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Ældrerådets møde mandag den 4.  november 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  X Eva Hansen X 

Mariann Mehder   X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen  

 

Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager fra kl. 11 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

BESLUTNING 

Godkendt  

 

2. Meddelelser fra formanden 

 

Temadrøftelse vedr. Demensstrategien – Marie, Fleming, Erik og Ann Marie deltog. 

Dialogmøde på Holbæk sygehus. Marie, Erik og Ole deltog. 

Næste møde holdes i mødelokalet på Trekroner Plejecenter kl. 10 

Demensstrategien udleveres. 

 

BESLUTNING 

Demensstrategien drøftes på fællesmødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget.  

Marie Jørgensen orienterede om dialogmøde på Holbæk Sygehus og specielt 

erfaringerne fra geriatrisk afdeling.  
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 Fra andre:   

 

 

Fra forvaltningen:   

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard redegjorde for, at Roskilde 

Kommune er begyndt at modtage tilsynsrapporter fra de uanmeldte tilsyn i 2019. 

Disse sendes løbende videre til Ældrerådet. Et gennemgående opfølgningspunkt er 

på dokumentationssiden, som der fortsat arbejdes med. Ældrerådet havde en 

drøftelse med Jessie Kjærsgaard om de tværsektorielle indsatser mellem sygehus og 

kommune, som fx delesygeplejersker og geriatriske teams, herunder de afledte 

vanskeligheder når det handler om at skabe en mere permanent fælles 

finansieringsramme for disse. Jessie Kjærsgaard orienterede også om 

overvejelserne for en kommende rekrutteringsstrategi for sosu-personale på 

ældreområdet i Roskilde Kommune. Strategien skal forelægges Sundheds- og 

Omsorgsudvalget og hermed får Ældrerådet også mulighed for at udtale sig. I forhold 

til plejehjemslæger fortalte Jessie Kjærsgaard, at forvaltningen har forhandlet en 

aftale for videreførelse af ordningen med de praktiserende læger gældende for 2020. 

Herefter er det forhåbningen, at der fra statslig side kommer en aftale på plads fra 

2021.    

 

Ældrerådet anmodede forvaltningen om at undersøge, hvorvidt borgere med 

ukomplicerede høretab fremover har mulighed for at få hjælp fra bl.a. Specialcenter 

Roskilde i stedet for Region Sjælland til indkøb af høreapparat.  

 

Borgerrådgiver Kresten Gaub orienterede Ældrerådet om de funktioner 

borgerrådgiveren udfører i Roskilde Kommune. Ældrerådet havde herefter en generel 

drøftelse med borgerrådgiveren omkring ældreområdet.   

 

3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen som relaterer til SOU og BSU 

 Teknik- og Miljøgruppen som relaterer til PTU og KMU 

 Kultur- og Idrætsgruppen som relaterer til KIU 

 

  BESLUTNING 

Roskilde Kommunes kommende Blå Grøn Strategi vil snart 

komme i høring. Alle grupper skal være opmærksomme på denne 

kommende høring.  
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 3.2 Budget 2020  

  Der er indgået budgetforlig den 6. oktober. (bilag) 

  

  

 3.3 Evaluering af 1. oktober med Mette Fugl                                                          

   

  BESLUTNING 

Der var enighed om, at det var et godt arrangement. Der var 

mange deltagere på dagen.  

 

 3.4 Ældrerådets årsrapport 

  Disposition: Formandens indledning, Rapport fra grupperne, 

  Møder og Arrangementer, 60plus, DÆ og RÆR, Fremtiden 

 

  BESLUTNING 

Der var enighed om, at der er tale om samme disposition for 

årsrapporten som sidste år. Bidrag fra arbejdsgrupperne til 

årsrapporten vil blive taget op igen på januar-mødet.  

 

                     3.5.  Dagsordenspunkter til mødet med SOU tirsdag den 5. november 

kl. 8 

 

  BESLUTNING 

Emner til mødet blev drøftet. Ældrerådet vil også drøfte sagen om 

tilbagebetaling til borgere, som har været på en kommunal 

akutplads.  

 

 3.6 Ældre- og Værdighedspolitik. Høring til og med 10. november 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede høringssvar til den kommende ældre- og   

værdighedspolitik. Formanden samler op på bemærkningerne og 

udsender et nyt revideret høringssvar til medlemmerne af 

Ældrerådet med henblik på godkendelse via mail.     

 

 3.7  Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

 

 

 

 



4 
 

 3.8 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

  

  BESLUTNING 

Marianne Lund deltog i møde på Asterscenteret og orienterende 

om, at der har været et fælles bruger- og pårørenderådsmøde 

med rådet på plejecenter Kristiansminde i forhold til den 

kommende flytning.  

 

 3.9 60 plus 

  

   

4 Høringssvar                   

         BESLUTNING 

         Ingen høringssvar til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde, da Ældrerådet har 

fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget og tager emnerne op her.  

 

 

5. Tilsyn  BDO uanmeldt tilsyn: 

   Gundsø Omsorgscenter 

   Trekroner Plejecenter 

   Astersvej Plejecenter 

   Himmelev Gl. Præstegård Plejecenter 

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

    Konference i Vingsted tirsdag den 26. november. 

    Temaet er digitalisering og velfærdsteknologi 

 Fleming Friis Larsen, Erik Strand, Marianne Lund og Mariann 

Mehder er tilmeldt 

     

   6.2 Regionsældrerådet 

    Næste møde er torsdag den 7. november 
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7. Eventuelt 

   

         BESLUTNING 

 Ældrerådsmøder 2. december (på Trekroner) og 13. januar 2020.  

  Marianne Lund nævnte, hvorvidt Ældrerådet har behov for en selvstændig 

hjemmeside. Dette vil blive taget op som punkt til kommende møde i Ældrerådet. 

Marianne Lund vil undersøge priser for oprettelse af hjemmeside.  

 

8.  Godkendelse af referat 

 

         BESLUTNING 

 Godkendt  


