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Ældrerådets møde mandag den 6. september 2021 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, mødelokale 3A 

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck Afbud 

Hermand Pedersen X Marianne Lund  Afbud 

Erik Strand X Per Christensen  X 

Fleming Friis Larsen X Marie Jørgensen  X 

Mariann Mehder   X Eva Hansen Afbud 

Frank Binderup X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Referent: Jens Lykke Hansen 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

BESLUTNING 

Godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden: 

Pressemeddelelse om Forebyggelsesindsatser bragt i Dagbladet den 21. august 

Læserbrev og artikel ”Råd kræver flere penge til pleje efter budgetskred” Bragt 25. 

august 

Husk at tilmelde jer til Frivillig fredag. 

Næste FU flyttes til tirsdag den 26/10 kl. 9.00 

Formanden oplyste om henvendelse fra borger om tilgængelighed til Roskilde Badet.  

 

Fra Forvaltningen: 

Sundheds- og omsorgschef Jessie Kjærsgaard gav en generel orientering på 

ældreområdet i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune oplever, som de fleste andre 

kommuner, udfordringer med at rekruttere personale. Med udfasningen af pode-

stationer relateret til COVID-19, er det forhåbningen, at der kan rekrutteres mere 

personale.  

 

Jessie Kjærsgaard drøftede budgetforlig 2022 med Ældrerådet. Budgetforliget 

medfører bl.a. at produktivitetsstigningen for 2022 undlades. Med udgangspunkt i 
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budget 2022, skal der også ses nærmere på, hvordan hjælpen bedst kan organiseres 

på. Ældrerådet havde en første dialog med Jessie Kjærsgaard om dette.   

 

Det generelle sygefravær på sundheds-og omsorgsområdet blev ligeledes drøftet 

samt indsatser for at reducere dette.  

 

Det blev aftalt, at medlemmer af Ældrerådet kan indgå i en dialog med den 

baggrundsgruppe fra Roskilde Kommune, der ser nærmere på potentialerne i det 

hollandske omsorgssystem buurtzorg. Forvaltningen vender tilbage på dette punkt.   

 

Fra andre: 

 

3 Sager til behandling: 

3.1 Temadrøftelse om boligformer for ældre 

  

  BESLUTNING  

Ældrerådet drøftede oplæg fra Teknik- og Miljøgruppen om 

boligformer for ældre i Roskilde Kommune. Herefter blev følgende 

emner bl.a. vendt:  

1) Hvilke kontekster indgår boligerne i, fx både den geografiske 

placering, infrastruktur til og fra boligen, sikring af, at der kan 

etableres sociale fællesskaber, mv.  

2) Vigtigheden af, at der fortsat ved nybyggerier reserveres 25 % 

til kommunal anvisning i den almene boligmasse.  

 

Temadrøftelsen bliver taget op af det nye Ældreråd i 2022.  

 

 3.2 Valg til Ældrerådet 16/11 2021 

  Der er 23 kandidater, som opstilles alfabetisk efter fornavn. 

   

  BESLUTNING 

Navne på kandidater offentliggøres i nærværende uge på 

www.roskilde.dk/ældrerådsvalg  

Kandidatliste udsendes til Ældrerådet med referatet.  

Der mangler fortsat ca. 20 valgtilforordnede til især valgstederne 

Dåstrup, Jyllinge og Baunehøjskolen. Opfordring til alle 

medlemmer af Ældrerådet om at skaffe valgtilforordnede  

 

 3.3 1. oktober. Planlægningsmøde 1. september. 

   

http://www.roskilde.dk/ældrerådsvalg


3 
 

  BESLUTNING 

David Guldager, ekspert i digitale trends, er valgt som 

foredragsholder på FN’s Internationale Ældredag fredag den 1. 

oktober. Arrangementet afholdes i kantinen fra kl. 15 til 17. Der 

arbejdes med yderligere oplægsholder, muligvis fra kommunen. 

Der udarbejdes også en pjece, der illustrerer tiltag fra frivillige 

foreninger om deres hjælp til borgere til at betjene digitale 

redskaber.   

 

   3.4 Orientering om Fokusgruppeinterview med Etikos mandag den 23. 

august. 

 

  BESLUTNING 

Marie Jørgensen, Marianne Lund og Fleming Friis Larsen deltog i 

fokusgruppeinterviewet med teolog Christina Busk, som er ejer og 

medstifter af firmaet Etikos. Fokusgruppeinterviewet skal bruges 

til at skærpe det ledelsesmæssige måleredskab, som Roskilde 

Kommune er ved at opbygge, og som skal måle på den 

mærkbare kvalitet. Ældrerådet drøftede, hvorvidt dette projekt, på 

nuværende tidspunkt med et presset budget på ældreområdet, er 

den rette indsats. Ældrerådet ser gerne, at de konkrete redskaber 

fra Etikos-projektet bliver meget praktisk anvendelige og skal 

resultere i en positiv udvikling for den enkelte borger.  

 3.5 Sundhedsdagen lørdag den 11. september. 

  Fra start deltager: Erik, Mariann og Marie 

  Senere kommer Eva, Ann Marie og Marianne 

  Vi trykker 250 pjecer. 

   

  BESLUTNING 

  Sidste opgaver til Sundhedsdagen blev uddelegeret.  

 

 3.6 Budget 2022 

  Budgetseminar 30. + 31. august 

  Høring 10/9 – 29/9 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet opfordrer det nytiltrådte Ældreråd allerede fra 

begyndelsen af 2022 at modtage præsentation om 

budgetprocessen og bl.a. hvordan budgetterne på ældreområdet 

er bygget op.   
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 3.7 Budgetprocessen. Punktet genoptages fra sidste møde. 

   

  BESLUTNING 

Per Christensen ønsker, at forretningsudvalget fremover inddrager 

Ældrerådet ved alle beslutninger.  

 

3.8   Læserbreve fra medlemmer af Ældrerådet.  

 ”Endelig lykkedes det: Roskilde er på en 1. plads” og  

 ”Vi giver gerne en undskyldning, hvis det er på sin plads” 

  

 BESLUTNING 

 Drøftet.  

 

3.9   Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets  

            medlemmer 

   

BESLUTNING 

Ældrerådet anbefaler, at det nytiltrådte Ældreråd tager emne 

omkring mad til ældre borgere op fra 2022.  

 

3.10 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er   

  kontaktpersoner i BPR 

   

3.11 60+ 

    

    

 

3. Høringssvar  

 

BESLUTNING 

Høringssvar vedr. FUS-udbud om bleer blev drøftet og godkendt. 

 

         Ældrerådet drøftede og godkendte høringssvar til møde i Sundheds- og  

         Omsorgsudvalget den 9. september 2021. Høringssvar kan læses på  

         www.roskilde.dk/ældreråd  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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5. Tilsyn 

 

         BESLUTNING 

Forvaltningen oplyste, at uanmeldte tilsynsbesøg for 2021 i hjemmepleje og 

plejecentre er påbegyndt. Rapporter vil, når de bliver udarbejdet af BDO, løbende 

blive tilsendt til Ældrerådet.     

 

  

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

    Ældrepolitisk konference 25/10 

    Hvem skal tilmeldes? 

    

    BESLUTNING 

 Tilbagemelding hurtigst muligt til Marie Jørgensen om deltagelse 

samt stillingtagen til temasession.  

  

   6.2 Regionsældrerådet møde 9. september 

    Møde i Valgkreds 7 i Roskilde 24. august. 

    Oddsherred, Holbæk, Lejre deltog. 

  

       

  

5. Eventuelt  

     

     

6. Godkendelse af referat 

 

  BESLUTNING 

 Godkendt.   

 

Næste møde er mandag den 4. oktober 2021.     

    

 


