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Ældrerådets møde mandag den 3. september 2018 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  X Eva Hansen X 

Mariann Mehder   X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen 

Formand for Plan- og Teknikudvalget Tomas Breddam deltager på mødet i Ældrerådet for 

at svare på de tilsendte spørgsmål. 

BESLUTNING: 

Tomas Breddam redegjorde for forudsætningerne for det netop indgåede budgetforlig.  

Ældrerådet drøftede følgende punkter med Tomas Breddam:  

Parkeringsforhold: Eventuel betaling for parkering i Roskilde bymidte, herunder 

fremadrettede mulige forhold for p-pladser mellem bymidte og udkanten af bymidten 

herunder parkeringsforhold og vejbelysning ved Kildegården. Ældrerådet drøftede 

ligeledes det nye parkeringshus på Sortebrødre Plads og vanskelighederne med at 

komme op i parkeringshuset med bil.  

Endvidere blev følgende emner drøftet:  

 Trinbræt til toget uden for Roskilde.  

 Påmindelse om tidligere aftale om buschaufførerne skal sikre, at gangbesværede 

passagerer skal sidde før bussen kører.  

 Cykelsti ved Stamvejen i Svogerslev, herunder de generelle planer for yderligere 

cykelstier i Roskilde Kommune. Tilgængelighed på udvalgte nuværende cykelstier 

blev også drøftet.  

 Behovet for flere bænke i Roskilde Kommune.  

 Vejvedligeholdelse. Tomas opfordrede til, at alle benytter app’en ”Giv et praj”, hvor 

forvaltningen i Roskilde Kommune kan modtage beskeder fra borgerne om, hvor 

der er behov for vejvedligeholdelse.  
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 Udfordring for gangbesværede passagerer ved Viby Station til at kunne komme 

over på perron 1. Tomas Breddam redegjorde for, at der bliver arbejdet på dette i 

samarbejde med DSB og Bane Danmark.  

 Udviklingen af private og støttede boliger i Roskilde Kommune. Tomas Breddam 

orienterede om, at der arbejdes på langsigtet plan for en ny fordeling af antallet 

mellem støttede og ikke-støttede boliger, herunder ændring i boligmassen for at 

skabe andre former for boligtilbud til seniorer.  

 Vedligeholdelsen af grønne områder ved plejecentre.  

Ældrerådet besluttede endvidere at invitere formand for Klima- og Miljøudvalget Karim 

Arfaoui til møde i Ældrerådet, da dette udvalg er ansvarlige for busdrift.  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

 

2. Meddelelser fra formanden 

Fremtidsforum om ensomhed hos ældre - møde 31. august 

 Fra andre:  Huskeugen uge 38-program (bilag vedlagt)   

 

 Marie Jørgensen orienterede om, at det på møde i Fremtidsforum er besluttet, at 

etablere ”fællesskabsambassadører”, som er en frivillig person, der kan viderebringe 

lokale frivillige sociale tilbud og kan ledsage borgeren i en opstart til tilbuddene.  

 Frank Binderup deltog i møde i Vejle om det store treårige SFI-forskningsprojekt 

”MATURE” om teknologisk og social innovation og tilpasning i et aldrende samfund. 

Formålet med projektet er både at give ny viden om forskellige grupper og 

generationer af ældre og deres behov og præferencer samt teknologier, som kan 

gøre en forskel for de ældres livskvalitet. Frank Binderup nævnte endvidere, at 

lektorerne Ulla Skjødt og Marie Aakjær fra professionshøjskolen Absalon fra Roskilde 

er gode emner til fremadrettede oplægsholdere.  

 

 Fra forvaltningen 

Christian Harsløf orienterede om budgetforliget. Hovedelementerne for ældreområdet 

er, at Asterscenteret udfases fra 2020 og beboere tilbydes bolig på Hyrdehøj 

plejecenter. Asterscenteret udfases ikke før dette er helt tilendebragt. Forskellige 

effektiviseringstiltag er indsat i budgetforliget på ældreområdet på i alt 4 mio. kr. 

Disse tiltag skal fortsat præcises. Der er samtidig afsat 2 mio. kr. yderligere til 

hjemmeplejen. Endvidere sker der en samling af Seniorhøjskolens aktiviteter på 

http://roskilde.dk/telefonbog/kontakt/karim-friis-arfaoui
http://roskilde.dk/telefonbog/kontakt/karim-friis-arfaoui
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justerede antal matrikler. Det fremgår også af budgettet, at der fra 2020 sker en 

effektivisering af rehabiliteringsindsatsen, jf. den tidligere besluttede strategi i 

Sundheds- og Omsorgsudvalget.   

3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen 

 Teknik- og Miljøgruppen 

 Kultur- og Idrætsgruppen 

 

 BESLUTNING:  

Hermand Pedersen deltager fremadrettet i sundheds- og 

socialgruppen.  

 

 3.2 Budget 2019.  

  Materialet er på kommunens hjemmeside under: 

  Kommunen – Økonomi og resultater – budget 2019 

  Høringsperioden er 31. august – 18. september. 

 

 BESLUTNING:  

Udkast til høringssvar til budget 2019 blev drøftet og vedtaget. 

Budskabet i høringssvar bliver ligeledes sendt til de lokale medier.  

 

 3.3 Demensstrategi 

  Opfølgning på temamødet den 22. august om demensstrategi.  

 

  BESLUTNING:  

  Ældrerådet var enige om, at det var en konstruktiv temamøde.  

 

 3.4 Sundhedsdagen lørdag den 25. august kl. 10 – 14 

                   Evaluering af dagen og ÆR´s indsats 

   

  BESLUTNING:  

Ældrerådet var enige om, at Ældrerådets telt var godt besøgt. Det 

kan overvejes om ydertimen kl. 13 til 14 kunne sløjes, da der ikke 

kommer mange.  
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 3.5 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er  

  kontaktpersoner i BPR 

                                      Wi-Fi på plejecentre (henvendelse fra Kristiansminde) 

 

  BESLUTNING:  

Jens Lykke fra forvaltningen orienterede om, at der er planlagt 

afholdelse af ordinære valg til bruger- og pårørenderåd den 22. 

november. Hensigten er, at der vil være fokus på emnet i 60Plus.  

Mariann Mehder er ny kontaktperson efter Erling Balle fra 

Ældrerådet til bruger-  og pårørenderådet på plejecenter 

Kastanjehaven.   

 

 3.6 60 plus                 

  Marie Jørgensen opfordrede til, at de nye 

fællesskabsambassadører omtales i 60Plus. Redaktionen kan 

kontakte formand for Frivilligcenter Roskilde eller formanden for 

Roskilde Ældremotion.  

    

4 Høringssvar                  

 BESLUTTET:  

 Høringssvar blev drøftet og godkendt.  

 

5. Tilsyn: Hjemmeplejen Team Nord                      

 BESLUTTET:  

 Erik Strand sender udkast til svar.  

  

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

 Temadag i Køge 25. september med emnerne: 

Demensvenlighed, Pårørendeindsats, En værdig død, 

Kvalitetsstandarder m.m. Tilmeldingsfrist 12. september 

 Marie Jørgensen, Dorthe Friis, Erik Strand, Hermand Pedersen 

og Mariann Mehder er tilmeldt 

  

 Invitation til Åbningskonference for Videnscenter for Værdig  

 Ældrepleje den 29. november i Middelfart. Bilag er udsendt 

 Fleming Friis, Erik Strand, Marianne Lund og Dorthe Friis deltager 

i arrangementet.  
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    Vingstedkonferencen den 15. november.  

 Mariann Mehder, Marianne Lund, Erik Strand, Hermand 

Pedersen, Marie Jørgensen, Ole Nyholm og Dorthe Friis deltager.   

 

   6.2 Regionsældrerådet 

   Temamøde 19.09.2018 om fremskudt visitation, akutteam m.m. 

Marie Jørgensen, Fleming Friis, Erik, Ann Marie Cordua og 

Mariann Mehder deltager.   

 

7. Eventuelt                         

 Drøftelse af gaveregler.  

 

8.  Godkendelse af referat 

 Godkendt.  

 


