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Ældrerådets møde mandag den 30. september 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  Afbud 

Erik Strand  Afbud Marie Jørgensen  X 

Fleming Friis Larsen  X Eva Hansen Afbud 

Mariann Mehder   X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen  

 

 

1. Dagsorden: Godkendelse af dagsordenen 

 

BESLUTNING 

Godkendt.   

 

2. Meddelelser fra formanden 

BESLUTNING 

Positivt svar fra Borgerrådgiver Kresten Gaub.  

Ældrerådet har modtaget invitation til den årlige temamøde om demensstrategien, 

som afholdes den 21 oktober 2019. Medlemmer af Ældrerådet tilmelder selv til 

temamødet.  

 

 Fra andre:   

 

Fra forvaltningen  

 

BESLUTNING 

Ældrerådet diskuterede følgende emner med sundheds- og omsorgschef Jessie 

Kjærsgaard 
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 Opsigelsen af aftalen mellem Beredskabet og ÆldreSagen om telefonkæde 

for hjemmeboende borgere. Umiddelbart er der en række dilemmaer i forhold 

til en kommunal overtagelse af ordningen. Der er dog fortsat behov for mere 

fakta om nuværende omfang og brug af ordningen. ÆldreSagen anmodes om 

at rette en skriftlig henvendelse til forvaltningen.  

 

 Udlevering af håndkøbsmedicin. Jessie Kjærsgaard slog fast, at plejecentre 

ikke må have fælles medicin, som fx håndkøbsmedicin, til borgerne liggende. 

Medicin skal være ordineret af læge, jf. gældende regelsæt.  

 

 Forvaltningen vil undersøge baggrund og konsekvenser i forhold til en række 

nye principafgørelser i Ankestyrelsen på ældreområdet.   

 

 Forvaltningen vil undersøge den udmeldte telefontid for den nye den 

pårørendekonsulent-funktion. Jessie Kjærsgaard nævnte, at konsulenterne 

gerne vil komme og deltage i møde i Ældrerådet og præsentere deres arbejde.  

 

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 Budget 2020 Høringsperiode 12/8 -13/9 

Drøftelse af bilag med oversigt over demografitilførsel og fradrag 

for Sundhedsfaktor. Bilaget er udsendt. 

 Spørgsmål til byrådet og ekstra høringssvar 

 

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede sundhedsfaktoren og dens konsekvenser i 

forhold til budget 2020 på ældreområdet. Marie Jørgensen deltog i 

spørgetimen under seneste møde i Byrådet for at få en nærmere 

forklaring på sundhedsfaktorens betydning for reduktionen i 

budgettet. Ældrerådet afventer fortsat svar fra Byrådet. Notat som 

underbyggede Marie Jørgensens argumentation i spørgetimen 

rundsendes til Ældrerådet.  

 

 

 

 



3 
 

 3.3 Evaluering af Sundhedsdagen den 31.8.2019                                                          

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede Sundheds- og Omsorgsudvalgets forslag om 

en anden fysisk placering af Sundhedsdagen. Ældrerådet er 

positiv overfor en eventuel fremadrettet placering af 

arrangementet i Palægården.  

Ældrerådet er også enig om, at næste års pjece om Ældrerådet 

skal være en trefoldspjece, som trykkes på bedre papirkvalitet. 

Forvaltningen assisterer med opgaven.  

 

 3.4 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? 

  Grupperne forholder sig til visionen på deres område! 

 

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede status på visionen og hvordan der arbejdes 

på at efterleve visionerne. Ældrerådet drøftede bl.a. visionen om, 

at Ældrerådet ønsker at reducere antallet af genindlæggelser 

samt indsatser relateret til palliation og en værdig død.  

 

                             3.5 Mødekalender 2020. Bilag 

Jens har forhåndsreserveret 2.A til os på følgende datoer: 

13. januar, 3. februar, 2. marts, 30. marts, 4. maj, 29. maj (det er 

en fredag, men gruppemøder er lagt mandag den 1. juni, som 

også er 2. pinsedag), 17. august, 14. september, 19. oktober, 9. 

november og 30. november.  

Jeg foreslår at september-mødet holdes den 7. september 

 

BESLUTNING:  

Enig i reservationerne for møderne i 2020. Der er enighed om, at 

der er møde den 7. september i stedet for den 14. september.  

 

 3.6 Henvendelse om ophørt forsøgsordning med hjælpere til folk over 

67. Bilag 

 

  BESLUTNING:  

   

Jessie Kjærsgaard orienterede om, at de enkelte borgere i 

ordningen var gennemgået mhp at finde alternative løsninger. 
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Forvaltningen vil søge den kommende landsdækkende pulje til 

forsøg med en ledsagerordning for ældre synshandicappede.  

 

 3.7  1. oktober FN-dagen med Mette Fugl som holder indlæg på 

Rådhuset. 

  Afbud fra Fleming og Per 

   

  BESLUTNING:  

Praktiske opgaver blev fordelt, herunder, at medlemmer af 

Ældrerådet deler sig ud på de enkelte grupper og tager referat på 

drøftelserne. Opfølgning på dagen kommer på dagsorden til 

kommende møde i Ældrerådet.  

 

 3.8 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer    

   

 3.9 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

  BESLUTNING:  

Marianne Lund orienterede om møde på Kristiansminde, som bl.a. 

omhandlede den kommende sammenlægning med Asterscenteret 

til Demenscenter Kristiansminde. Ole Nyholm orienterede om 

netop afholdt fest på Toftehøjen. Marie Jørgensen kunne tilføje om 

ledelsesmæssig sammenlægning af Toftehøjen og Oasen pr. 1. 

januar 2020. Dorthe Friis orienterede om møde på Sct. 

Jørgensbjerg og Ann Marie Cordua orienterede om møde på 

Gundsø Omsorgscenter. Tove Amsinck orienterede om møde på 

Trekroner, hvor der bl.a. igen er afdelingsledere på alle afdelinger.    

 

 3.10 60 plus 

 

  BESLUTNING:  

  Der er møde i 60Plus redaktionen på torsdag i denne uge. 

  

4 Høringssvar           Busbestilling 2020 – bilag er udsendt 

    BESLUTNING:  

Ældrerådet behandlede og godkendte høringssvar til bl.a. 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 1. oktober 2019 

samt Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.  
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Se høringssvarene her: www.roskilde.dk/ældreråd  

5. Tilsyn   

   Styrelsen for patientsikkerhed 

Sct. Jørgensbjerg: Mindre problemer af betydning for 

patientsikkerheden 

 

   BESLUTNING:  

   Drøftet.  

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

    Formand – næstformandsmøde i Køge 17/9 

    Temadag i Køge 2. oktober. 

    Marie, Marianne, Erik og Hermand deltager. 

    Konference i Vingsted tirsdag den 26. november. 

    Temaet er digitalisering og velfærdsteknologi 

 

    BESLUTNING:  

 Marie Jørgensen orienterede om mødet den 17. september i 

Køge.  

 I forhold til konferencen i Vingsted den 26. november deltager 

Fleming Friis Larsen, Marianne Lund og Mariann Mehder. 

Tilmelding kan ske senere.     

     

   6.2 Regionsældrerådet 

 Møde for Valgkreds 7 i Køge fredag den 6. september. Marie 

deltog. 

 Temadag 18. september i Sorø.  Tilmeldt er Marie, Erik, Ann-

Marie og Frank. Frank kører 

 

     

7. Eventuelt 

  Ældrerådsmøder 4. november og 2. december 

      

 

8.  Godkendelse af referat 

 Godkendt  

 

http://www.roskilde.dk/ældreråd

