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Årsberetning for Roskilde Ældreråd 2020 

 
 

2020 startede rigtig godt. På januarmødet var pårørendekonsulenterne Kirsten Krag Olofsen og Bente Alis 

Jensen med for fortælle om deres arbejde og om Roskilde Kommunes mange tilbud til de pårørende. 

Ældrerådet har arbejdet for at få ordningen i gang, så vi var glade for at høre, at de har mange 

henvendelser. 

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard deltager altid i starten af møderne. Hun orienterer om 

aktuelle ting, og Ældrerådet kan stille spørgsmål til det, der er på dagsordenen til Sundheds- og 

Omsorgsudvalgets møder eller til ting, vi har oplevet eller fået henvendelse om.  

I januar startede vi planlægningen af et temamøde, som skulle handle om ”Hvad sker der på 

ældreområdet”. Datoen var 30. april, kantinen blev reserveret og både direktør Mette Heidemann, 

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard og Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten 

Gjerskov ville holde oplæg. 

Sundhedscenteret havde inviteret Ældrerådet til at afprøve deres kursus om Sund aldring. Det blev en god 

formiddag, vi lærte en del, og kunne også give dem et par gode råd til forbedringer. 

På ældrerådsmødet den 2. marts orienterede Jessie Kjærsgaard om, hvad der var gjort for at forebygge 

spredningen af corona-virus i Roskilde Kommune. Det blev det sidste almindelige møde i lang tid. 11. marts 

blev hele landet lukket ned. Ældrerådsmødet den 30. marts og temamødet i april blev aflyst. Der var 

besøgsforbud på plejecentrene, det havde mange pårørende svært ved at acceptere og overholde. 

4. maj havde vi det første ældrerådsmøde på Skype. Direktør Mette Heidemann deltog for at fremlægge 

sine visioner og lære ældrerådet at kende. Samme dag havde Sundheds- og Omsorgsudvalget 

ekstraordinært møde for at give forvaltningen bemyndigelse til så småt at åbne for besøg af en enkelt 

pårørende. 
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6. maj have ældrerådet møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget på Skype.  

Emnerne var:  

 Coronasituationen på plejecentrene og i hjemmeplejen. 

 Status på byggeriet af det nye plejecenter på Hyrdehøj og planerne for indflytning, 

 Budget 2021 

 

29. maj kunne vi igen holde møde på Rådhuset. Borgmester Thomas Bredam deltog. Han orienterede om 

indsatserne under Covid-19, byggeriet af det nye plejecenter og etablering af det nye Demenscenter 

Kristiansminde. Budget 2021, videreuddannelse af personalet og planer for genhusning, når 

plejeafdelingen på Toftehøjen skal renoveres, var de øvrige emner. 

 

Samme eftermiddag kom beskeden om, at hovedentreprenøren på byggeriet på Hyrdehøj, Anker Hansen 

og Co. var gået konkurs. Dermed væltede alle planerne. Ibrugtagningen, som skulle ske i august, var udsat 

på ubestemt tid. 

 

 

Kun en del af deltagerne er med på billedet. Det var en helt ny verden, men det lykkedes. 
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I august sendte TV-2 en dokumentarudsendelse taget med skjult kamera på plejecentre i Århus og Randers. 

Den gav anledning til at Sundheds- og Omsorgsudvalget på alle de efterfølgende møder drøftede 

forholdene i Roskilde kommunes ældrepleje, med henblik på at sikre kvalitet i plejen og værdighed for 

beboerne.  

 

Sundhedsdagen og Frivilligdagen var aflyst på grund af Corona. På mødet den 17. august drøftede vi, om 

FN´s Internationale Ældredag den 1. oktober og det aflyste borgermøde fra foråret kunne afvikles på en 

sundhedsfaglig forsvarlig måde. Ingen af delene blev til noget.  

Høringsperioden for budget 2021-2024 var 3. september – 21. september. Men den 25. august blev der 

indgået budgetforlig. Dermed var tingene låst fast. Vi havde benyttet enhver lejlighed til at argumentere 

for, at demografimodellen på ældreområdet var for dårlig. Det var der lyttet til. Der blev ændret på 

modellen, ved at fradraget for ”Sund aldring” halveres. Det betyder, at der tilføres 5,1 mio. kr. i 2021 

stigende til 16 mio. kr. i 2024.  

Samtidig blev der vedtaget en rammebesparelse på 55 mio. kr. Det betyder, at der sker en forringelse på 

knap 1,5% på alle driftsområder. 

Ældrerådets budgetudtalelse indeholdt bl. a. en beklagelse over besparelsen på 10 mio. kr. på Pleje, 

Træning og Sundhed og en påmindelse om, at fradraget for ”Sund Aldring” bør fjernes helt. 

 

Hyrdehøj Plejecenter blev færdiggjort i november. Borgerne på de midlertidige pladser flyttede ind først og 

derefter borgerne fra Kristiansminde. Det gik efter planen, om end Coronasituationen gjorde det 

vanskeligere.  

 

3. december havde vi igen et rigtig godt møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget på Skype. 

Emnerne var: 

 Læring af Covid-19 

 Status på ibrugtagning af Hyrdehøj Plejecenter 

 Kvalitet i ældreplejen – orientering om drøftelserne med lederne 

 Nyt plejecenter i Sydbyen 

 Budget 2021 

 Ældrerådsvalg 2021 
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Lige før jul var der Coronaproblemer i hjemmeplejen. Men det lykkedes at få stoppet smittekæderne.  

Mellem jul og nytår skete der igen noget positivt.  Beboerne på alle plejecentrene blev tilbudt 1. gangs 

vaccine mod Covid-19. Personalet blev kun vaccineret, hvis der var noget til overs, ellers må de vente til 

næste runde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ældrerådet har kontaktpersoner med i Bruger- pårørenderådene på alle plejecentrene. Andre muligheder 

for at følge med er gennem tilfredshedsundersøgelser og tilsynsrapporter. 

Uanmeldte tilsynsbesøg, som er lovpligtige, udføres af et uvildigt firma, BDO. Der vurderes på 5 områder: 

Dokumentation, personlig pleje, praktisk støtte, sundhedsfremme og kommunikation og adfærd.  

Rapporterne, som Ældrerådet betragter som et øjebliksbillede, drøftes på ældrerådsmøderne, og der tages 

stilling til, om der er kritiske punkter, som kræver et høringssvar. Det var ikke tilfældet i 2020, for det går 

rigtig godt, der er givet topkarakter mange steder.  

Ældrerådet savner variation i rapporterne, derfor har vi bedt om at få BDO på besøg, så vi kan drøfte, 

hvordan tilsynene skal være fremover. 

Rapporterne kan læses på Roskilde kommunes hjemmeside. 

Styrelsen for patientsikkerhed har været på anmeldt besøg 2 gange i 2020. Ved disse besøg er der kun 

peget på mindre problemer, som straks er blevet løst. 

 

 

Rapport fra Teknik- og Miljøgruppen 
 

Gruppen har i årets løb gennemgået dagsordenerne fra Plan- og Teknikudvalget samt Klima- og 

Miljøudvalget. Ved gennemgangen er der ikke fundet forhold, der har givet anledning til høringssvar. 

På mødet i februar deltog Daniel Prehn, formand for Plan- og Teknikudvalget. 

Følgende emner blev drøftet: Parkering ved Kildegården og i bymidten, seniorboliger i Ågerup, behov for 

cykelsti ved Støden, viadukten i Viby Sjælland, seniorbofællesskaber og tilgangen til almene boliger. 

Der er i forbindelse med Kommuneplan 2019 set på, om der er noget i forbindelse med Corona-krisen, der 

skal tages specielt hensyn til fremover. Ældrerådet har i brev af 13. september til Plan- og Teknikudvalget 

påpeget forhold, der kan bidrage til minimering af bl.a. smittespredning. 

 

På mødet 30. november deltog formand for Klima- og Miljøudvalget Karim Arfaoui, der orienterede om 

busdrift og andre emner indenfor udvalgets område. 
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Rapport fra Kultur- og Idrætsgruppen: 
 
Gruppen har i årets løb gennemgået Kultur-og Idrætsudvalgets dagsordner. I den forbindelse er der 

udarbejdet høringssvar om:  

 Input til temaer for Bibliotekspolitik 2020.  

 Udmøntning af rammebesparelser i budget 2021-2024 

 Bogbussens fremtid og scenarier for fremtidigt opsøgende arbejde.  

 

I forbindelse med Bibliotekspolitikken har gruppen været på besøg på Roskilde hovedbibliotek, hvor vi 

fandt det nyrenoverede bibliotek meget brugervenligt. 

Ældrerådet har haft besøg af Biblioteks- og Borgerservicechef Christian Laursen og proceskonsulenterne 

Isabella og Anne-Mette som præsenterede de overordnede målsætninger for den kommende 

bibliotekspolitik kommunen. 

 

 

Rapport fra Sundheds- og Omsorgsgruppen  

Gruppen har i årets løb bidraget med oplæg til høringssvar og kommentarer vedrørende sager, der hører 

under Sundheds- og Omsorgsudvalget.  

Ældrerådet har bl.a. via vores høringssvar fået ændret betalingen for akut-og rehabiliteringspladser på 

Hyrdehøj til, at pladsen som udgangspunkt er en akutplads (uden egenbetaling), medmindre der foreligger 

en konkret sygefaglig vurdering af, at borgeren ikke længere går under betegnelsen akut. 

Der var oprindelig lagt op til, at man efter 48 timer automatisk skulle overgå til betaling efter Serviceloven. 

 

Der er bl.a. blevet afgivet nedenstående høringssvar: 

Ny model for økonomistyring i hjemmeplejen. 
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Klippekortsordningerne på ældreområdet 

Anvendelse af udviklingspuljen for 2020 

Status på den bygningsmæssige tilstand for de kommunale plejecentre. 

Kriterier for tildeling af plejeboliger samt ældre-og handicapegnede boliger 

Handleplan for Ældre-og Værdighedspolitikken 2020  

Ny demografimodel på ældreområdet 

Initiativer på frivilligområdet som følge af COVID-19 

Budget 2021-2024 og udmøntning rammebesparelse i budget 2021-2024 

Samarbejdsaftale omkring palliative pladser på Hyrdehøj Plejecenter. 

Svar fra Landsbyggefonden på modernisering af Toftehøjen 

Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19 

Justering af kriterier for klippekort i hjemmeplejen som følge af COVID-19 

Proces for sundhedspolitik 2020-2024  

Status for pårørendepolitikken 

Kvalitetsudvikling og opfølgning i ældreplejen 

Muligheder for besøg på plejecentre i Roskilde Kommune. 

Ændring af vedtægterne for bruger og pårørenderåd i Roskilde Kommune 

Kriterier for tildeling af frivilligmidler for 2021 

Model for betaling af akut-og rehabiliteringspladser på Hyrdehøj 

 

Gruppen har i årets løb bidraget medhøringssvar til sager, der hører under Beskæftigelses-og 

Socialudvalget: 

Status for pårørendepolitikken     

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

Danske Ældreråd og Regionsældrerådet 

Alle kommuners Ældre- eller Seniorråd er medlem af Danske Ældreråd. Bestyrelsen og sekretariatet sørger 

normalt for flere årlige temadage og konferencer, så vi bliver bekendt med regeringens beslutninger og de 

nyeste aktiviteter på Ældreområdet. I 2020 har det desværre ikke været muligt at mødes til konference på 

Nyborg Strand eller i Vingstedscenteret.  

Møderne med færre end 100 deltagere er blevet gennemført. 26. februar var 7 medlemmer i Køge for at 

høre om: Samarbejdsrelationer og forebyggelse, og den 20. oktober var 3 medlemmer i København, hvor 

emnet var: Ældrerådsvalg og erfaringer med Corona. 

Høringssvar til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 6.maj 2020.  

Pkt. 43 Ny demografimodel på ældreområdet  

Det er vigtigt for Ældrerådet, at den nye model som minimum fastholder serviceniveauet, samt at 

modellen er mere fintfølende mht. alderskategorier. Vi forventede, at den konstante faktor for 

beregning af ”Sund aldring” skulle ændres, så det er fint, at fradraget nu beregnes på baggrund af 

beregnet restlevetid og kun på udeområdet. Det er godt, at der skal ske en årlig vurdering af 

demografimodellens parametre. Det bekymrer os, at det samlede budget i 2021 bliver 2 mio. kr. lavere 

end i år, selv om antallet af ældre stiger. Det bør efter vor opfattelse ikke være et mål at have et lavere 

udgiftsniveau end landsgennemsnittet eller benchmark- kommunerne. 
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Til Regionsældrerådet er valgt Marie Jørgensen og Marianne Lund. På møderne i Sorø har vi mulighed for 

at debattere med de andre ældre-/seniorråd i Region Sjælland. Her drejer det sig mest om situationen på 

sygehusområdet. Årets temamøder blev aflyst. Sundheds- og Ældre ministeren havde ikke mulighed for at 

deltage. 

Ældrerådene i Valgkreds 7 (den nordlige del af Region Sjælland) mødtes i Odsherred og i Lejre. På disse 

møder, hvor deltagerkredsen er mindre, drejer det sig mest om erfaringsudveksling ældrerådene imellem 

og med kredsens repræsentant i Danske Ældreråd, Steen Kristian Eriksen fra Holbæk Ældreråd.  

Roskilde Ældreråds repræsentanter er også her: Marie Jørgensen og Marianne Lund. 

 

60PLUS – Roskilde Ældreråd og Roskilde kommune informerer. 

Bladet udkommer i 40.000 eksemplarer som indstik i Roskilde Avis 5 gange om året. Det giver en god 

mulighed for Ældrerådet og Roskilde kommune til at nå ud til borgerne med aktuelle emner indenfor 

Ældrerådets område. I 2020 kom, på grund af Corona – kun 4 indstik heraf 1 med 12 sider. 

I 2020 blev mange vigtige emner berørt. Bl.a.: 

 Aktuel information fra formanden 

 Indlæg om de enkelte plejehjem 

 Palliation er en livskvalitet og lindring 

 Musik spiller hovedrollen for Jens 

 Frihed på fire hjul 

 Mad med glæde 

 Influenza vaccination. 

 Et langt og aktivt otium 

 Visioner for ældreområdet 

 Coronakrisen i kommunen 

 

Fremtiden 

2021 er valgår. Det kommer selvfølgelig til at præge arbejdet. Der bliver brug for nye kandidater. De få krav 

er, at man skal være fyldt 60 år på valgdagen, (16. november) og være bosiddende i Roskilde Kommune. 

Vi håber snart det bliver muligt at samles til normale møder. Normalt ville Ældrerådet holde et offentligt 

møde i april måned, det annonceres i 60+ og i dagspressen, hvis det bliver tilladt at samles i større 

forsamlinger. 

 

 


