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Ældrerådets møde mandag den 14. januar 2019 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A 

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Hermand Pedersen X Marianne Lund  X 

Dorthe Friis  X Per Christensen  X 

Erik Strand  X Marie Jørgensen  X 

Fleming Friis Larsen  Afbud Eva Hansen X 

Mariann Mehder   X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen  

Dagsorden: Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden 

Fremtidsforum om ensomhed: Ansøgning om frivilligmidler 

Besøg på Seniorhøjskolen på Holbækvej 

Borgmester Joy Mogensen deltager på Ældrerådets møde den 3. juni 

 

BESLUTNING 

Marie Jørgensen redegjorde for, at der i forhold til Fremtidsforum om ensomhed 

snarest udsendes en pressemeddelelse. Ensomhedsambassadørerne bliver 

fremover omtalt som fællesskabsambassadører. Marie Jørgensen orienterede 

ligeledes om møde på Holbækvej med bl.a. Dansk Blindesamfund vedr. flytningen af 

netværkscaféen fra Asterscenteret til Seniorhøjskolen for blinde og svagtseende. Der 

vil komme en inddragende proces for flytningen, hvor begge målgrupper bliver 

inddraget.   

 

 Fra andre:     

 

BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede den nye applikation til en mobiltelefon, som brugere af busserne 

i Roskilde Kommune skal have for at få viden om tidspunkter for afgang og ankomst 

af busser. Teknik- og miljøgruppen drøfter dette og vender tilbage til Ældrerådet.   
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Fra forvaltningen, herunder drøftelse af etablering af demenscenter Kristiansminde. 

 BESLUTNING 

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard redegjorde for dagsordenpunktet til 

kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget om bevæggrundene til at 

indstille, at plejecenter Kristiansminde omdannes til demenscenter i Roskilde 

Kommune, herunder brug af flere aflastningstilbud for målgruppen, samlingen af den 

specialiserede viden samt fortsat god pleje og omsorg for borgere med demens. 

Ældrerådet gav sine synspunkter på sagen og opfordrede især forvaltningen til straks 

at indlede en inddragende proces med brugere, pårørende og personale. Dette 

bekræftede Jessie Kjærsgaard er planen og dette vil blive iværksat umiddelbart efter 

en eventuel politisk beslutning. Ældrerådet drøftede ligeledes med forvaltningen om 

den verserende sag om eventuel fjernelse af egenbetaling for ophold på 

rehabiliteringspladser.  Der var enighed om, at forvaltningen og Ældrerådet på et 

senere tidspunkt drøfter kontinuitet i ældreplejen.  

3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen 

 Teknik- og Miljøgruppen 

 Kultur- og Idrætsgruppen 

  

 BESLUTNING 

 Tove Amsinck træder ind i Kultur- og Idrætsgruppen.  

 

 3.2 Dagsordenspunkter til møde med handicaprådet 

   

  BESLUTNING:  

Ældrerådet besluttede, at der skal tages initiativ til kommende 

fællesmøde med Handicaprådet. Ældrerådet vil gerne drøfte 

følgende emner med Handicaprådet:  

 Forsøgsordningen om ledsagelse for borgere over 67 år.  

 Tilgængelighed  

 Pårørendekonsulent 

 

Marie Jørgensen tager kontakt til formand for Handicaprådet mhp 

at finde en dato for et fællesmøde i foråret 2019.  

 

 3.3 Ældrerådets møde i april 

  Værdighed i ældreplejen 
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  Oplæg udefra: Forslag Jacob Birkler, pris 6000 kr. + transport 

  Oplæg fra forvaltningen 

 

  BESLUTNING:  

Ældrerådet er enige om, at Jacob Birkler inviteres. Forvaltningen 

hjælper med det praktiske til arrangementet, herunder anmodning 

til sundheds- og omsorgschef Jessie Kjærsgaard om deltagelse. 

Dato er lige nu sat til ultimo april måned (efter udgivelse af 

60Plus).   

 

 3.4 Vælgermøde sammen med Ældre Sagen den 28/2 kl. 16 – 18 

(bilag) 

  Mødet holdes i Auditoriet 

Marianne Lund og Per Christensen er repræsentanter for 

Ældrerådet  

   

  BESLUTNING:  

Vælgermødearrangementet blev drøftet, herunder kommunikation 

omkring arrangementet. Økonomibilag blev godkendt.  

 

 3.5 Ældrerådets årsberetning (bilag) 

 

  BESLUTNING: 

 Ældrerådet gav input til udkast til årsberetningen. Marie Jørgensen 

indarbejder input i årsberetningen. Endelig udkast til årsberetning 

behandles på kommende møde i Ældrerådet.  

 

 3.6 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

   

  BESLUTNING:  

 Per Christensen har oplevet eksempler på manglende kontinuitet i 

hjemmeplejen. Som nævnt under punkt 2, vil dette blive taget op 

mellem Ældrerådet og forvaltningen.  

 

 3.7 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

  BESLUTNING 

  Frank Binderup orienterede om møde på Himmelev Gl. 

Præstegård. De sidste nye friplejeboliger er nu færdige og klar til 
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indflytning. Frank orienterede endvidere om en række af 

plejecenterets aktiviteter.  

   

   

 3.8 60 plus 

 

  BESLUTNING 

Der er møde den 23. januar i redaktionen. Der er fortsat 

udfordringer i forhold til, at borgere oplever, at 60plus indlægget 

ikke alle steder er med i Roskilde Avis. Redaktionen i 60Plus taler 

med forvaltningen om dette.  

 

3.9 Indstilling af kandidat og stedfortræder til bestyrelsen i Danske 

                Ældreråd 

                   Sidste frist for anmeldelse af kandidater er 30. januar 

  Steen-Kristian Eriksen formand for Holbæk Ældreråd stiller op  

 

  BESLUTNING  

Der er enighed om, at Ældrerådet bakker op omkring Marianne 

Lund som stedfortræder til bestyrelsen i Danske Ældreråd.  

 

4 Høringssvar                    

 BESLUTNING 

 Høringsvar til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 15. januar 2019 blev 

drøftet og godkendt. Høringssvar fra Ældrerådet kan ses på 

www.roskilde.dk/ældreråd.   

 

 

5. Tilsyn: Styrelsen for patientsikkerhed: Plejecenter Kastanjehaven    

 

 BESLUTNING 

  

  

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

    Temadag i Køge 26. februar 2019. 

 Bagefter er der valg af bestyrelsesmedlem og 2 stedfortrædere til 

bestyrelsen. 

     

     

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

    

7. Eventuelt                         

 

8.  Godkendelse af referat 

 Godkendt 

  

Næste ordinære møde i Ældrerådet afholdes den 4. februar 2019.  

 


