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Ældrerådets møde mandag den 3. maj 2021 kl. 10.00 

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

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Hermand Pedersen X Marianne Lund  X 

Erik Strand X Per Christensen  Afbud 

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 et ekstra dagsordenpunkt nr. 3.7. ”Henvendelse fra Roskilde Avis om 

kommunens bekendtgørelser (side 2)”. Herefter er dagsorden godkendt.   

 

2. Meddelelser fra formanden: 

Ekstraordinært møde mandag den 14. juni kl. 10 i 3A. Temadebat om Forebyggelse. 

Kommunens regnskab for 2020 kan læses som bilag til ØU-mødet 21. april 2021 

www.roskilde.dk/ældrerådsvalg er klar med skema til tilmelding som kandidat. 

 

Fra forvaltningen:  

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard orienterede om, at det generelt 

fortsat går godt med udrulningen af vaccinationer i Roskilde Kommune. 

Frontpersonale på plejecentre er færdigvaccineret. Meget af personalet i 

hjemmeplejen er taget ud af vaccinationsprogrammet da de fik første vaccine med 

Astra-Zeneca og skal gen-vaccineres med anden vaccine. Det samtlige personale 

bliver testet løbende. På foranledning af Ældrerådet, vil forvaltningen nærmere 

undersøge om visiterede hjemmeboende borgere kan forlange at se ikke-vaccineret 

personales corona-pas i forhold til løbende testning.  

Ældrerådet drøftede herefter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 på sundheds- 

og omsorgsområdet med Jessie Kjærsgaard. Som det fremgår af 

budgetopfølgningssagen til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 6. maj 2021, 

bekræftede Jessie Kjærsgaard, at økonomien på området lige nu er presset. 

 

http://www.roskilde.dk/ældrerådsvalg
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Forvaltningen og driften arbejder derfor på en række indsatser, som skal medvirke til 

at bringe bedre balance i budgettet i løbet af 2021, herunder blandt andet at 

planlægge kørelister bedre og flytte tid fra kørsel til mere ansigts- til ansigtstid med 

borgeren. Ældrerådet vil drøfte den aktuelle status på budgettet på sundheds- og 

omsorgsområdet på det kommende dialogmøde med Sundheds- og 

Omsorgsudvalget.  

Herefter præsenterede iværksætterne Tilda Huttinen og Lars van het Erve, sammen 

med udviklingskonsulent Tina Holm fra Roskilde Kommune, redskabet Kintella. 

Kintella er en nystartet virksomhed, der har fokus på at øge kommunikationen på 

plejecentre mellem personale og pårørende i tæt samarbejde med og med accept fra 

borgeren, der bor på plejecentret. Redskabet er støttet af Roskilde Kommune og 

Kommuneres Landsforening. Ældrerådet havde efterfølgende en dialog med 

udviklerne om bl.a. praktiske og etiske overvejelser omkring brugen af redskabet. 

Redskabet skal nu afprøves på Plejecenter Trekroner i en pilotfase. På baggrund af 

pilotfasen, skal redskabet efterfølgende udrulles ud til flere plejecentre i Roskilde 

Kommune.  

 

Fra andre: 

 

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 

 Svar til Mogens Halager? 

 Kultur- og Idrætsgruppen som relaterer til KIU 

 

 

 3.2 Valg til Ældrerådet 16/11 2021 

  Pjecer klar til biblioteker, sundhedscentre m.m. 

De tre møder med Borgmester Tomas Breddam som 

oplægsholder 

  Møde i valgbestyrelsen 29. april 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede praktiske forhold til de kommende tre 

informationsmøder.  
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 3.3 Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget 6. maj kl. 8.00. 

  Følgende emner er aftalt:  

a. Budget 2022 

b. Ledige boliger i Perlen 

c. Nyt Plejecenter 

  Ønsker Ældrerådet andre emner? 

 

  BESLUTNING:  

Ældrerådet ønsker også at drøfte den aktuelle budgetopfølgning 

pr. 31. marts 2021 med Sundheds- og Omsorgsudvalget.  

 

   3.4 Forberedelse af spørgsmål til borgmester Tomas Breddam på 

mødet 31. maj 

   

  BESLUTNING 

Emner til møder med borgmesteren blev drøftet. Ældrerådet vil 

gerne drøfte følgende:  

1) Statslige kompensationer på sundheds- og omsorgsområdet i 

forhold til COVID-19 

2) Konsekvenser i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 

2021 

3) Budget 2022 

4) Udvikling af lokale bymiljøer 

5) Status og visioner i forhold til sygehusgrunden i Roskilde   

 

 3.5 Budget 2022. 

  Bilag: Forslag fra FU 

 

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede og godkendte forslag til budget 2022. 

Herefter sendes forslag til budget 2022 fra Ældrerådet til 

Sundheds- og Omsorgsudvalget.  

    

 3.6 Forslag fra Hermand Pedersen om bestyrelser på plejecentrene 

  Bilag fra Danske Ældreråd er udsendt   

 

  BESLUTNING  

  Emnet blev drøftet. Der er i øjeblikket fremsat en 

folketingsbeslutning, som er under behandling i Folketinget. 

Ældrerådet afventer Folketingets beslutning herom.  
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 3.7. Henvendelse fra Roskilde Avis om kommunens bekendtgørelser 

(side 2) 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet blev enige om, at der rettes en henvendelse til 

Roskilde Kommune om de dårlige farvesammensætninger i 

Roskilde Avis for de bekendtgørelser, som Roskilde Kommune 

annoncerer i avisen.  

 

 3.8 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

 

 3.9 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

   

  BESLUTNING 

  Mariann Mehder redegjorde for møde på Sct. Jørgensbjerg.  

  

 3.10 60+ 

   

 

4 Høringssvar                   

 BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede og godkendte høringsvar til Sundheds- og Omsorgsudvalgets 

møde den 6. maj 2021 samt Kultur og Idrætsudvalgets møde den 5. maj 2021.  

Se høringssvarene her: www.roskilde.dk/ældreråd  

 

5. Tilsyn 

   

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

  Spørgeundersøgelse 

 

   6.2 Regionsældrerådet 

Møde med Sundhedsminister Magnus Heunicke og 

Regionsrådsformand 

Heino Knudsen bliver 4. juni. Der kan deltage 3 fra hver 

kommune. 

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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  Ønsker vi at indsende spørgsmål til oplægsholderne? 

    

7. Eventuelt 

  

  BESLUTNING 

 Det ekstra møde i Ældrerådet den 14. juni 2021 vil være med spisning for 

ældrerådets medlemmer.  

 

 Marie Jørgensen vil tage kontakt til formand for Plan og Teknikudvalget Jens 

Børsting mhp møde efter sommerferien med Ældrerådet.   

     

     

8.  Godkendelse af referat 

 Godkendt.  

 

  Næste møde er mandag den 31. maj.   

    


