
 

ÆLDRERÅDET  

31. januar 2022 

 

 

Høringssvar til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 03-02-2022. 

 

Pkt.12 Proces for godkendelse af kvalitetsstandarder for 2022 
Ældrerådet har nedenstående bemærkninger til processen: 

-Der skal være god tid til at udarbejde høringssvar. 

-Udsatterådet og integrationsrådet inddrages i processen. 

Ældrerådet glæder sig til den videre proces med kvalitetsstandarderne. 

 

Pkt. 12/13 Temadrøftelse - Tilsyn på ældreområdet 

Ældrerådet anmoder om, at forvaltningen fremlægger det samme oplæg for Ældrerådet som 

for udvalget - med henblik på inddragelse i processen. 

 

Pkt.13 /14 Lægedækningen i den vestlige del af Roskilde 
Ældrerådet kan absolut anbefale det hensigtsmæssige i et ekstra ydernummer til en 

lægepraksis i Svogerslev. Det vil være til stor gavn for især den ældre del af befolkningen i 

Svogerslev. 

 

Pkt. 15 Orientering om erfaringer fra valg til Ældrerådet 
Det tidligere Ældreråd evaluerede på møde d. 29.11.2021. 

Af denne fremgår: 

 Der vil fortsat være en stor informations- og kommunikationsopgave omkring Ældrerådet. 

Både op til valg og løbende i valgperioden. Dette skal også ses i lyset af, at stort antal vælgere 

stemte blankt.  

 Der bør ses nærmere på information om, hvem kandidaterne til valget er, herunder 

præsentationsmateriale på selve valgstederne.  

 Ældrerådet drøftede konkret sag, hvor Ældresagen havde udsendt nyhedsbrev til medlemmer 

om oplysning omkring valget, hvor der var angivet en opfordring på at stemme på en specifik 

kandidat. Et samlet Ældreråd er enige i, at der bør ses på centrale retningslinjer for dette. 

Danske Ældreråd drøfter i øvrigt dette principielle spørgsmål den 30. november 2021.  

 Der skal inden næste valg ses nærmere på om opstilling af kandidater sker efter fornavn, 

efternavn eller efter lodtrækning.  

Danske Ældreråd har undersøgt stemmeprocenten i landets kommuner og resultatet er, at i de 

kommuner, der afholdt ældrerådsvalget som et almindeligt fremmødevalg i forbindelse med 

kommunalvalget, var den gennemsnitlige stemmeprocent 57,78. Stemmeprocenten ved 

brevvalg lå gennemsnitligt på 40,22 og ved digitalt valg på 27,76. 

Ældrerådet anbefaler fortsat fremmødevalg. Digital registrering bør overvejes. 

 

Med venlig hilsen 

Marie Jørgensen 

Formand for Ældrerådet 

 

 

 


