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Ældrerådets møde mandag den 13. maj 2019 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A 

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck Afbud  

Hermand Pedersen X Marianne Lund  X 

Dorthe Friis  Afbud  Per Christensen  X 

Erik Strand  X Marie Jørgensen  X 

Fleming Friis Larsen  X Eva Hansen X 

Mariann Mehder   X Ole Nyholm-Pedersen  Afbud  

Frank Binderup  Afbud    

Referent: Jens Lykke Hansen  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt.   

 

2. Meddelelser fra formanden: 

 

Fra andre:   

På Ældrerådets møde den 1. april 2019 blev det besluttet, at Teknik- og Miljøgruppen 

skulle belyse den uklarhed om målgrupper for en eventuel forskelsbehandling for 

hvem, der kan komme i betragtning til almene boliger. Per Christensen vil godt have 

oplyst, hvad aldersbetinget pension (efterløn, tjenestepension eller folkepension) 

dækker på næste møde i Ældrerådet den 3. juni 2019. Især vil Per Christensen godt 

have oplyst, hvad der menes med tjenestemandspension, som omtales under 

Ghettoplanen.  

 

Fra forvaltningen:   

Jessie Kjærsgaard redegjorde for status i budget 2020-2023-processen. Herudover 

drøftede Ældrerådet følgende med Jessie Kjærsgaard:  

 

 Gennemgang af dele af besparelsesforslagene i budget 2020-2023 i forhold til 

borgerrettede konsekvenser.   
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 Det fremadrettede behov for plejeboliger og kriterierne for at modtage en 

plejebolig samt ældrebolig.  

 

3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen  

 Teknik- og Miljøgruppen 

 BESLUTNING:  

Per Christensen ønsker ikke længere at deltage i Teknik- og 

Miljøgruppen.  

 Kultur- og Idrætsgruppen 

 

 3.2 Budgetdrøftelse med SOU 14/5 kl. 8.30 

  Deltagere: Marie, Fleming, Per, Hermand, Mariann, Erik 

  Afbud fra: Frank, Marianne, Tove, Ole 

ØVRIGE bedes melde om deltagelse/afbud til 

fleming@friislarsen.dk  

    

  BESLUTNING:  

Forberedelser til Ældrerådets budgetmøde den 14. maj med 

Sundheds- og Omsorgsudvalget blev drøftet, herunder 

gennemgang af forvaltningens besparelsesforslag. Ældrerådet 

drøftede også alternative spareforslag. Grundlæggende er det 

Ældrerådets holdning, at de borgerrettede konsekvenser af 

besparelsesforslagene mangler at blive konkretiseret.   

 

 3.3 Afrapportering fra Ældreministeriet om seniorbofællesskaber 

(bilag) 

   

   BESLUTNING:  

Sine Molter Primdahl og Anna Østerby fra Plan og Udvikling 

orienterede om arbejdet med at etablere bofællesskaber, 

herunder specielt seniorbofællesskaber. For at understøtte 

etableringen af bofællesskaber, har Roskilde Kommune etableret 

et bofællesskabssekretariat, der bl.a. skal hjælpe ældre borgere til 

at etablere seniorbofællesskaber. Teknik og Miljø gruppen vil 

senere se nærmere på, hvad Boligselskabet Sjælland har af 

planer for etablering af almene boliger som Seniorbofællesskaber.  

  

 

mailto:fleming@friislarsen.dk
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 3.4 Evaluering af Ældrerådets temamøde ”Værdighed i ældreplejen” 

  torsdag den 2. maj kl. 15.00 i kantinen 

  Oplæg ved Jacob Birkler og forvaltningschef Jessie Kjærsgaard 

   

  BESLUTNING:  

Der var enighed om, at det var et godt temamøde med gode 

oplæg og debat. 

 

 3.5 Dagsordenspunkter til møde med SOU 4. juni kl. 8:00 

  Gennemgang af tilfredshedsundersøgelse 

                                      Udviklingspuljer 

                                      Budget 2020 

                                      Tilsynsrapporter 

                                      Demensstrategi 

 

  BESLUTNING:  

 Ældrerådet drøftede dagsordenpunkter. Der vil højst sandsynligt 

kun være fokus på gennemgang af tilfredshedsundersøgelserne.  

 

 3.6 Punkter til drøftelse med Borgmesteren 3. juni kl. 10.30 -især 

budget 

   

  BESLUTNING:  

  Drøftet. Fokus vil være på budget 2020-2023.  

 

3.7 Spisning efter 3. juni mødet kl. 13:00 

  

 BESLUTNING:  

 Der bliver bestilt frokost til efter næste ordinære møde.  

 

3.8 Forslag fra Hermand om nyt punkt: Trafikforhold/Movia status?  

  

 BESLUTNING:  

 Punktet bliver behandlet på kommende møde i Ældrerådet.  

 

3.9  Forslag fra Hermand om nyt punkt: Tilbagebetaling af  

 brugerbetaling i sundhedsområdet, de 137,50 kr. pr. dag 

  

  BESLUTNING:  

Hermand Pedersen rejste spøgsmålet om Ældrerådets fortsatte 

fokus på tilbagebetaling af borgernes egenbetaling ved et 

rehabiliteringsophold. Ældrerådet vil drøfte sagen med 
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borgmesteren på kommende møde i juni måned. Ældrerådet 

savner fortsat argumentationen for, hvilken evaluering, der 

eventuelt ligger til grund for afslag til tilbagebetaling.   

 

3.10  Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer   

  

 BESLUTNING:  

 Per Christensen har modtaget et par klagesager. Ældrerådet 

opfordrede til, at de involverede borgere retter henvendelse til 

forvaltningen.  

  

3.11 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

  

 

3.12 60 plus 

      

 

4 Høringssvar           Udbudsmateriale på diabetesartikler (vedtaget til afsendelse) 

                     Udbud på genbrugshjælpemidler (bilag) 

   Udbud på Brystproteser (bilag) 

   Udbud på parykker 

    BESLUTNING:  

 Høringssvar til udbud blev drøftet og godkendt. Udbudssvar  

sendes til forvaltningen.  

Høringssvar til Sundheds- og Omsorgsudvalget blev også drøftet  

og godkendt. Se høringssvar her: www.roskilde.dk/ældreråd  

 

5. Tilsyn  Styrelsen for patientsikkerhed 

  HTSH team Ingen problemer af betydning for den fornødne 

kvalitet 

 

    BESLUTNING:  

    Drøftet.  

  

6. Sager til orientering: 

 

   6.1 Danske Ældreråd 

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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 Repræsentantskabsmøde den 29. april og Konference den 30. 

april.  

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

        

   6.2 Regionsældrerådet.  Temamøde tirsdag den 28. maj i Sorø 

    6 deltagere: Marianne, Marie, Hermand, Mariann, Erik og Fleming 

    Der oprettes venteliste. 

    Formøde i valgkreds 7 Kanalstræde 2, Holbæk 26/4 kl. 9 – 11.30 

    Marie og Marianne deltager 

     

    BESLUTNING 

 Ved temamøde i Regionsældrerådet den 28. maj vil Fleming og 

Mariann stå for kørsel.   

     

7. Eventuelt  

         Efter næste ordinære møde den 3. juni 2019 vil der være sommerfrokost.                    

 

8.  Godkendelse af referat 

         Godkendt  

Næste møde er mandag 3. juni 2019.  


