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Ældrerådets møde mandag den 17. august 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 

Dorthe Friis   Per Christensen  X 

Erik Strand  X Marie Jørgensen  X 

Fleming Friis Larsen  X Eva Hansen X 

Mariann Mehder   X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen  

  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

BESLUTNING 

Godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden: 

Sundhedsdagen er udskudt til maj 2021. 

 

 Fra andre:    

 

Fra forvaltningen:  

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard orienterede om status for COVID-19 i 

Roskilde Kommune. Endvidere orienterede Jessie Kjærsgaard om eftervirkningerne 

på en tv-2 dokumentar om ældreområdet, hvor fokus var på plejen og omsorgen i 

Århus og Randers kommuner. Der vil på denne baggrund fremadrettet være en 

længere dialog med Sundheds- og Omsorgsudvalget omkring håndtering og sikring 

af kvalitet og opfølgning i plejen i Roskilde Kommune. Ældrerådet havde herefter en 

dialog med Jessie Kjærsgaard om kvalitet og ledelse i ældreplejen i Roskilde 

Kommune.  

Eva Hansen anmodede forvaltningen om en redegørelse vedr. reorganiseringen i 

hjemmeplejen. Eva Hansen har oplevet, at flere personaler lige nu oplever 

vanskelige vilkår med at få arbejdsopgaverne til at hænge godt sammen. 

Forvaltningen orienterede om, at der er foretaget en administrativ reorganisering, der 
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har til formål at give en bedre og mere sammenhængende hjemme- og 

sygeplejefaglig indsats. Der arbejdes lige nu på fornuftige matrikelløsninger, så 

personalet kan nå alle gøremål.   

 

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 Private aktørers adgang til plejecentre – oplæg fra forvaltningen  

   

  BESLUTNING 

  Udsat til næste møde.  

 

 3.3 Budget 2021. Høring 3. september – 21. september 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet har indtil videre reserveret mandag den 14. september 

2020 kl. 10.00 til et ekstraordinært møde om budget 2021. 

Ældrerådet ser gerne, at der på dette møde sker en teknisk 

gennemgang fra forvaltningen af udkast til 2021 budget med fokus 

på ældreområdet. Marie Jørgensen kontakter Roskilde Kommunes 

økonomichef i forhold til muligheder.  

 

   3.4 Dato for offentlig møde okt/nov 

  FU foreslår tirsdag den 27. oktober eller torsdag den 29. oktober  

 

  BESLUTNING 

Både det udskudte borgermøde fra foråret samt FN’s 

internationale Ældredag den 1. oktober blev drøftet. Ældrerådet 

indgår lige nu i en dialog med forvaltningen om, hvorvidt disse 

arrangementer kan gennemføres på en sundhedsfaglig forsvarlig 

måde.  

Ældrerådet henstiller til, at der arbejdes videre med d. 29. oktober 

2020.  

   

 3.5 Skal ældrerådet altid optræde enige? Indledning ved Marianne. 

  Per har bedt om, at vi også drøfter følgende: ”Retten til at ytre 
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sig som medlem af Ældrerådet” 

  

  BESLUTNING 

Der er enighed om, at det fortsat er formanden, eller i dennes 

fravær næstformanden, der på rådets vegne kan udtale sig til 

pressen, jf. § 7 i vedtægterne til Ældrerådet, som er indsat for at 

sikre, at Ældrerådet har så stor gennemslagskraft som mulig.  

 

Der er altid muligt at få foretaget mindretalsudtalelser og få disse 

protokolleret i referaterne.  

 

 3.6 Boligpolitik i balance. Oplæg fra Teknik- og Miljøgruppen 

 

  BESLUTNING  

Oplæg fra Teknik- og Miljøgruppen blev drøftet. Gruppen laver 

udkast til svar om Boligpolitik i Balance. Dette drøftes på næste 

møde i Ældrerådet.  

 

 3.7  Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

    

 3.8 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

  BESLUTNING 

Fleming Friis Larsen orienterede om de avisartikler, som har været 

i forhold til Plejecenter Kristiansminde hen over sommeren. Disse 

var en opfølgning på udtalelse fra formand for Sundheds- og 

Omsorgsudvalget Morten Gjerskov om forholdene i Roskilde 

Kommune på ældreområdet. Fleming Friis Larsen ønsker på den 

baggrund en mere principiel drøftelse af bruger- og 

pårørenderådets rolle og muligheder i forhold til sager af denne 

karakterer.  

 

Ældrerådsmedlemmer orienterede herefter om afholdelse af lokale 

møder i bruger- og pårørenderådene.  

 

 

 3.9 60 plus 

  18/6. Ros fra borger: dejlige artikler og fint sat op. 
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4 Høringssvar                   

 BESLUTNING 

Ældrerådet behandlede og godkendte høringssvar til Sundheds- og 

Omsorgsudvalgets møde den 20. august 2020 samt høringssvar til Beskæftigelses- 

og Socialudvalget den 20. august 2020. Se høringssvarene her: 

www.roskilde.dk/ældreråd  

5. Tilsyn   

  

 BESLUTNING 

Ældrerådet tog tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed for hjemmeplejen 

Distrikt Nord til efterretning. Forvaltningen orienterede om, at egne årlige uanmeldte 

tilsynsbesøg på plejecentre og hjemmeplejen påbegyndes fra ultimo august måned.  

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

 Marie Jørgensen, Fleming Friis Larsen, Erik Strand, Marianne 

Lund og Hermand Pedersen er tilmeldt til temamøde med 

emnerne:  

  Valg til Ældreråd og erfaringer med COVID-19 

     

   

 

   6.2 Regionsældrerådet 

    Der planlægges et RÆR-møde den 15. september. 

 Det holdes på det nye beredskabscenter i Næstved, og handler 

mest om befordring. 

  Der bliver temamøde den 4. november 

   

 Valgkreds 7. Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Solrød, 

Greve og Køge. 

  Der var møde i Lejre den 7. august. 

     

 BESLUTNING 

 Marianne Lund orienterede om møde i valgkreds 7, hvor der bl.a. 

var fokus på synlighed for Danske Ældreråd.   

  

   7. Eventuelt  

    Næste møde er mandag den 7. september samt   

  ekstraordinært møde om budget 2021 mandag den 14. 

september.  

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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 Mail til Mariann Mehder skal midlertidig sendes til denne 

mailadresse: torben.tarp.jensen@gmail.com  

 

   8.  Godkendelse af referat 

    BESLUTNING 

    Godkendt.  

  

mailto:torben.tarp.jensen@gmail.com

