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Ældrerådets møde mandag den 19. oktober 2020 kl. 10.00 

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

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Hermand Pedersen X Marianne Lund  X 

Erik Strand X Per Christensen  X 

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 

 

BESLUTNING 

Der indsættes et nyt punkt 3.11.: ”Punkter til drøftelse på kommende møde med 

Sundheds- og Omsorgsudvalget” samt nyt punkt 3.12 ”Drøftelse af forretningsorden 

for Ældrerådet”.   

 

Herefter er dagsorden godkendt.   

 

2. Meddelelser fra formanden: 

Ældrerådets pjece er trykt i 250 eksemplarer. 

 Henvendelse fra Biblioteket om projekt ”Læselyst” er videresendt til Ældre Sagen. 

Ældrerådets forretningsorden. Bilag. 

 

 Fra andre:   

 

Fra forvaltningen 

 Orientering om VAR 

 Situationen i hjemmeplejen. Artikel i Roskilde Avis. 

 Coronarestriktioner på plejecentrene. 

  

BESLUTNING 

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard redegjorde for indførelse af VAR i 

Roskilde Kommune, som skal give en mere ensartet kvalitetsudvikling af den 
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sygeplejefaglige indsats. VAR er en vidensbaseret platform med evidensbaserede 

procedurer og nyttige funktioner til brug i sundhedsvæsenet.  

 

Jessie Kjærsgaard orienterede ligeledes for budget 2021 og den forestående 

besparelse, som også skal udmøntes på ældreområdet. Besparelse bliver delvist 

modsvaret af demografireguleringen. Arbejdet med budget 2021 er lige nu pågående.  

 

COVID-19 status er, at smittetryk i Roskilde Kommune følges dagligt. Det samtlige 

plejepersonale testes løbende i en kadence der skal ses i forhold til det samlede 

smittetryk. Heldigvis er få personaler lige nu testet positive. Der er fortsat udstedt 

besøgspåbud på plejecentrene fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er dog en 

lempelse fra foråret, hvor det nu er muligt, at hver borger kan have besøg af én 

pårørende.  

 

Jessie Kjærsgaard redegjorde også for status for ibrugtagningen af Hyrdehøj 

Plejecenter. Det er fortsat hensigten, at borgere fra Plejecenter Kristiansminde flytter 

til Hyrdehøj Plejecenter fra uge 47.  

 

Jessie Kjærsgaard redegjorde ligeledes for hensigten bag reorganiseringen af 

hjemme- og sygeplejen. Dette er sket samtidig med en række utilfredsstillende 

håndteringer i udførelsen af plejen. Dette er der fulgt tæt op på med ledelsen på 

hjemme- og sygeplejen for at lære og forbygge lignende hændelser.    

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 Møde Karim Arfaoui. Bilag. 

    

  BESLUTNING 

  Punktet er udsat til næste ordinære møde den 9. november.  

 

   3.4 Offentlig møde den 27. oktober. 

  Morten Gjerskov og Jessie Kjærsgaard deltager. 

   

  BESLUTNING 

  Det offentlige møde er udsat til foråret 2021.  
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 3.5 Drøftelse af erfaringer fra sidste valg til Ældrerådet. 

  Marie og Fleming skal snart til møde i valgbestyrelsen. 

 

  BESLUTNING 

Ældrerådet havde den første drøftelse af det kommende valg samt 

valgprocedurer.  

    

 3.6 Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Regionsældrerådet. 

  Marianne Lund er suppleant p.t. 

 

   BESLUTNING 

Ældrerådet har valgt Marianne Lund som medlem af 

Regionsældrerådet. Ældrerådet har valgt Erik Strand til suppleant 

til Regionsældrerådet.   

 

 3.7  Drøftelse af arbejdet med Danske Ældreråds mærkesager.  

 Økonomi til en værdig ældrepleje 

 Forebyggelse 

 Et nært sundhedsvæsen 

 Nye boligformer til ældre. 

  Læs herom på Danske Ældreråds hjemmeside  

 

  BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede, hvordan Danske Ældreråds mærkesager 

bedre kan afspejle sig i Ældrerådets arbejde i Roskilde Kommune.   

 

Der var enighed om, at mærkesagerne forankres på følgende 

måde:   

  Tovholder på økonomi til værdig ældrepleje er Marie Jørgensen. 

Tovholder på forebyggelse og det nære sundhedsvæsen er 

Social- og Sundhedsgruppen.  

Tovholder på udbredelse af nye boligformer til ældre er Teknik- og 

Miljøgruppen.   

 

Mærkesagerne vil bl.a. blive taget op løbende i årshjulet som 

temaer på kommende ordinære møder.  

 

 3.8 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 
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 3.9 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

  

 3.10  60 plus 

  

 3.11 Punkter til drøftelse på kommende møde med Sundheds- og 

Omsorgsudvalget 

   

  BESLUTNING 

  Ældrerådet vil gerne drøfte følgende emner med Sundheds-og 

Omsorgsudvalget:  

  Forebyggelsesindsatser i forhold til knogleskørhed. 

  Læring af COVID-19 – hvad kan vi tage med os af viden. 

  Hvordan kommer besparelse i budget 2021 til at ramme 

ældreområdet. 

   

   

 3.12 Drøftelse af forretningsorden for Ældrerådet 

   

  BESLUTNING 

  Punktet er udsat til næste ordinære møde den 9. november. 

 

4 Høringssvar                   

BESLUTNING 

Ældrerådet behandlede og godkendte høringssvar til Sundheds- og 

Omsorgsudvalgets møde den 22. oktober 2020. Se høringssvarene her: 

www.roskilde.dk/ældreråd  

 

5. Tilsyn   

Asterscenteret, Sct. Jørgensbjerg, Trekroner, Margrethehjemmet, Oasen, 

Bernadottegården, Toftehøjen, Kastanjehaven, Gundsø Omsorgscenter,  

Himmelev Gl. Præstegård. 

    

BESLUTNING:  

Ældrerådet har modtaget uanmeldte tilsynsrapporter fra ovennævnte plejecentrene og 

tager disse til efterretning og finder, at der er tale om flotte resultater.  

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

  Bilag om Ældretopmøde er udsendt. 

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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   6.2 Regionsældrerådet 

    Dagsorden til temamøde den 4. november er på vej.  

    Vi har 3 pladser. 

   

  BESLUTNING 

Marie Jørgensen, Marianne Lund og Fleming Friis deltager i 

temamøde.  

      

   7. Eventuelt  

 Næste møde er mandag den 9. november.  

     

   8.  Godkendelse af referat 

    Godkendt.  

 


