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Ældrerådets møde mandag den 1. april 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  Afbud Eva Hansen X 

Mariann Mehder   Afbud Ole Nyholm-Pedersen  X 

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt  

 

 

2. Meddelelser fra formanden 

 Marie Jørgensen orienterede om deltagelse i afsluttende demensseminar på 

Professionshøjskolen Absalon. Baggrunden var en bevilling til demensstyregruppen, 

m.fl. fra Sundhedsstyrelsens satspuljemidler til kompetenceløft på demensområdet. 

Endvidere orienterede Marie Jørgensen om veloverstået rejsegilde for det 

kommende plejecenter Hyrdehøj.  

Fra andre:   

 

Fra forvaltningen:  

Ældrerådet drøftede processen med budget 2020-2023 samt 

brugertilfredshedsundersøgelsen med sundheds- og omsorgschef Jessie 

Kjærsgaard. I forlængelse af demensstrategien drøftede Ældrerådet med Jessie 

Kjærsgaard eget forslag om at se nærmere på etablering af demensteam til 

hjemmeplejen, hvilket blev positivt modtaget af Jessie Kjærsgaard. Et andet punkt 

omkring demensstrategien, som blev drøftet var den løbende kompetenceudvikling til 

personalet. Jessie Kjærsgaard vil tage Ældrerådets bemærkninger med til den 

kommende styregruppe, som skal følge udførelsen af demensstrategien.  
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3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen 

 

 Teknik- og Miljøgruppen 

Ældrerådet drøftede borgermøde om klima- og energiplan den 2. 

april 2019. Ældrerådet havde samtidig generel drøftelse af 

vedligeholdelse af cykel- og gangstier i Roskilde Kommune.  

 

 Kultur- og Idrætsgruppen 

 

 3.2 Evaluering af møde med handicaprådet mandag den 4. marts. 

 Forsøgsordning om ledsagelse for borgere over 67 år 

 Tilgængelighed 

 Pårørendekonsulent 

 Spalteplads til Handicaprådet i 60plus 

 

  BESLUTNING:  

Der var generel enighed om, at det var et godt møde med 

Handicaprådet.   

 

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

  Værdighed og ældre 

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

  Oplæg fra forvaltningen ved Jessie Kjærsgaard 

  Tilmelding til Marianne Lund 

   

  BESLUTNING:  

Alle kommer senest kl. 14.30 til de praktiske opgaver. Marie 

Jørgensen laver udkast til side 2 i Roskilde Avis. Denne skal i 

avisen to gange, sidste annoncering bliver lige op til 

arrangementet. Alle medvirker til at formidle budskabet.  

 

 3.4 Dagsordenspunkter til møde med SOU    

                                                   a. Udviklingspuljen 

                                                   b. Budget 2020 

                                                   c. Tilsynsrapporter 

                                                   d. Demensstrategi 

    

  BESLUTNING:  
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 Ældrerådet drøftede dagsordenpunkterne. Fællesmødet med 

Sundheds- og Omsorgsudvalget bliver højst sandsynligt afviklet til 

juni-mødet, dvs. 4. juni 2019.  

 

 3.5 Ældrerådets samlede høringssvar på tilsynsrapporterne for 2018. 

(Bilag)  

 

  BESLUTNING:  

Ældrerådet drøftede det samlede høringssvar til tilsynsrapporterne 

og godkendte enkelte justeringer, herunder, at der med 

tilsynsbesøgene er tale om et øjebliksbillede. Se høringssvar her: 

www.roskilde.dk/ældreråd  

 

 

3.6 Forslag fra Teknik- og Miljøgruppen om skrivelse om 

forskelsbehandling ved tildeling af boliger i almene bebyggelser 

(bilag) 

 

 BESLUTNING:  

 Ældrerådet drøftede udkast til skrivelsen. Da der er uklarhed om 

målgruppen for en eventuel forskelsbehandling, vil Teknik- og 

Miljøgruppen se nærmere på sagen og vende tilbage til 

Ældrerådet.  

 

3.7 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer   

 

 BESLUTNING: 

 Ældrerådet drøftede konkret sag. Ældrerådet vil i forlængelse af 

denne drøftelse anmode forvaltningen om en oversigt over antal 

klager fra henholdsvis plejecentre og hjemmeplejen samt antal 

utilsigtede hændelser over en given periode.  

 

3.8 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR.  

 

 BESLUTNING:  

 Ole Nyholm orienterede om møde på Toftehøjen. Eva Hansen 

orienterede om møde på Bernadottegården.  

 

 

 

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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3.9 60 plus 

 

  BESLUTNING:  

   

4 Høringssvar                   

 BESLUTNING:  

 Ældrerådet drøftede og godkendte høringsvar til Sundheds- og Omsorgsudvalgets 

møde den 2. april 2019. Se høringssvaret fra Ældrerådet på 

www.roskilde.dk/ældreråd  

 

5. Tilsyn 

  

 BESLUTNING:  

  

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

                                       Tilbagebetaling/rehabiliteringspladser 

 Repræsentantskabsmøde den 29. april og Konference den 30. 

april 

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

tilmeldt 

 

    BESLUTNING:  

 Marianne Lund deltager ikke. Ole Nyholm og Fleming Friis Larsen 

står for kørsel.   

 

   6.2 Regionsældrerådet. Møde den 25. marts 

     

 

7. Eventuelt                         

         

8.  Godkendelse af referat 

         Godkendt.    

Næste møde er 13. maj 2019.  

http://www.roskilde.dk/ældreråd

