune at leve i for borgerne på 

tværs af generationer og etnicitet. 

 

Roskilde kommune skal være en af landets bedste at blive ældre i.  

 

Roskilde Ældreråd vil fokusere på, at alle kommunens ældre borgere skal have et sundt 

ældreliv med tryghed og værdighed. 

 

Ældrerådet vil være en synlig og respekteret samarbejdspartner 

 

 

 

ÆLDREPOLITIK 

Ældrerådet vil arbejde for: 

• At værne om de ældres rettigheder i samspil med de pårørende. 

• At den ældre borger kan møde kommunen gennem den lokale borgerservice. 

Hvis den ældre borger ikke ved egen hjælp kan komme til borgerservice, skal 

kommunen stille den fornødne hjælp til rådighed. 

• Hvis behov for hjælp opstår, skal den ældre borger have støtte til at løse den 

øjeblikkelige situation. 

• At den ældre borger oplever en sammenhængende ældrepleje, hvor der i 

samarbejde med borgeren tages    udgangspunkt i egne ressourcer, behov og 

ønsker. 

• At den ældre borger møder sammenhæng mellem pleje og træning med henblik 

på helt eller delvist at genvinde tabte færdigheder. 

• At der løbende følges op på, om der er overensstemmelse mellem visiterede 

ydelser og borgerens forventninger. 

• At der indføres velfærdsteknologi, hvis det forbedrer levevilkårene for de ældre - 

men altid i samråd med den enkelte borger og de pårørende.  

• At hjælpe den ældre med den øgede digitalisering. 

• At alle ældre borgere får mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, som 

tilgodeser et sundt og alsidigt liv. 
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SUNDHEDSPOLITIK 

Ældrerådet vil arbejde for:     

• Fokus på behandling af psykisk og fysisk sygdom. 

• At fremme et godt og tæt samarbejde mellem den primære sundhedssektor, 

sygehuse og Roskilde Kommune.   

• At alle ældre møder et sammenhængende forløb med forebyggelse, pleje og 

genoptræning, så antallet af genindlæggelser falder. 

• At udbygge sundhedsfremmende og forebyggende tilbud for alle ældre i 

kommunen. 

• En velfungerende omsorgstandpleje. 

• Fokus på demens og hjælp til de pårørende. 

 

  IDRÆTSPOLITIK 

  Ældrerådet vil arbejde for: 

• At sundhed og motion er en naturlig del af borgerens hverdag. Det handler om 

forebyggelse og livskvalitet, hvor det sjove og det sunde er i fokus. 

• At borgerne møder motionsfaciliteter til alle aldersklasser i lokalområderne. 

• At kommunens borgere i alle aldre tilbydes varierede og gode idræts-og 

motionstilbud i et samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger. 

• At der skal være sundhed, idræt og motion for alle borgere ved at skabe rammer 

og gennemføre aktiviteter, så der kommer bevægelse ind i hverdagen. 

 

TRAFIKPOLITIK 

Ældrerådet vil arbejde for: 

• At ældre borgere, som færdes i Roskilde kommune er trygge og oplever en høj 

grad af fremkommelighed – uanset om det foregår til fods, på cykel, i kørestol, i 

bil, i bus eller med tog. 

• At der i bustrafikken tages særlige hensyn til ældre og handicappedes muligheder 

for ind- og udstigning med kørestol eller rollator. 

• At der etableres p-pladser med god bredde og busstoppesteder ved f.eks. 

handelssteder, sygehuse og kultur-og kommunale institutioner som f.eks. pleje og 

træningscentre. 

• At gøre bykerner og gågader tilgængelige for ældre med rollatorer og kørestole. 

• At gøre byens lyskryds tilgængelige for dårligt gående borgere. 

• At ingen borgere isoleres på grund af manglende kollektiv trafik. 

• At der skal være flextur som supplement til den almindelige bustrafik, og 

kendskabet til flextur udbredes til alle borgere. 

• At der oprettes en direkte buslinje fra Roskilde station til Supersygehuset i Køge. 

• At tilgængelighed fremmes ved opstilling af flere bænke med ryglæn - evt. ved 

frivillig sponsorering. 

 



 

 3 / 3 

BOLIGPOLITIK 

Ældrerådet vil arbejde for: 

• At sikre et alsidigt boligmarked. 

• At der bliver bygget flere ældreegnede boliger af forskellig størrelse, så ældre 

borgere kan finde en bolig, der passer til deres ønsker, økonomi og behov for 

fællesskab. 

• At skabe mulighed for flere bofællesskaber og seniorbofællesskaber. 

 

KULTURPOLITIK 

Ældrerådet vil arbejde for: 

• At kulturen indgår i alle Roskildes byområder og udfolder sig i en mangfoldighed 

på tværs af generationerne. 

• At kulturlivet i Roskilde udfolder sig i en balance mellem oplevelse og skabelse af 

kunst og kultur på et højt niveau og bidrager til livskvalitet og økonomisk 

velfærd. 

• At bibliotekerne har en kulturel rolle som åbne, netværksskabende mødesteder 

og en vigtig funktion som formidler og katalysator for ældre ved at etablere ”

erindringsrum” – særligt i forhold til demensramte. 

 

BESKÆFTIGELSESPOLITIK 

Ældrerådet vil arbejde for: 

• At Roskilde Kommune aktivt modarbejder aldersdiskrimination i 

beskæftigelsesindsatsen 

• At Roskilde kommune i beskæftigelsesindsatsen understøtter beskæftigelse for 

ældre, der ønsker mulighed for at være på arbejdsmarkedet – evt. på særlige 

vilkår. 

 

FRIVILLIGPOLITIK 

Ældrerådet vil arbejde for: 

• At frivilligt arbejde er et supplement til kommunens tilbud, men de frivillige må 

aldrig overtage lønnet arbejde. 

• At Roskilde Kommune bidrager til gode rammer for et fællesskab med mulighed 

for en frivillig social indsats. 

• At der er et tillidsfuldt samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger 

med respekt for hinandens opgaver og behov og intentioner. 

• At der er mangfoldighed i den samlede vifte af tilbud til kommunens borgere i en 

konstruktiv arbejdsdeling mellem kommunen og de frivillige borgere. 


