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Ældrerådets møde mandag den 13. august 2018 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A 

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Erling Balle Kristensen  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  Afbud 

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen 

Dagsorden: 

Borgmester Joy Mogensen og direktør Christian Harsløff deltager på mødet for at snakke om 

Budget 2019 og temaanalysen på Ældreområdet 

BESLUTNING:  

Borgmester Joy Mogensen ønskede alle medlemmer af Ældrerådet tillykke med det seneste valg. 

Joy redegjorde herefter for den positive udvikling af ældreområdet siden kommunalreformen i 

Roskilde Kommune samt den demografiske udvikling, hvor der bliver flere ældre borgere i 

kommunen med behov for hjælp, herunder, at flere borgere på grund af en forbedret 

sundhedsfaktor, udskyder behovet for hjælp.  

Joy Mogensen redegjorde herefter for temaanalysen på ældreområdet og de økonomiske 

forudsætninger, som medfører, at temaanalysen er udarbejdet, da Byrådet ønsker at træffe mere 

langsigtede løsninger. Joy Mogensen orienterede herefter om det konkrete forslag om midlertidigt 

at lukke Asterscenteret for senere at genopføre plejecenteret som tidssvarende plejeboliger. Det 

blev ligeledes slået fast, at der fortsat er behov for alle medarbejdere på ældreområdet.  

Ældrerådet kvitterede for, at Asterscenteret i forslaget kan genopføres som tidssvarende 

plejeboligbyggeri.  

Christian Harsløf orienterede om, at medarbejdere på Asterscenteret er orienteret om processen 

samt, at han vil deltage i møder med medarbejderne for at sikre en god dialog.   

Ældrerådet anmodede om, at forslag til ændringer af ældreboliger til plejeboliger på Toftehøjen vil 

kræve moderniseringer af boligerne. Joy Mogensen svarede, at det er hensigten at øge afsatte 

midler generelt til renoveringer af almene boliger i Roskilde Kommune.  

 



2 
 

Ældrerådet drøftede ligeledes forslag i temaanalysen om at reducere i forhold til 

aktivitetsmedarbejdere. Christian Harsløf orienterede om, at der er i de senere år kommet flere 

midler til aktiviteter, herunder aktivitetsmedarbejdere fra værdighedsmidlerne. Disse midler til 

aktivitetsmedarbejdere fra værdighedsmidlerne er ikke en del af temaanalysen. I forhold til det 

konkrete forslag i temaanalysen, er der udelukkende tale om nye midler fra sidste års budgetforlig.   

Ældrerådet drøftede herefter med borgmesteren og direktør Christian Harsløf flere aspekter af 

temaanalysen.  

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden:  

Debatmøde med Ældreminister Thyra Frank 21. juni 

 Fremtidsforum om ensomhed hos ældre 27. juni 

 Frivillig fredag afholdes den 28. september 

 Afskedsreception for Mette Olander 2. aug. 

 Mødet med Tomas Breddam flyttes til 3. sept. 

 

Fleming Friis Larsen orienterede om mødet med ældreminister Thyra Frank i 

Karrebæksminde, hvor flere ældreråd var inviteret. I forhold til frivillig fredag oplyste Marie 

Jørgensen, at flere medlemmer af Ældrerådet også bliver inviteret via deres medlemskab af 

en frivillig forening. Da mødet med udvalgsformand Tomas Breddam er flyttet frem til den 3. 

september. Gruppen for Teknik og Miljøgruppen bedes forberede spørgsmål inden mødet 

med Thomas Breddam.    

 

 Fra andre:     

 Fra forvaltningen:  

Direktør Christian Harsløf orienterede om processen for ansættelse af en ny sundheds- og 

omsorgschef. Christian vil deltage i ældrerådets møder frem til en ny sundheds- og 

omsorgschef er ansat.  

3 Sager til behandling: 

3.1         Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen 

 Teknik- og Miljøgruppen 

 Der skal udarbejdes spørgsmål på området. Thomas skal have dem på   

  forhånd. 

 Kultur- og Idrætsgruppen 

 

 3.2 Temaanalyse på Ældreområdet.  

  Bilag er udsendt. 

  BESLUTNING:  

  Ældrerådet havde en første drøftelse af temaanalysen på ældreområdet.  
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 3.3 Budget 2019. 

  Forslag fra grupperne skal foreligge før mødet i ældrerådet 

   

  BESLUTNING:  

Ældrerådet drøftede forslag til høringssvar, herunder bl.a. forslag om at 

fjerne betaling for ophold på rehabiliteringspladser. Ældrerådet besluttede 

at afvente med bemærkninger til budgettet til de politiske møder til 

september. Marie Jørgensen vil nu skrive til Sundheds- og 

Omsorgsudvalget om rehabiliteringspladser samt økonomisk hjælp til 

tandbehandling for ældre borgere.    

 

 3.4 Forslag til revision af Kommunens Værdighedspolitik. Bilag 

   

  BESLUTNING:  

Ældrerådet har forslag til revideret værdighedspolitik i høring. Ældrerådet 

drøftede forslag til revideret værdighedspolitik. Ældrerådet anbefaler 

forslaget til vedtagelse. Ældrerådet afgiver herefter høringssvar til 

Sundheds- og Omsorgsudvalget.  

 

 3.5 Demensstrategi 

  Temadag den 22. august kl. 9.00 – 14.30 

  Forslag fra grupperne ønskes. 

   

  BESLUTNING:  

  Temadagen blev drøftet. De enkelte medlemmer af Ældrerådet tilmelder

  sig selv til temadagen.  

 

 3.6 Sundhedsdagen lørdag den 25. august kl. 10 - 14 

  Vagtplan fra kl. 8 – 14.30 

  Bilag: Ny pjece A4 folder – Ældrerådets vision lægges indeni. 

   

  BESLUTNING:  

  Opgaver til Sundhedsdagen blev fordelt. Ny pjece blev godkendt.  

 

 

                             3.7.     Ældreministeriet har sendt et forslag i høring. ”Afskaffelse af krav om en 

tilsynspligt for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen”. 

  Dansk Ældreråd har kritiseret forslaget. Bilag 

   

  BESLUTNING:  

  Flemming Friis Larsen sender Danske Ældreråds høringssvar til de lokale  

                                       medier.    
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 3.8           Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er kontaktpersoner i  

                                       BPR 

   

  BESLUTNING:  

  Flemming Friis Larsen har i bruger- og pårørenderådet på plejecenter  

  Kristiansminde drøftet udearealerne i tilknytning til plejecentrene. Dette  

                                        bringes videre til mødet med Tomas Breddam.  

 

   

 3.9 60 plus 

 

  BESLUTNING:  

Ældrerådet drøftede en mere klar fremtoning af Ældrerådets virke og 

resultater i 60Plus.    

    

4 Høringssvar                    

 BESLUTNING:  

 Ældrerådet drøftede høringssvar til Sundheds- og Omsorgsudvalget og godkendte dette.  

 

5. Tilsyn:                       

 

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 

    BESLUTNING:     

 Mariann Mehder, Erik Strand og Marie Jørgensen deltager i 

arrangementet. Medlemmer af Ældrerådet kan fortsat tilmelde sig 

arrangementet til næste møde.     

  

   6.2 Regionsældrerådet 

   Temamøde 19.09.2018 om fremskudt visitation, akutteam m.m. 

 

 

7. Eventuelt                         

  Der er følgende ændringer til telefonnumre:  

 Mariann Mehder: 21473205  

 Erling Balle Kristensen: 40534369  

 Der foretages ændring på hjemmesiden.    

 

8.  Godkendelse af referat 

 Godkendt.  


