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Ældrerådets møde mandag den 1. februar 2021 kl. 10.00 

Mødet er afviklet virtuelt via Skype.  

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck Afbud 

Hermand Pedersen X Marianne Lund  X 

Erik Strand X Per Christensen  X 

Fleming Friis Larsen X Marie Jørgensen  X 

Mariann Mehder   X Eva Hansen  

Frank Binderup X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Referent: Jens Lykke Hansen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Der indsættes et nyt pkt. 3.8. vedr. drøftelse af artikel i Dagbladet af 28. januar 2021 

”Mindretal i ældrerådet lægger luft til formand”. Herefter er dagsorden godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden: 

Borgmester Tomas Breddam deltager 31. maj kl. 10 

 

 Fra andre:   

 

Fra forvaltningen 

Sundheds- og omsorgschef Jessie Kjærsgaard redegjorde for den aktuelle status på 

corona-indsatsen. Der er efter generelt udbud skiftet privat leverandør af kvik-test. Nu 

er det SOS som står for test-kapacitet. Disse skal nu øges og skal være mere mobile, 

herunder ud til plejecentre. For personalet på plejecentre vil der være PCR-test to 

gange om ugen og kviktest en gang om ugen. For personalet i hjemmeplejen vil der 

være PCR-test to gange om ugen. Højst sandsynligt vil der også blive tilføjet kviktest 

til hjemmeplejen. Socialområdet bliver nu også tilbudt systematisk test hver uge. I 

forhold til leverancer af vacciner, er der lige nu fokus på vaccinationer af sårbare 

ældre samt fortsat udrulning af anden vaccinestik. Alle plejehjemsbeboere har fået 

anden vaccinationsstik. Roskilde Kommune tilbyder isolationsboliger ved smitte.  
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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 Ældrerådets årsberetning for 2020. (bilag) 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådets årsberetning blev godkendt. Formanden sender en 

pressemeddelelse om årsberetningen. Forvaltningen undersøger 

om der kan udsendes en nyhed om årsberetningen via 

hjemmesiden. Der trykkes og placeres 10 eksemplarer af 

årsberetningen i alle medlemmernes dueslag på Rådhuset.  

 

 3.3 Ældrerådets regnskab for 2020. (bilag) 

   

  BESLUTNING 

  Regnskab for Ældrerådet for 2020 blev forelagt og godkendt. 

 

   3.4 Priser i den nye svømmehal (bilag) 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede prisniveauet for seniorer i den kommende nye 

svømmehal. Ældrerådet har undersøgt prisniveauet for seniorer i 

andre svømmehaller i omkringliggende kommuner. Der gives et 

høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. februar 

2021.  

 

 3.5 Henvendelse fra Jette Tjørnelund – (er sendt på mail)  

    

  BESLUTNING 

Svar til Jette Tjørnelund blev drøftet og godkendt. Ældrerådet vil 

arbejde på at gennemføre et borgermøde med samtlige politiske 

partier inden det kommende kommunalvalg til november.  
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 3.6 FU foreslår at vi holder et fællesmøde med alle bruger- og 

pårørenderåd, når det er fysisk muligt 

 

  BESLUTNING 

Der er enighed om, at der gennemføres et møde med alle bruger- 

og pårørenderådene når det bliver muligt efter corona. De enkelte 

medlemmer af bruger- og pårørenderådene opfordres til at nævne 

dette på kommende møder i bruger- og pårørenderådene.  

   

 

 3.7 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

  ”Digitalisering afskærer mange”. Parkeringsproblemer. (bilag) 

 

  BESLUTNING 

Der er enighed om, at der udarbejdes en fællesskrivelse til DSB 

fra Ældresagen og Ældrerådet.   

  

 3.8 Drøftelse af avisartikel i Dagbladet af 28. januar 2021 ”Mindretal i 

ældrerådet lægger luft til formand”. 

   

  BESLUTNING 

  Drøftet.  

   

 3.9.  Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR. 

 

BESLUTNING 

Der er enighed om, at Hermand Pedersen indstilles til bruger- og 

pårørenderådet til Hyrdehøj Plejecenter. Frank Binderup 

redegjorde for, at Himmelev Gl. Præstegård under corona har 

vanskeligt ved at samle et bruger- og pårørenderåd.  

 

 3.10 60 plus 

   

  BESLUTNING 

  Næste nummer er tæt ved deadline.   
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4 Høringssvar                   

 BESLUTNING 

Ældrerådet behandlede og godkendte høringssvar til Sundheds- og 

Omsorgsudvalgets møde den 4. februar 2021 samt Kultur og Idrætsudvalgets møde 

den 3. februar 2021. Se høringssvarene her: www.roskilde.dk/ældreråd  

5. Tilsyn   

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

Marianne Lund er indstillet som kandidat til bestyrelsen i Danske 

Ældreråd 

 

BESLUTNING 

Der blev orienteret om, at Marianne Lund er valgt til bestyrelsen i 

Danske Ældreråd.  

   

   6.2 Regionsældrerådet 

     

    BESLUTNING 

Fra 1. januar 2021 kan der forventes ændret refusionsmulighed af 

kørselsordningen til behandling i Region Sjælland. 

Regionsældrerådet har ikke kunne afholde møde. Der har været 

en reaktion fra formanden for Regionsældrerådet på dette. Marie 

Jørgensen følger op.  

  

7. Eventuelt  

    

 BESLUTNING 

 Der er fortsat ikke kommet svar fra Karim Arfaoui, formand for Klima- og 

Miljøudvalget på opfølgende spørgsmål efter fællesmødet med Ældrerådet den 30. 

november 2020. Marie Jørgensen sender en ny henvendelse til Karim med 

anmodning om svar på spørgsmål.    

     

8.  Godkendelse af referat 

  

 BESLUTNING 

 Godkendt.  

 

 

Næste møde er mandag den 8. marts 2021 

http://www.roskilde.dk/ældreråd

