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Ældrerådets møde mandag den 12. april 2021 kl. 10.00 

Mødet er afviklet virtuelt via Skype.  

 

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 

Pkt. 3.4. om temadrøftelse om forebyggelse på ældreområdet blev udskudt til 

kommende møde, hvor Ældrerådet kan mødes fysisk. Herefter blev dagsorden 

godkendt.   

 

2. Meddelelser fra formanden: 

1. Henvendelse om tomme boliger i Perlen i Gadstrup 

2. Projektleder Klaus Bjørn Andersen om projekt om stemmeteknologi og digital 

inklusion 

3. Hermand Pedersen om folketingsforslag om bestyrelse på plejecentre 

 

Marie Jørgensen redegjorde for, at der er fælles dialogmøde mellem Ældrerådet og 

Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. maj 2021.  

 

Firmaet Kintella vil deltage på næste møde i Ældrerådet og præsentere deres app-

løsning til bedre kommunikation mellem plejepersonale og pårørende.  

 

 Fra andre:   

Hermand Pedersen redegjorde for, at han gerne så, at Ældrerådet indgik i en videre 

dialog med Byrådet om oprettelse af bestyrelser på plejecentre. Ældrerådet traf 

herefter beslutning om i første omgang, at forretningsudvalget tager kontakt til 

Danske Ældreråd om Danske Ældreråds viden om emnet og holdninger. Emnet 
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drøftes herefter på kommende møde i Ældrerådet, hvis forretningsudvalget har fået 

svar fra Danske Ældreråd.  

 

Fra forvaltningen 

Sundheds- og omsorgschef Jessie Kjærsgaard gav en orientering om COVID-19 og 

de indtil videre relativ stabile tal for Roskilde Kommune. Der har ikke i længere tid 

været smitteudbrud på plejecentre og i hjemmeplejen. Den fulde genåbning af bl.a. 

Seniorhøjskolen afhænger lige nu bl.a. af afstandskravene.  

 

Ældrerådet havde en dialog med Jessie Kjærsgaard om løsningsmodeller til 

udlejning af de ikke udlejede ældreboliger ved Perlen i Gadstrup. Jessie Kjærsgaard 

redegjorde for, at forvaltningen ser på løsningsforslag lige nu og forventer, at en sag 

kan præsenteres ved kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget i maj 

måned.  

 

Specialkonsulent Henrik Svarre Andersen gennemgik de økonomiske nøgletal fra 

KL’s Kend din Kommune.   

 

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 Valg til Ældrerådet 16/11 2021 

  Pjece fra Danske Ældreråd 

De tre møder med Borgmester Tomas Breddam som 

oplægsholder 

 

  BESLUTNING 

  Informationsmødet i Viby begynder kl. 14.00 i stedet for kl. 14.30.  

Roller og fremgangsmåde til informationsmøderne blev drøftet.  

Der er enig om, at den specialerettede pjece fra Danske Ældreråd 

også printes sammen med Ældrerådets egen pjece.  

Ældrerådet drøftede herefter status for valgtilforordnede. 

Forvaltningen redegjorde for status på formidlingen af viden 

omkring valget. Hjemmesiden www.roskilde.dk/ældrerådsvalg 

lanceres snarest. Kandidater kan på denne hjemmeside bl.a. finde 

information om at melde deres kandidatur. Ældrerådet besluttede, 

http://www.roskilde.dk/ældrerådsvalg
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at kandidaterne løbende offentliggøres på hjemmesiden. 

Forvaltningen orienterer Ældrerådet når hjemmesiden lanceres. 

Der vil også være meget information om valget i det kommende 

nummer af 60Plus.  

   

 3.3 Evaluering af mødet med BDO 

 

  BESLUTNING 

Ældrerådet fandt mødet med BDO om tilrettelæggelsen af 

tilsynsbesøgene konstruktivt og informativt. Per Christensen 

mener fortsat, at de kritiske punkter han tidligere har fremført i 

forhold til tilrettelæggelsen og gennemførelsen af besøgene blev 

bekræftet ved mødet med BDO.  

Ældrerådet tager til efterretning, at der som opfølgning på BDO’s 

besøg i både Ældrerådet og Sundheds-  og Omsorgsudvalget i 

marts måned, nu er indstillet på kommende møde i Sundheds- og 

Omsorgsudvalget, at BDO fremadrettet ved tilsynsbesøg også ser 

på både indkomne klager og mere inddragelse af pårørende.  

  

3.4 Temadrøftelse om forebyggelse på ældreområdet (Bilag fra SOU) 

gruppen 

 

BESLUTNING:  

Punktet er udskudt til kommende møde.  

 

 3.5 Budget 2022. 

  Bilag: Forslag fra Per og Marianne 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådsmedlemmernes forskellige forslag til budget 2022 blev 

drøftet. Budgetforslag vil nu blive gennembearbejdet af 

forretningsudvalget og fremlagt til næste møde i Ældrerådet.  

      

 3.6 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

 

 3.7  Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

    

   BESLUTNING 

Fleming Friis Larsen orienterede om, at der er møde den 20 april 

på Demenscenter Kristiansminde. Ann Marie Cordua orienterede 
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om afholdt møde på Gundsø Omsorgscenter. Ole Nyholm 

orienterede om afholdt møde på Toftehøjen, hvor bruger- og 

pårørenderådet fik en detaljeret gennemgang af helhedsplanen 

og bl.a. udformningen af de kommende moderniserede 

plejeboliger.  

 

 3.8 60+ 

 

4 Høringssvar                   

 BESLUTNING 

Høring om trafiksikkerhedsplan er afsendt til forvaltningen.  

Ældrerådet drøftede og godkendte høringsvar til Plan- og Teknikudvalgets møde den 

13. april 2021 vedr. status for fremme af ældrevenlige boliger i Roskilde Kommune.  

Ældrerådet behandlede og godkendte også høringssvar til Sundheds- og 

Omsorgsudvalgets møde den 15. april 2021.  

Se høringssvarene her: www.roskilde.dk/ældreråd  

 

5. Tilsyn   

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

  Lukket område på hjemmesiden. 

 

   6.2 Regionsældrerådet 

    Møde med Sundhedsminister Magnus Heunicke bliver 4. juni. 

     

7. Eventuelt  

  Fleming Friis Larsen redegjorde for, at sundheds- og omsorgsudvalgsgruppen gerne 

vil have en redegørelse fra forvaltningen for selve visitationsprocessen i Roskilde 

Kommune. Endvidere ser sundheds- og omsorgsudvalgsgruppen gerne, at der på 

næste møde kommer et punkt på dagsorden om forberedelse af det kommende 

dialogmøde mellem Ældrerådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget.  

     

8.  Godkendelse af referat 

 BESLUTNING 

 Godkendt  

 

Næste møde er mandag den 3.maj 2021. 

http://www.roskilde.dk/ældreråd

