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Ældrerådets møde den 5. 
september 2022 kl. 10.00  

Mødedeltagere: 

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 

Mariann Mehder 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 endeligt referat 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

BESLUTNING: Nyt punkt 3.14: Forslag til punkter til dagsorden for mødet med SOU, da 

Marie skal til formøde vedr. SOU-mødet 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

2.  Meddelelser 
Fra formanden: Der optages en kortfilm om samskabt tilsyn: Hans Henrik Olsen deltager. 

Retssikkerhed og det sundhedsfaglige bør opretholdes. 
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Marie har været til møde vedrørende kommende møder om sygehusvæsenet på Holbæk 

Sygehus., hvor repræsentanter fra Ældrerådet inviteres til at deltage. 

Fra forvaltningen:  

 

Sundheds- og Omsorgschef Bettina Arendt deltog i mødet kl. 12.30-13.00. Betina 

orienterede dels om et nyligt gennemført udbud vedrørende person pleje og praktisk 

hjælp dels vom en sag som Sundheds- og Omsorgsudvalget har drøftet, nemlig sygeplejen 

i Roskilde Kommune. Foruden dialog om dette var der også 

 

 

3. Sager til behandling  

3.1:  Ældrerådets besøgsrunde til plejecentre, træningscenter, hjemmeplejen og 

hjælpemiddelafsnittet 

 

BESLUTNING:  

Jeanett Drewsen deltager de to sidste dage. Hermand Petersen deltager alle tre dage. 

Bussen kører fra nordsiden (den gamle amtsgård). Steen udsender P-tilladelser. 

  

3.2:  Sundhedsdag den 10. september 

 

BESLUTNING :Erik Strand, KUI-gruppen, har udsendt en vagtplan. Marie, Erik og Hans 

Henrik møder kl. 8.30. Pjecen færdiggøres efter fotografering og gives til Marie eller 

medbringes på dagen. 

 

3.3: Fra ”Kursus i kommunaløkonomi” den 31. august 

Hans Henrik, Judith og Marianne deltog.  

 

BESLUTNING: Deltagerne redegjorde for udbyttet af mødet. En væsentlig pointe er at det 

er vigtigt at være opmærksom på forudsætninger for budgettet fx ved 

demografifremskrivning/-modellen.  

Det blev på baggrund af kurset foreslået at der fx på mødet i Ældrerådet i februar 2023 

sker en gennemgang fra forvaltningens side af demografimodellen og dens 

forudsætninger for Ældrerådet. 

 

3.4:  Budget 2023  

 

BESLUTNING:  Pressemeddelelse og læserbrev sendt til Dagbladet og Roskilde Avis. Fin 

omtale i Dagbladet men intet i Roskilde Avis. Til kommende budget forhandlinger 

udarbejdes en kommunikationsplan. 

 

3.5:  Møde med Handicaprådet 

   

BESLUTNING:  Handicaprådet har bedt om et møde og foreslået forskellige datoer men 
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der er endnu ikke fundet en dato. Der blev fra Ældrerådet foreslået følgende 

dagsordenspunkter: Tilgængelighed både fysisk (fortove) og mht IT, boligbehov samt 

Handicaprådets syn på velfærdsteknologi samt transport. 

 

3.6: Fra Temamøde om beskæftigelsesindsatsen den 22. august 2022 i kantinen på 

Rådhuset.  

BESLUTNING : Erik T, Judith, Marie og Anne deltog i mødet og orienterede kort om 

indholdet og udbyttet, herunder problemer med mangel på personale på bl.a. 

plejecentrene. 

 

3.7:  Frivillig Fredag den 30. august 2023 

 

BESLUTNING: Man skal selv tilmelde sig til arrangementet via hjemmesiden. 

 

3.8: Ældrerådets Arbejdsgrupper  

 

BESLUTNING (tovholdere markeret med fed): 

Sundheds- og Omsorgsgruppen - Marianne 

Beskæftigelses- og Socialgruppen - Hans Henrik 

Plan- og teknikgruppen – Marianne går ind i gruppen. Erik T  

Klima- og Miljøgruppen - Mariann 

Kultur- og Idrætsgruppen – Anne Klein 

 

3.9: Nyt fra grupperne 

Sundheds- og Omsorgsgruppen 

Beskæftigelses- og Socialgruppen 

Plan- og teknikgruppen 

Klima- og Miljøgruppen 

Kultur- og Idrætsgruppen  

 

BESLUTNING: Judith vil gerne høre om formidlingen af de nyligt vedtagne 

kvalitetsstandarder. Ligeledes om kontakt telefonnumre. 

 

3.10:  Ældrerådets Årsplan 

 

BESLUTNING: Forslag til deltagelse på Ældrerådsmødet:  

 

Mogens Hallager, formand for Kultur- og Idrætsudvalget inviteres til den 3. oktober.  

 

Møde med Claus Larsen, formand for Plan- og Teknikudvalget afventer afklaring 

vedrørende parkeringsstrategi. 

 

Den 6. oktober 2022 kl 17 mødes Ældrerådet med SOU. Ældrerådet ser gerne at der 

afsættes mindst en time til mødet. 
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Formanden for Klima- og Miljøudvalget Jonas Paludan inviteres til Ældrerådets møde 

den 31. oktober Jonas Paludan 

 

7 medlemmer af udvalget stemte for at kun formanden inviteres med til Ældrerådets 

møder med de pågældende. 2 stemte imod. 4 undlod at stemme. 

 

3.11 Konkrete erfaringer og oplevelser fra Ældrerådets medlemmer. 

 

3.12: Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er kontaktpersoner i BPR 

BESLUTNING: Drøftet. 

Det blev foreslået, at Ane Friche inviteres med til et møde i Ældrerådet efter 

besøgsrunden. 

 

3.13: 60PLUS 

BESLUTNING: Anne Klein får tilbud om at skrive næste klumme i 60PLUS. 

Ældrerådet anmoder om at der i det kommende nummer af 60PLUS skrives om 

ansøgning af frivilligmidler, herunder Frivilligcentrets rolle og muligheder for at hjælpe. 

 

3.14: Forslag til punkter til dagsorden for mødet med SOU 

BESLUTNING: Status for samskabt tilsyn og budget 2023 drøftes med udvalget. 

 

4. Høringssvar 

BESLUTNING: Forslag fra Hans Henrik om udvidelse af høringssvaret vedr. 

sygeplejeklinikker blev vedtaget. Marie indarbejder ændring. 

 

5. Tilsyn 

BESLUTNING: Intet til dette punkt. 

 

6. Sager til orientering 

 6.1: Danske Ældreråd 

         BESLUTNING: Temadag den 11. oktober 2022 i Ringsted: Marianne Lund og Hans 

Henrik Olsen 

 Den 10. oktober i Hvidovre: Mariann Mehder og Anne Klein. 

 Marianne gjorde opmærksom på et spændende møde i Odense den 16. november 

med bl.a. Per Okkels. 

     

 6.2 Regionsældrerådet 

 BESLUTNING: Temadag den 12. september 2022 (afbud fra Roskilde). 

 

 

Næste ordinære møde er den 3. oktober 2022. 


