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Ældrerådets møde mandag den 11. januar 2021 kl. 10.00 

Mødet er afviklet virtuelt via Skype.  

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Hermand Pedersen X Marianne Lund  X 

Erik Strand X Per Christensen  X 

Fleming Friis Larsen X Marie Jørgensen  X 

Mariann Mehder   X Eva Hansen  

Frank Binderup X Ole Nyholm-Pedersen  Afbud 

Referent: Jens Lykke Hansen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden: 

Gennemgang af benchmarkingtal udsættes til næste møde på Rådhuset 

 

 Fra andre:   

Marianne Lund orienterede om deltagelse i webinar i Danske Ældreråd om 

ensomhed.  

 

Fra forvaltningen 

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard orienterede om status på 

udrulningen af COVID-19 vacciner. Alle beboere på plejecentrene i Roskilde 

Kommune er blevet tilbudt den første af to vacciner. Næste led er vacciner til 

frontpersonale samt borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp. 

Generelt opleves samtidig, at incidents-tallet for antal smittede i Roskilde Kommune 

er nedadgående.  

Jessie Kjærsgaard redegjorde også for ibrugtagningen af Hyrdehøj Plejecenter samt 

den pågående flytning af borgere fra Asterscenteret til det nye Demenscenter 

Kristiansminde. Sidstnævnte flytninger afsluttes i uge 2.  

Ældrerådet drøftede herefter, hvordan Roskilde Kommune arbejder med en mere 

værdibaseret ledelses- og personaletilgang på ældreområdet. Jessie Kjærsgaard 

redegjorde for, at der arbejdes på dette og vil blive arbejdet med dette vedvarende 
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henover de næste år. For eksempel er afdelingslederne et vigtigt omdrejningspunkt i 

dette paradigmeskifte. I 2021 pågår bl.a. et forløb fra Sundheds- og Ældreministeriets 

værdighedsrejsehold i Roskilde Kommune med afdelingslederne i hjemmeplejen.   

3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen som relaterer til SOU og BSU 

 Teknik- og Miljøgruppen som relaterer til PTU og KMU 

 Kultur- og Idrætsgruppen som relaterer til KIU 

 

 3.2 Plejecentrenes hjemmeside. 

Plejecentrene mangler hjælp til vedligeholdelse af deres 

hjemmesider.  

 

BESLUTNING 

Ældrerådet ser gerne, at plejecentrenes hjemmesider bliver 

opdateret. Det er opfattelsen, at det ikke sker i tilstrækkeligt 

omfang. Forvaltningen orienterede om, at der implementeres nye 

hjemmesider for plejecentrene i 2021. Forvaltningen har fokus på, 

at alle plejecentre er proaktive på at opdatere information via 

deres egne hjemmesider.  

 

 3.3 Evaluering af møde Karim Arfaoui. 

   

  BESLUTNING 

  Mødepunktet er udsat.   

 

   3.4 Evaluering af Skypemøde med SOU 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede, hvorvidt der før møderne bør være en intern 

forventningsafstemning og muligvis forberedelse til dialogmøderne 

med Sundheds- og Omsorgsudvalget.  

 

 3.5 Valg til Ældrerådet (bilag)   

 

  BESLUTNING 

Marie Jørgensen redegjorde for det første møde i valgbestyrelsen. 

Valgtilforordnede skal findes af Ældrerådet. Ældrerådet anmodes 

om at opfordre alle i egne netværk om at stille op som kandidat.  

Alle borgere tilbydes også at kunne brevstemme.  
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 3.6 Ændring af Ældrerådets vedtægter. (Bilag) 

   

  BESLUTNING 

  § 6 i Ældrerådets vedtægter ændres idet Ældrerådet vælger 

kontaktpersoner til at sidde i de lokale bruger- og pårørenderåd. 

Der fremsendes herefter en politisk sag til Byrådet om revidering 

af vedtægterne.  

 

 3.7 Ændring af Ældrerådets forretningsorden. (Bilag)  

   

  BESLUTNING 

  Ældrerådet drøftede ændringer af Ældrerådets forretningsorden. 

Ældrerådet godkendte herefter ændringer til forretningsorden. Den 

reviderede forretningsorden kan ses her (under forretningsorden): 

https://roskilde.dk/borger/sundhed-og-omsorg/aeldreraad 

 

 3.8 Ældrerådets årsberetning for 2020. 

 

  BESLUTNING 

Ældrerådet havde første drøftelse af udkast til årsberetningen. 

Årsberetningen vil blive drøftet igen på kommende møde i 

Ældrerådet.   

 

 3.9 Forslag til årsplan/årshjul. Bilag  

 

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede udkast til årshjul for Ældrerådet. Der var 

enighed om, at formanden allerede nu kontakter borgmesteren for 

deltagelse i kommende møde. Årshjulet blev godkendt.  

 

 3.10 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

  

   

 3.11 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

   

  BESLUTNING 

Fleming Friis Larsen orienterede om møde i bruger- og 

pårørenderådet på Kristiansminde.  

 

https://roskilde.dk/borger/sundhed-og-omsorg/aeldreraad
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 3.12 60 plus 

   

  BESLUTNING 

Ann Marie Cordua redegjorde for, at der er møde i 

redaktionsudvalget tirsdag den 21. januar.  

  

  

4 Høringssvar                   

 BESLUTNING 

Ældrerådet behandlede og godkendte høringssvar til Sundheds- og 

Omsorgsudvalgets møde den 14. januar 2021. Se høringssvarene her: 

www.roskilde.dk/ældreråd  

 

5. Tilsyn   

  

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

 Steen Kristian Eriksen genopstiller ikke til valg til Dansk 

Ældreråds bestyrelse.  

   

   6.2 Regionsældrerådet 

     

7. Eventuelt  

 

BESLUTNING 

 Ældrerådet drøftede den verserede omtale i Dagbladet om klagesager på plejecentre 

i forhold til tilsynsrapporterne. Per Christensen og Hermand Pedersen tager afstand 

for det læserbrev, som formanden for Ældrerådet har sendt til Dagbladet i den 

verserende sag.  

     

8.  Godkendelse af referat 

 Godkendt.  

 

9.  Næste møde er mandag den 1. februar 2021 

    

     

http://www.roskilde.dk/ældreråd

