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Ældrerådets møde mandag den 31. 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  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 

Godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden: 

Svar fra Kommunikationskonsulent Simon Malte Olesen om læsbarhed i annoncerne 

Jens Børsting, Formand for Plan- og Teknikudvalget, deltager på mødet den 16. 

august kl. 11 

 

Fra forvaltningen: 

Borgmester Tomas Breddam deltog i mødet. Ældrerådet drøftede følgende emner 

med ham:  

 

Merudgifter i budget 2021: Borgmesteren redegjorde for, at der grundlæggende er et 

flertal i Byrådet, som ønsker at arbejde med budgetter i balance. Der er fortsat 

krisestyring omkring COVID-19 og det afspejler sig naturligt også i forhold til den 

status, som ses lige nu i på budgetforudsætningerne for 2021. Borgmesteren 

orienterede om, at der er fokus på at genskabe balancen i budgettet i løbet af året. 

Ældrerådet spurgte ind til, at der i budgetforudsætningerne er fremført, at der 

visiteres flere borgere uden der er fulgt penge med. Borgmesteren besvarede dette 

spørgsmål med, at der nu ses nærmere på budgetterne, især hvor der både har 

været et samlet mindre- og merforbrug, så midler forhåbentlig kan komme til de 
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områder, hvor der er merforbrug. Dette skal forligspartierne for budget 2021 bl.a. 

drøfte fremadrettet. En af de redskaber, som der også skal ses på er nedbringelse af 

det generelle sygefravær.  

 

Borgmesteren stadfæstede også, at 1,5 % besparelsen i de nuværende 

budgetforudsætninger i sig selv vil kunne mærkes på sundheds- og omsorgsområdet.  

 

Udvikling af lokale bymiljøer: Borgmesteren redegjorde for udviklingen af de mange 

lokale bymiljøer, herunder omdannelse af Sct. Hans Vest til ny attraktiv bydel, samt 

byudvikling i Jyllinge og Svogerslev. I Viby Sjælland sker der ligeledes en stor 

udvikling af især bymidten, herunder etableringen en række seniorboliger. 

Ældrerådet drøftede især den fortsatte byfortætning, som vil fortsætte de kommende 

år samt parkeringsmuligheder og mulighederne for, at den kollektive trafik kan følge 

med byudviklingen, især for ældre borgere, der kan være gangbesværede.  

 

Sygehusgrunden: Borgmesteren nævnte, at der fortsat er forhandlinger med Region 

Sjælland om køb af dele af sygehusgrunden. Endvidere nævnte borgmesteren, at der 

i processen vil blive lagt op til en generel drøftelse af, hvordan man kan indrette 

fremtidens nære sundhedsvæsen.  

 

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard orienterede om status for nuværende 

budget på sundheds- og omsorgsområdet, hvor der med seneste budgetstatus for 1. 

kvartal 2021 er set et merforbrug. Forvaltningen arbejder fortsat med at skabe 

balance i budgettet.   

 

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 

 Kultur- og Idrætsgruppen som relaterer til KIU 

 

BESLUTNING: 

Teknik- og Miljøgruppen bedes forberede spørgsmål til mødet 

med Jens Børsting, formand for Plan- og Teknikudvalget, som 

deltager på mødet den 16. august.  
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 3.2 Valg til Ældrerådet 16/11 2021 

  Pjece til uddeling på møderne. 

  Hvem deltager: 

   I Viby den 1. juni: Marie, Erik 

   I Jyllinge den 3. juni: Marie, Fleming, Erik 

   På Rådhuset den 10. juni: Marie, Fleming, Erik 

   

  BESLUTNING:  

  Drøftet.  

Der vil være følgende bemanding fra Ældrerådet til de tre 

informationsmøder:  

  Viby: Marie, Tove, Erik, Ole, Hermand 

  Jyllinge: Mariann, Erik, Tove, Marie, Fleming, Ole  

Rådhuset: Marie, Fleming, Mariann, Ann Marie, Erik, Frank, Tove, 

Eva    

 

 3.3 Evaluering af dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget 6. 

maj kl. 8.00. 

   

  BESLUTNING 

Dialogmødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget blev drøftet. 

Grundlæggende var det opfattelsen, at der var tale om et godt 

møde, hvor bl.a. budgetforudsætningerne blev drøftet.  

 

   3.4 Evaluering af præsentation af ”Kintella” 

 

  BESLUTNING 

Ældrerådet synes der var tale om en god præsentation fra 

skaberne bag Kintella, der er et redskab, som bl.a. skal styrke 

kommunikationen mellem personale og pårørende.  

  

 

 3.5 Læserbrev/Skrivelse fra Hans Henrik Olsen om Bruger- og 

Pårørenderåd 

   

  BESLUTNING 

Drøftet. Ældrerådet er tilfreds med, at forvaltningen vil indkalde til 

informationsmøder for de nye medlemmer af de lokale bruger- og 

pårørenderåd.  
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 3.6 Forberedelse af Sundhedsdagen den 11. september. 

   

  BESLUTNING 

Kultur- og Idrætsgruppen vil komme med oplæg om, hvad der er 

behov for til Sundhedsdagen den 11. september 2021.  

 

 3.7 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

 

  BESLUTNING 

  Hermand Pedersen nævnte konkret sag om borger på en akut- og 

rehabiliteringsplads i forhold til egenbetaling.  

 

 3.8 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

  BESLUTNING 

  Fleming Friis Larsen redegjorde for møde i bruger- og 

pårørenderådet på Kristiansminde.  

  Ann Marie Cordua redegjorde for valget på Gundsø 

Omsorgscenter.  

 

 

 3.9 60+ 

   

  BESLUTNING 

Frank Binderup redegjorde for nogle af de kommende emner til 60 

Plus, herunder præsentation fra nyvalgt medlem af et bruger- og 

pårørenderåd samt fortsat fokus på det kommende valg til 

Ældrerådet.  

   

  

4 Høringssvar                   

BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede og godkendte høringsvar til Sundheds- og Omsorgsudvalgets 

møde den 3. juni 2021.  

Se høringssvarene her: www.roskilde.dk/ældreråd  

 

 

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

   

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

 Repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 i Odense Congres 

Center. 

 Der er kun en kandidat til formandsposten, Inger Møller Nielsen, 

som er indstillet af Brønderslev Ældreråd 

 Marie Jørgensen, Fleming Friis Larsen, Erik Strand og Marianne 

Lund deltager. 

 

   6.2 Regionsældrerådet 

Møde med Sundhedsminister Magnus Heunicke og 

Regionsrådsformand Heino Knudsen er 4. juni. 

Marie Jørgensen, Fleming Friis Larsen, Erik Strand og Marianne 

Lund deltager. 

     

7. Eventuelt  

     

     

8.  Godkendelse af referat 

 

         BESLUTNING 

  Godkendt.  

 

Næste møde er mandag den 14. juni i mødelokale 3A 


