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Ældrerådets møde mandag den 3. juni 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  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

 

2. Meddelelser fra formanden: 

 Fra andre:   

Fra forvaltningen:  

Sundheds- og omsorgschef Jessie Kjærsgaard orienterede om, at Mette Heidemann 

begynder fra begyndelsen af juni måned som direktør for Social, Job og Sundhed. 

Herudover orienterede Jessie Kjærsgaard om, at nedlægningen af 

rehabiliteringspladserne på Kastanjehaven er blevet afviklet i en god proces.  

 

Ældrerådet drøftede ligeledes den eventuelle anden anvendelse af ældreboliger på 

Toftehøjen til plejeboliger. Jessie Kjærsgaard pointerede, at det ikke medfører, at 

borgere skal fraflytte deres boliger, hvis Sundheds- og Omsorgsudvalget træffer 

beslutning herom.  

 

Ældrerådet drøftede endvidere budget 2020-2023 med Jessie Kjærsgaard om 

specielt emnerne konkurrenceudsættelser, optimering af vikarforbrug, eventuelle 

ændringer af visitationskrav samt lønsumsbesparelser 

 

Herefter drøftede Ældrerådet demensstrategien. Jessie Kjærsgaard redegjorde for, at 

der hvert år vil blive taget et særligt emne op og præciseret. Første emne kommer til 
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at omhandle inddragelsen af civilsamfundet. Jessie Kjærsgaard vil sikre, at 

Ældrerådet modtager en invitation til at deltage i præciseringen af dette.  

 

Ældrerådet anmodede ligeledes om en status på ansættelsen af 

pårørendekonsulent. Jessie Kjærsgaard orienterede om, at der fortsat arbejdes på en 

god løsning til etablering af pårørendekonsulenten.   

Herefter deltog borgmester Joy Mogensen i mødet. Borgmesteren orienterede om 

status på processen for budget 2020-2023. De interne forberedelser i kommunen er 

langt i forhold til budgetprocessen. Til gengæld kendes kommunens økonomi for 

budget 2020 endnu ikke, da dette afventer økonomiforhandlingerne mellem 

regeringen og KL. Muligvis bliver disse forhandlinger først tilendebragt efter 

sommerferien. I den videre proces vil partierne i Byrådet snarest forhandle om de 

forslag, som er kommet videre fra de politiske udvalg. Herefter forventes en 

yderligere høringsproces, hvor Ældrerådet også kan afgive høringssvar.  

I forhold til konkrete spørgsmål fra Ældrerådet om eventuelle fyringer på 

ældreområdet, påpegede borgmesteren, at det er der ikke lagt op til, da der fortsat, 

trods besparelser, forventes tilføjelse af demografimidler til området.   

 

Endvidere drøftede Ældrerådet med borgmesteren den fortsat verserende sag om 

bagudrettet tilbagebetaling for egenbetaling for ophold på rehabiliteringspladser.  

 

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 

 

 3.2 Evaluering af budgetdrøftelse med SOU den 14.5. 

   

  BESLUTNING:  

Der er enighed om, at en ½ time med Sundheds- og 

Omsorgsudvalget er for kort.  
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  3.3 Materiale og deltagere til Sundhedsdagen den 31.8.2019 samt  

                                      Huskeugen 

                                      I uge 38 og den 21.9.demens arrangement.                                                         

   

  BESLUTNING:  

I forhold til Sundhedsdagen vil Marie Jørgensen rette side 2 og 

side 3 i pjecen. Kultur og Idrætsgruppen står for forplejning.  

    

  Opgaver i forhold til Huskeugen blev fordelt.  

   

3.4 Tilmelding til Frivillig fredag den 27.9.2019 

 Formiddag og aftenfest. 

   

BESLUTNING:  

Marianne Lund, Tove Amsinck og Mariann Mehder samt Frank 

Binderup bliver tilmeldt som repræsentant for Ældrerådet 

(dagsprogram).  

 

                     3.5.            Status over Ældrerådets vision: hvor langt er vi med vores  

                                       ”Ældrerådet vil Arbejde for” er der nogle af vores ”Ældrerådet vil  

                                        arbejde for” som vi skal have mere fokus på? (Marianne Lund) 

         

    BESLUTNING:  

    Punktet er udsat til kommende møde.  

 

 

 3.6    Møde med SOU 4/6 kl. 8.  Mød i jobcenteret, så bliver vi   

                                         hentet. Tilfredshedsundersøgelsen bliver gennemgået. 

 

      BESLUTNING:  

      Mødested er ændret til Byrådssalen. Fortsat samme tidspunkt.   

                          

                      3.7                Henvendelse fra en borger, om ”Indefrysning af ejendomsskat.”  

                                           Det er et problem, at Roskilde Kommune ikke vil rykke deres  

                                           pant ved låneomlægning.  

        

       BESLUTNING:  

       Ældrerådet vil ikke gå ind i den pågældende enkeltsag.  
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 3.8       Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets  

                                           medlemmer   

        

        BESLUTNING:  

     Eva Hansen gav tilbagemelding på    konkret borgersag, der  

     tidligere har været drøftet i Ældrerådet.                     

 

 3.9      Principper for udfærdigelse af læserbreve fra Ældrerådets  

                                            enkelte medlemmer 

                                             

        BESLUTNING:  

                        Med henvisning til vedtægerne er det formanden som udtaler   

                                            sig når der er tale om artikler eller lign.  

 

 3.10      Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er  

                                            kontaktpersoner i BPR 

        

        BESLUTNING:  

                                            Dorthe Friis orienterede om et positivt møde på Sct.  

                                            Jørgensbjerg.  

  

 3.11       60 plus 

                         BESLUTNING: 

                         Der kommer snarest et nyt nummer af 60Plus.   

 

4 Høringssvar                   

 BESLUTNING 

Ældrerådet behandlede og godkendte høringssvar til Sundheds- og     

omsorgsudvalget samt høringssvar til Klima og Miljøudvalget om busbestilling. Se 

høringssvarene her: www.roskilde.dk/ældreråd  

 5. Tilsyn   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

     

     

   6.2 Regionsældrerådet 

    Evaluering af temamøde 28. maj. 

 

    BESLUTNING:  

    Der var enighed om et godt temamøde.  

 

7. Eventuelt      

 

8.  Godkendelse af referat 

         Godkendt.  

 

 


