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Ældrerådets møde den 2. maj 2022 
kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1 

Deltagere på dagens møde: 

Anne Klein  X    

Erik Strand  X 

Erik Thomsen X 

Eva Hansen  X 

Frank Binderup X 

Flemming Friis Larsen X 

Hanne Trebbien X 

Hans Henrik Olsen X 

Judith Fjelstrup X 

Klaus Poulsen X 

Marianne Lund X 

Marie Jørgensen X 

Vivi Skriver  X 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser fra formanden  

3. Sager til behandling 

4. Hørringssvar 

5. Tilsyn 

6. Sager til orientering 

7. Eventuelt 

8. Godkendelse af det endelige referat 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

BESLUTNING: Punkt 3.5 om budgettet udsættes til juni-mødet. Som nyt punkt 3.5 

indsættes punkt om ”Diskrimination af ældre som ikke har mobiltelefon”, jf. udsendt 

materiale fra Marie til alle medlemmer. 
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2. Meddelelser fra formanden 

Ekstraordinært møde 23. maj kl. 10 i mødelokale 2 A på Rådhuset. Kaffe og morgenmad 

fra kl. 9.30: Dialogmøde om tilsyn på plejecentrene med Hanne Rønn og Anne 

Krasilnikoff fra Social, Job og Sundhed. 

 

Ekstraordinært møde om Astrid Krags debatoplæg til ny ældrelov torsdag den 5. maj kl. 

15.30 i mødelokale 3 A på Rådhuset. Steen har bestilt kaffe og Erik køber kage 

 

Der er bestilt middag fra kantinen til kl. 12.30 den 7. juni. 

 

Fra forvaltningen:  

Sundheds- og Omsorgschef Betina Arendt holdt et oplæg om rekrutteringskampagnen 

for at skaffe flere fagligt uddannede medarbejdere til sundheds- og omsorgsområdet.  

Fødevarestrategien blev vedtaget af Byrådet i 2021, og plejecentrene skal nedbringe 

deres CO2-aftryk på madområdet. For at udmønte strategien er der iværksat en række 

initiativer, og dette arbejde fortsætter. Der arbejdes også med at nedbringe madspild.  

Der blev rejst spørgsmål om, hvordan fx Bruger- og Pårørende inddrages i forhold til 

madområdet. 

Endelig orienterede Betina om en sag, der er på SOUs møde den 5. maj 2022 nemlig 

fremtidig placering af produktionskøkkener. Oplægget til udvalgets beslutning er at 

samle produktionen på færre steder med opretholdes af kvaliteten.  

 

3. Sager til behandling  

3.1:  Oplæg fra borgmester Thomas Breddam 

 

BESLUTNING: Borgmester Thomas Breddam deltog i mødet, og Ældrerådet drøftede 

følgende emner med ham: 

 

Krigen i Ukraine: Roskilde Kommune har foreløbig sagt ja til at modtage 450 flygtninge, 

og kommunen vil givetvis få mange opgaver i den forbindelse.  

 

Forårsseminar for Byrådet blev afholdt den 28. og 29. april 2022. På seminaret blev der 

bl.a. drøftet udviklingen i antallet af ældre i fremtiden i forhold til hvornår der skal 

påbegyndes byggeri af et nyt plejecenter.  

 

Regeringens forslag til Sundhedsreform: Kommunerne har allerede i dag mange opgaver 

fx borgere med kroniske sygdomme. Borgmesteren er blevet ”med-formand” for en af de 

nye sundhedsklynger, som skal stå for samarbejdet mellem kommuner og Region 

Sjælland. Borgmesteren forventer et spændende samarbejde med en række andre 

kommuner og regionen. 

 

Signaturprogrammer: Roskilde Kommune skal i de kommende fire år arbejde med tre 

signaturprojekter, hvoraf det ene skal handle om lighed i sundhed – formentlig i form af 

et § 17, stk. 4 udvalg. I dette arbejde vil blive inddraget en række eksterne aktører. Det er 
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endnu ikke lykkedes at skabe mere lighed i sundhed, selvom alle er enige i dette mål, og 

at der har været arbejdet med det i mange år. Borgmesteren mener derfor at det er 

vigtigt at få fat i nogle grundlæggende forhold samt at det vil tage tid. Borgmesteren 

nævnte også at der er mange udfordringer med unges mentale sundhed. 

 

Endelig kom borgmesteren ind på de kommende forhandlinger med regeringen om 

kommunernes økonomi. 

 

3.2:  Møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 5. maj kl. 17 

Der er afsat 45 minutter. 

Dagsorden: 
- Præsentation. 

- Sundheds- og Omsorgsudvalget arbejdsmetoder m.m. 

- Hvordan Ældrerådet arbejder. 

- Hvordan kan vi i fællesskab tale området op? 

- Pårørende. 

 

BESLUTNING: Papiret om Ældrerådets vision omdeles på mødet. På mødet og evt. 

efterfølgende møder med udvalget bør de aktuelle emner, som optager Ældrerådet 

præsenteres for udvalget. 

    

3.3: Nyt fra grupperne. 

Sundheds- og Omsorgsgruppen 

Beskæftigelses- og Socialgruppen 

Plan- og teknikgruppen 

Klima- og Miljøgruppen 

Kultur- og Idrætsgruppen 

 

BESLUTNING:  Intet at orientere om på dette punkt. 

 

3.4: Offentligt møde med Astrid Krag den 30. maj kl. 14.30 i Rådhusets kantine. 

Foreløbigt program: 

14.30 – 15.00  Social- og ældreminister Astrid Krag 

15.00 – 15.20 Kaffepause – der bestilles kaffe og kage til 60 personer.  

 

Formand for SOU Tina Boel og Direktør Mette Olander holder 15 minutters oplæg.  

Annoncer i Roskilde Avis i uge 20 og 21. 

 

BESLUTNING: Der kommer også artikel i Roskilde Avis. Aftalt at udkast til annonce 

forelægges FU. 

 

3.5:  Diskrimination af ældre som ikke har mobiltelefon. 
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BESLUTNING: Den konkrete henvendelse er sendt til Ældre Sagen. Den sendes også til 

Danske Ældreråd med spørgsmål om, hvorvidt sagen eventuelt skal forelægges 

Ombudsmanden. Sagen tages op igen når der foreligger svar. 

 

3.6: Ældrerådets vision. Bilag 

Gruppernes forslag er indarbejdet. 

 

BESLUTNING: Visionen blev vedtaget. Den lægges på hjemmesiden med datering for 

vedtagelsen; den 2. maj 2022.  

 

3.7: Ny pjece om Ældrerådet. 

Forslag fra Anne Klein er fremsendt. 

 

BESLUTNING: Udarbejdelse af pjecen og dens indhold tages op på et senere møde.  

 

3.8: Ældrerådets Årsplan 

Grupperne skal overveje, hvornår/om de ønsker udvalgsformandens besøg. 

Det er på tide, vi får planlagt fordelingen hen over efteråret. 

 

BESLUTNING: Ingen bemærkninger. 

 

3.9: Orientering fra KL´s sundhedskonference 20. april.  

 

BESLUTNING:  Hans Henrik orienterede om konferencens hovedpunkter. Der findes 

slides fra konferencen på KL´s hjemmeside. 

 

3.10.:  Implementering af Roskilde Kommunes fødevarestrategi. 

 

BESLUTNING: Punktet udgik her, da det blev drøftet under punkt 2. 

 

3.11: DÆ repræsentantskabsmøde – Ændring af vedtægter  

Der forventes afstemning om §5 og §8 

Roskilde Ældreråd har 3 stemmer, og det skal drøftes, hvordan der skal stemmes. 

Marianne gennemgår bestyrelsens holdning 

 

BESLUTNING:   

Vedrørende § 5: Her stemte 7 medlemmer af ældrerådet for forslaget om at 

repræsentantskabsmøder fremover holdes hvert andet år. 4 stemte imod og 1 udelod. Et 1 

medlem var fraværende under afstemningen 

§ 8 foreslås ændret, så det er på repræsentantskabsmødet der vælges en næstformand. 

Dette blev godkendt af Ældrerådet. 

 

3.12: Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets medlemmer 

 

BESLUTNING: Judith oplyste at der er opsat en bænk på Universitetsstien med ryglæn. 



 

 5 / 6 

 

3.13.: Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er kontaktpersoner i BPR  

 

BESLUTNING: Frank har været til bestyrelsesmøde på Margrethegården. Det blev bl.a. 

nævnt at der kunne sættes skilte op med ”Pas på” i forhold til gangbesværede ældre, jf. 

ved børneinstitutioner. Frank vender tilbage om problemstilling med specielle tilskud fra 

kommunen, som ikke gives til private institutioner.  

 

Hanne har været til møde på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter. Her forventes snarest ansat 

en ny leder.  

 

Anne har været til møde på Toftehøjen, og det var en positiv oplevelse. 

 

3.14.: 60PLUS 

 

BESLUTNING: Judith Fjelstrup er det næste medlem af Ældrerådet som får tilbud om at 

skrive en klumme i det kommende nummer af 60PLUS. 

 

4. Høringssvar 

BESLUTNING: Udkastet til høringssvar blev vedtaget, herunder at måltidsværterne bør 

være fast personale. Endvidere skriver Marie, at Ældrerådet gerne vil deltage i 

temamøde om beskæftigelsesindsatsen i regi af Beskæftigelses- og Socialudvalget. 

 

Endelig ønsker Ældrerådet at blive repræsenteret i et kommende § 17, stk. 4-udvalg om 

ulighed i sundhed. 

 

5. Tilsyn 

 

6. Sager til orientering 

6.1: Danske Ældreråd 

Repræsentantskabsmøde 9. maj og konference 10. maj på Nyborg Strand 

Marie Jørgensen, Fleming Friis Larsen, Erik Strand, Marianne Lund,  

Hans Henrik Olsen, Anne Klein, Hanne Trebbien og Klaus Poulsen er tilmeldt 

Erik Strand sørger for billetter til togturen og udsender rejseplan til deltagerne.  

    

 6.2: Regionsældrerådet 

Temamøde den 3. juni 2022 i Sorø– mulighed for 5-6 deltagere. 

Formiddagen handler om ældreloven, eftermiddagen om senior arbejdsliv. 

Deltagere i mødet fra Ældrerådet: Hans Henrik Olsen, Klaus Poulsen, Marianne 

Lund, Marie Jørgensen og Erik Strand. Marie sørger for tilmelding. 
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7. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

8. Godkendelse af endeligt referat 

BESLUTNING: Godkendt 

 

Næste ordinære møde er fredag den 3. juni 2022. 


