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Ældrerådets møde mandag den 14. juni 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 Afbud Per Christensen  X 

Fleming Friis Larsen X Marie Jørgensen  X 

Mariann Mehder   X Eva Hansen X 

Frank Binderup X Ole Nyholm-Pedersen  Afbud 

Referent: Jens Lykke Hansen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

BESLUTNING 

Der indsættes nyt punkt 3.5. om konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra 

rådets medlemmer og nyt punkt 3.6. om gensidig orientering fra 

ældrerådsmedlemmer, der er kontaktpersoner i BPR. Der indsættes ligeledes nyt 

punkt 4 om høringssvar.  

Herefter er dagsorden godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden: 

Formanden for Senior Vest har haft kontaktet Marie Jørgensen vedr. flytning fra 

lokaler på Sct. Jørgensbjerg. Set i relation til lignende sager, vil Ældrerådet 

fremadrettet have fokus på, at frivillige sociale foreninger fortsat har gode fysiske 

rammer når de samtidig spiller en væsentlig rolle i bl.a. at forebygge ensomhed og 

sikre sociale tilbud til ældre borgere.  

Marie Jørgensen har ligeledes modtaget en konkret henvendelse fra borger om 

ansøgning til en ældrebolig, der har været behandlet i Ankestyrelsen. Ældrerådet vil 

drøfte det principielle i sagen med forvaltningen, herunder forretningsgange ved 

klagesager.  

 

Fra andre: 
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3 Sager til behandling: 

3.1 Temadrøftelse om Forebyggelse. Bilag fra Sundheds- og 

Omsorgsgruppen 

 

 BESLUTNING:  

 Ældrerådet havde en første temadrøftelse omkring forebyggelse.   

Tove Amsinck gav oplæg omkring nuværende forebyggelsestiltag i 

Roskilde Kommune. Ældrerådet drøftede herefter bl.a. frivilliges 

rolle i forebyggelsesarbejdet, tiltag til at borgere bedre kan opnå 

kontakt med hinanden, og hvordan kommunen bedre kan få 

kontakt med de rette målgrupper.  

Hermand Pedersen gav oplæg omkring kroniske sygdomme og 

rehabilitering.  Ældrerådet drøftede herefter bl.a. 

rehabiliteringsindsatser, hvordan man nemmest kan blive mere 

selvhjulpen fx med hjælpemidler, hele tilgangen til borgeren fra 

afgørelse om hjælp til udførelse af opgaver.  

Marianne Lund gav oplæg om forebyggelse og fald. Ældrerådet 

drøftede herefter behovet for at komme nærmere de nuværende 

strategier på området.  

Fleming Friis Larsen gav oplæg om ensomhed og kommunikation. 

Ældrerådet drøftede herefter indsatser omkring at nå borgernes 

nærmeste netværk og bl.a. få formidlet de mange tilbud i frivilligt 

regi, styrket indsats for ensomme ældre borgere fra de 

forebyggende medarbejdere. I forhold til kommunikation drøftede 

Ældrerådet, at der er behov for yderligere indsatser for at komme i 

kontakt med fx forvaltningen i kommunen, akuthjælp mv.   

 

På baggrund af temadrøftelsen vil udvalget lave et oplæg som 

bliver behandlet igen på kommende møde i Ældrerådet.  

 

 3.2 Valg til Ældrerådet 16/11 2021 

  Erfaringer fra de 2 møder i Viby og Jyllinge 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet evaluerede de netop afholdte borgermøder. 

Ældrerådet vil overveje, at der fremadrettet kun vil blive afholdt et 

informationsmøde, pga. lav deltagelse. Udvalget drøftede også 

status på antal valgtilforordnede. Status på antal valgtilforordnede 

vil igen blive behandlet på mødet i august.  
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 3.3 Spørgsmål til Jens Børsting, Formand for Plan og Teknik Udvalget 

   

  BESLUTNING 

Spørgsmål til mødet med Jens Børsting i august blev drøftet og 

godkendt. Ældrerådet vil bl.a. også drøfte parkeringsforhold i 

kommunen. Medlemmerne bedes melde tilbage til Marianne Lund, 

hvis der, rundt i kommunen, opleves, at der mangler bænke.  

 

   3.4 Budgetprocessen. Bilag 

 

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede forårets budgetproces, herunder især 

drøftelse af processen mellem forretningsudvalg og Ældreråd. 

Budgetprocessen vil blive behandlet igen på førstkommende 

ordinære møde.  

    

 3.5.  Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

 

  BESLUTNING 

  Fleming Friis Larsen orienterede om henvendelse fra familie, der 

har været i et trist forløb omkring ansøgning om en plejebolig. 

Ældrerådet drøftede ligeledes verserende sag i de lokale medier 

om sag i hjemmeplejen. Ældrerådet vil drøfte disse sager med 

forvaltningen på førstkommende ordinære møde.   

 

 3.6 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

  BESLUTNING 

  Tove Amsinck orienterede om møde i det nyetablerede bruger- og 

pårørenderåd på Plejecenter Trekroner.   

 

4.      Høringssvar  

 

         BESLUTNING 

Ældrerådet har modtaget høring fra Klima- og Miljøudvalget, som på deres møde den 

1. juni har behandlet temadrøftelse – busbestilling 2022. Der mangler alt 1,8 mio. kr. 

på kommunens budbudget i 2022 og frem.  

Ældrerådet drøftede høringssvar, som ved færdiggørelse kan læses på 

www.roskilde.dk/ældreråd  

  

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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5. Sager til orientering: 

   5.1 Danske Ældreråd 

 Repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 i Odense Congress 

Center. 

  

   5.2 Regionsældrerådet 

  Referat af regionsrådsmøde den 4. juni. Bilag 

Notat af møde med Sundhedsminister Magnus Heunicke og 

Regionsrådsformand Heino Knudsen. Bilag. 

       

6. Eventuelt  

     

     

7. Godkendelse af referat 

 

 BESLUTNING 

 Godkendt.  

 

Næste møde er mandag den 16. august    

    

 


