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Ældrerådets møde mandag den 7. september 2020 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, HR’s mødelokale  

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Hermand Pedersen X Marianne Lund  X 

Erik Strand X Per Christensen  X 

Fleming Friis Larsen X Marie Jørgensen  X 

Mariann Mehder   X Eva Hansen X 

Frank Binderup X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Referent: Jens Lykke Hansen  

  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Der indføres nyt afsnit 3.8. i dagsorden om godkendelse af brev til Plan- og 

Teknikudvalget fra Ældrerådet. Herefter er dagsorden godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden: 

Formanden omtalte kort processen for den kommende budgetproces og høringsvar.  

 

 Fra andre:   

 

Fra forvaltningen 

Sundheds- og omsorgschef Jessie Kjærsgaard redegjorde for den seneste status i 

forhold til corona-indsats og antal smittede i Roskilde Kommune. Jessie Kjærsgaard 

orienterede ligeledes om, at der snarest foreligger en plan for ibrugtagningen af det 

kommende Hyrdehøj Plejecenter, der har været forsinket pga. konkurs hos 

entreprenøren.  

 

Jessie Kjærsgaard redegjorde endvidere for, at mange geriatriske patienter, som 

udskrives fra sygehuset har behov for mere hjælp. Dette sker i forlængelse af de 

accelererede patientforløb, hvor antal liggedage på sygehusene bliver kortere, hvilket 

medfører, at kommunerne skal have langt mere specialiserede tilbud i hjemmepleje 

og på midlertidige pladser. Et tæt samarbejde mellem læger og kommune er 

altafgørende for at give den rette hjælp og pleje til de ældremedicinske patienter, der 

er udskrevet.  
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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 Private aktørers adgang til plejecentre – oplæg fra forvaltningen  

 

  BESLUTNING 

  Udsat.  

 

 3.3 Budget 2021.  

  Bilag: Budgetforlig for 2021 

 

  BESLUTNING 

Ældrerådet havde den første drøftelse af høringsvar til budget 2021. 

i forhold til den videre proces er der enighed om, at endelig 

høringsudkast godkendes via mailkorrespondance. Dette skal ske 

via en tidsplan. Det ekstraordinære møde i Ældrerådet den 14. 

september 2020 aflyses.   

 

   3.4 Dato for offentlig møde okt/nov 

  Foreslået dato: torsdag den 29. oktober 

  I år skal der være tilmelding  

 

  BESLUTNING 

Planlægningen af det offentlige møde blev drøftet. Forvaltningen 

undersøger mulighederne for at gennemføre arrangementet og 

bruge kantinen enten den 27. oktober eller 29. oktober.  

 

 3.5 Bruger- og pårørenderådenes rolle og muligheder. 

  Bilag:  Vedtægter 

 

  BESLUTNING 

Fleming Friis Larsen gennemgik de kompetencer, som ligger hos 

bruger- og pårørenderådene på de kommunale plejecentre i 

Roskilde Kommune. Ældrerådet drøftede forskellige aspekter af 

Ældrerådets rolle i samarbejdet med de enkelte bruger- og 

pårørenderåd samt bruger- og pårørenderåd på de private 

plejecentre. Sundheds- og socialgruppen ser nærmere på 

vedtægterne og kommer med forslag til Ældrerådet om eventuelle 
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vedtægtsændringer. Forvaltningen redegjorde for, at vedtægterne 

højest sandsynligt snart skal revideres da Hyrdehøj Plejecenter 

skal indfases og Asterscenteret skal udfases i vedtægterne.  

  

 3.6 Valg af kontaktperson til Bruger- og pårørenderådet på Sct. 

Jørgensbjerg 

 

  BESLUTNING 

  Mariann Mehder indtræder i bruger- og pårørenderådet på Sct. 

Jørgensbjerg i stedet for Dorthe Friis, der udtræder af Ældrerådet. 

Marianne Lund indtræder på Kastanjehaven i stedet for Mariann 

Mehder. Marie Jørgensen orienterer de pågældende ledere på 

plejecentrene.  

 

 3.7  Forberedelse af besøg af Karim Arfaoui fra Klima- og 

Miljøudvalget på mødet 19. oktober  

 

  BESLUTNING 

  Ældrerådet gennemgik de væsentligste spørgsmål til formand 

Karim Arfaoui fra Klima- og Miljøudvalget. Spørgsmål fremsendes 

inden mødet til Karim.  

 

 

 3.8.  Godkendelse af brev til Plan- og Teknikudvalget fra Ældrerådet 

  BESLUTNING 

  Brevet blev drøftet og godkendt. Marie Jørgensen sender brevet 

på vegne af Ældrerådet.  

 

 3.9 Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde i Vingsted  

  tirsdag den 24. november. (programmet er udsendt.) 

  Vi har 3 stemmer. 

 

  BESLUTNING 

Hermand Pedersen, Erik Strand og Marianne Lund deltager og har 

stemmeret. Dagsorden til Repræsentantskabsmøde drøftes på 

næste møde i Ældrerådet.  

 

 

 

 3.10 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 
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  BESLUTNING 

Eva Hansen orienterede om sine egne erfaringer med hjælp efter 

reorganiseringen af hjemmeplejen. Marianne Lund orienterede om 

eksempel på den tidlige palliative indsats i Roskilde Kommune.  

 

 3.11 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

  BESLUTNING 

Ann Marie Cordua redegjorde for, at centerleder Birgitte Schantz 

går på pension ved udgangen 2020. Marianne Lund orienterede 

om, at centerleder Gitte Limkilde nu er centerleder på både 

Asterscenteret og Kristiansminde efter, at centerleder Anette 

Katholm er gået på efterløn.   

 

 3.12 60 plus  

 

  BESLUTNING 

Mariann Mehder indtræder i redaktionsudvalget i stedet for Dorthe 

Friis, der udtræder af Ældrerådet. 

 

4 Høringssvar                   

 BESLUTNING 

Ældrerådet behandlede og godkendte høringssvar til Sundheds- og 

Omsorgsudvalgets møde den 9. september 2020 og Kultur- og Idrætsudvalgets 

møde den 9. september 2020. Se høringssvarene her: www.roskilde.dk/ældreråd  

 

5. Tilsyn   

  

 BESLUTNING 

Ældrerådet har modtaget uanmeldt tilsynsrapport fra Kristiansminde og tager denne 

til efterretning.    

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

 Marie Jørgensen, Fleming Friis Larsen, Erik Strand, Marianne 

Lund og Hermand Pedersen er tilmeldt til temamøde med 

emnerne: Valg til Ældreråd og erfaringer med COVID-19 

 

      

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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   6.2 Regionsældrerådet 

    Der bliver temamøde den 4. november 

       

   7. Eventuelt  

 Marianne Lund foreslog, at Ældrerådet ser nærmere på Danske 

Ældreråds mærkesager og hvordan Ældrerådet i Roskilde 

Kommune kan arbejde med disse. Dette behandles på 

kommende møde i Ældrerådet.  

  

    Næste møde er mandag den 19. oktober 

     

   8.  Godkendelse af referat 

    Godkendt.  

 


