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Ældrerådets møde mandag den 4. marts 2019 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  X 

Frank Binderup  Afbud   

Referent: Jens Lykke Hansen  

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden 

Henvendelse fra Folkebevægelsen mod Ensomhed 

Afskedsreception for Christian Harsløf 

 

BESLUTNING:  

Marie Jørgensen meddelte om henvendelse fra Folkebevægelsen mod Ensomhed 

om deltagelse i stort arrangement den 30.april, som desværre falder sammen med 

Ældrerådets årlige landskonference i Nyborg.  

 

Marie Jørgensen orienterede ligeledes om afskedsreceptionen for direktør Christian 

Harsløf 

 

 Fra andre:     

 

 

Fra forvaltningen 

BESLUTNING:  

 Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard redegjorde for den fremskudte 

budget 2020-proces, herunder, at der skal spares samlet 70 mio.kr. i budgettet, 

hvoraf sundheds- og omsorgsområdet skal finde 18,5 mio. kr. jf. notat til den politiske 

sag til Sundheds- og Omsorgsudvalget til mødet i marts 2019. Udvalget skal have 
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den første drøftelse af budget 2020 på samme møde. Ældrerådet havde herefter en 

drøftelse med Jessie Kjærsgaard om forudsætningerne for budget 2020 og 

eventuelle emner for besparelser. Ældrerådet anbefalede bl.a. om, at eventuelle 

konsekvenser af spareforslag bliver beskrevet i det videre arbejde.  

Ældrerådet og Jessie Kjærsgaard drøftede også behovet for eventuelt brug af andre 

metoder ved udførelse af tilsynsrapporter på plejecentre, hvor beboerne i udpræget 

grad har demens.   

3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen 

 Teknik- og Miljøgruppen 

 Kultur- og Idrætsgruppen 

 

BESLUTNING:  

Teknik- og Miljøgruppen tager yderligere kontakt til Klima- og Miljøudvalget om de 

bagvedliggende bevæggrunde til, at Roskilde Kommune selv skal opsætte busplaner 

på busstoppesteder, fremfor Movia.  

 

 3.2 Møde med handicaprådet mandag den 4. marts kl. 13.00 i nr. 3A 

 Forsøgsordning om ledsagelse for borgere over 67 år 

 Tilgængelighed 

 Pårørendekonsulent 

 Spalteplads til Handicaprådet i 60plus 

 

 BESLUTNING:  

         Det kommende møde med Handicaprådet blev drøftet.  
 

 

 3.3 Ældrerådets temamøde torsdag den 2. maj kl. 15.00 i kantinen 

  Værdighed i ældreplejen 

  Oplæg udefra: Jacob Birkler, pris 6000 kr. + transport 

  Oplæg fra forvaltningen ved Jessie Kjærsgaard 

 BESLUTNING:  

        Det blev besluttet at bestille forplejning (kaffe og kage). Arrangementet bliver med   

        tilmelding via Marianne Lund. Der skal afsættes god tid til at oplægsholderne skal    

        kunne besvare spørgsmål.    
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 3.4 Evaluering af vælgermøde sammen med Ældre Sagen den 28/2 

kl. 16 – 18  

 

                    BESLUTNING:  

Ældrerådet drøftede vælgermødet, herunder selve afviklingen og 

ordstyrens rolle ved sådanne arrangementer, set i forhold til emnet 

om fremtidens ældrepolitik. Ældrerådet konkluderede, at 

samarbejdet om arrangementet med Ældresagen gik godt. 

Ældrerådet har ligeledes opnået en god eksponering ved at 

deltage i arrangementet.    

     

 3.5 Ældrerådets årsregnskab  

    

   BESLUTNING:  

 Ældrerådet godkendte regnskabet for 2018.  

 

 3.6 Forslag fra Hermand om møde med udsatterådet. Hvilke 

berøringsflader har vi? Dagsordenspunkter? 

   

  BESLUTNING:  

  Ældrerådet drøftede eventuelle berøringsflader med det nye 

Udsatteråd. Ældrerådet vil på et senere tidspunkt drøfte eventuelle 

samarbejdsflader med Udsatterådets formand.   

   

 3.7 Hermand har lavet et forslag til et læserbrev om tilbagebetaling af 

udlæg for ophold på rehabiliteringspladser. Se bilag.   

 

  BESLUTNING:  

Ældrerådet besluttede, at udkast til læserbrev ikke er med 

afsender fra Ældrerådet. Det står medlemmer af Ældrerådet frit for 

om de vil være medunderskriver. Ældrerådet besluttede at rette 

henvendelse til Danske Ældreråd med henblik på foreningens 

holdning til problematikken omkring tilbagebetaling af udlæg for 

ophold på rehabiliteringspladser.  

 

 3.8 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer   

   

    

3.9 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 
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 BESLUTNING 

Alle bedes tage pjecen om Ældrerådet med til kommende 

deltagelse i møder med bruger- og pårørenderådene.  

Tove Amsinck har deltaget i møde på Trekroner, hvor det bl.a. 

blev drøftet, hvordan plejecenterlederen håndterede en 

igangværende underskud på budgettet. Marianne Lund 

orienterede om møde på Asterscenteret, der havde fokus på den 

kommende flytning til Kristiansminde i 2020. Ann Marie Cordua 

orienterede om møde på Gundsø Omsorgscenter, der ligeledes 

havde fokus på den netop overståede tilsynsbesøg.   

 

3.10 60 plus 

   

  BESLUTNING:  

Erik Strand orienterede om resultaterne af en ny 

brugerundersøgelse blandt læserne af 60Plus. Konklusionen er, at 

undersøgelsen viser, at 60Plus bliver betragtet positivt og bliver 

læst. Brugerundersøgelsen sendes ud elektronisk.   

 

4 Høringssvar - demensstrategi 

         BESLUTNING:  

Ældrerådet drøftede forslag til høringssvaret til demensstrategi og godkendte dette.  

Ældrerådet drøftede ligeledes høringssvar til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 

og godkendte dette.  

Se høringssvarene på www.roskilde.dk/ældreråd   

 

5. Tilsyn: Styrelsen for patientsikkerhed:  

  Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden: 

  Plejecenter Kastanjehaven, Kristiansminde og distrikt syd +Margrethekær 

    

   BDO uanmeldt tilsyn: 

   Særdeles tilfredsstillende: 

   Team HTSH, hjælp til selvhjælp, Trekroner, Toftehøjen 

   

  Meget tilfredsstillende: 

  hjemmeplejen distrikt 1 + team Jyllinge 

  Oasen 

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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  Kristiansminde 

  Sct. Jørgensbjerg 

  Astersvej 

  Gundsø Omsorgscenter 

  Kastanjehaven 

  

  Tilfredsstillende: 

  Egedal Hjemmeservice 

   Bernadottegården 

   Himmelev GL. Præstegård 

   Margrethe Hjemmet 

    

   Mindre tilfredsstillende 

   Hjemmeplejen distrikt 2, (Team nord, Margrethekær, Gadstrup) 

  

   BESLUTNING:  

 Ældrerådet vil drøfte konklusionerne fra tilsynsrapporterne med henholdsvis 

Sundheds og Omsorgsudvalget samt via deltagelsen på de specifikke bruger- 

og pårørenderådsmøder.  

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

 Repræsentantskabsmøde den 29. april og Konference den 30. 

april 

     

 Fleming, Marie, Hermand, Marianne, Ole, Erik og Ann Marie er 

tilmeldt 

 

    Orientering fra temadag i Køge den 26. februar. 

    Valg til Danske Ældreråd 

         

  

   6.2 Regionsældrerådet 

    Høringssvar til Sundhedsudvalget i Region Sjælland om  

    Sundhedsaftalen 2019 – 2023 (bilag) 

    

7. Eventuelt                         

 

8.  Godkendelse af referat 

         Godkendt.  

 


