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Ældrerådets møde mandag den 19. august 2019 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A 

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Hermand Pedersen Afbud Marianne Lund  X 

Dorthe Friis  X Per Christensen  Afbud 

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 

Godkendt  

 

2. Meddelelser fra formanden 

Læserbrev i Dagbladet den 23. juli 2019 ”Tak for ingenting” 

Evt. besøg fra Nanortalik 

BESLUTNING:  

Ældrerådet vil være behjælpelige ved eventuelt besøg fra Roskilde Kommunes 

venskabskommune Nanortalik.  

Ældrerådet drøftede ligeledes det konkrete læserbrev i Dagbladet den 23. juli 2019.  

 Fra andre:  Temamøde om ældre- og værdighedspolitik 15/8 

 

BESLUTNING:  

Fleming Friis Larsen og Marianne Lund redegjorde for temamødet om ældre- og 

værdighedspolitik. Det var den generelle tilbagemelding, at det var et godt 

arrangement. Drøftelserne fra temamødet, bliver inddraget i det udkast som 

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal behandle og som kommer i høring i bl.a. 

Ældrerådet. Der var også tilfredshed med den praktiske afvikling.  
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Fra forvaltningen 

 

BESLUTNING 

 

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard redegjorde for seneste 

budgetopfølgning og herunder de årsager, der indikerer en nuværende 

budgetforværring i 2019 på hjemmeplejens område. Forvaltningen arbejder målrettet 

på at få rettet op på budgetforværringen.  

 

Ældrerådet drøftede herefter flere aspekter af forslag til budget 2020-2023, herunder 

påvirkningen af sundhedsfaktoren i den årlige demografiregulering i Roskilde 

Kommune, den fremadrettede tildeling af værdighedsmidler ved midlernes overgang 

til bloktilskud samt budgetforslaget om reduktion i rehabiliteringsindsatsen, mv.  

Ældrerådet spurgte ind til status på demensstrategien og pårørendekonsulenten. 

Konstruktionen omkring pårørendekonsulent-funktionen er ved at falde på plads og 

Ældrerådet vil høre nærmere. I forhold til demensstrategien har det første fokus 

været på specielt kompetenceudvikling samt på at få indrettet det kommende 

Demenscenter Kristiansminde, så demensvenligt som muligt.  

 

Ældrerådet drøftede ligeledes med Jessie Kjærsgaard opfølgningen på den seneste 

brugertilfredshedsundersøgelse, herunder specielt tiltag i forhold til den praktiske 

hjælp. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil drøfte opfølgning på undersøgelsen på 

førstekommende møde.  

 

Konsulenterne Tina Holm og Ida Hvitved fra sekretariatet for Social, Job og Sundhed 

præsenterede PRO-projektet, der er et modningsprojekt, som har til hensigt at 

udvikle et borgervendt redskab til tidlig opsporing af sygdomstegn.  

 

Ældrerådet gav tilbagemeldinger til forvaltningen på redskabet, herunder bl.a., at der 

i projektet bør tages højde for at nå de svageste ældre, hvordan et resultat fra en 

score kan føre til en reel handling hos enten en praktiserende læge eller hos 

kommunen, mv. Der var enighed om, at emnet kommer på dagsorden til kommende 

møde i 60Plus med henblik på en eventuelt mere bred omtale af modningsprojektet.  
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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 

 Henvendelse om overskridelse af blindelinjer ved Basaren i   

Jernbanegade  

 Kultur- og Idrætsgruppen som relaterer til KIU 

 Kanal Roskilde får 60.000 kr. fra Velux fonden til seniorredaktion 

 

3.2 Budget 2020. Høringsfrist 12. august - 13. september 

 Færdigbehandles på Ældrerådsmødet 2. september 

 

BESLUTNING:  

Det blev besluttet, at alle arbejdsgrupper er klar med udkast til 

bemærkninger til budget 2020-2023 til næste møde.  

 

 3.3 Roskilde Brandvæsen overtager opgaverne fra Østsjællands 

Beredskab pr. 1. januar 2020. I den forbindelse er serviceopgaven 

med udkørsel til personer, der ikke reagerer på morgenopkald fra 

de frivillige foreningers ringerordning, opsagt. Der må findes en 

løsning på det problem. 

 

BESLUTNING:  

På Ældrerådets anmodning vil Jessie Kjærsgaard se nærmere på 

den nuværende tryghedskaldsordning, som Beredskabet fremover 

ikke kan løfte.    

 

 3.4 Sundhedsdagen den 31.8.2019  

  Kultur- og idrætsgruppen står for forplejning 

  Bilag: pjece 

   

  BESLUTNING:  

Opgaver blev fordelt. Forvaltningen påtager sig opgaven med 

revideret pjece.    
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                            3.5 Evaluering af møde med SOU 4/6. 

 Tilfredshedsundersøgelsen 

   

  BESLUTNING:  

Ældrerådet tog til efterretning, at Sundheds- og Omsorgsudvalget 

behandler en opfølgende sag på dagsorden til augustmødet. Der 

var enighed om at opfordre Sundheds- og Omsorgsudvalget til, at 

en pårørendeundersøgelse bør overvejes når forvaltningen 

gennemfører en ny brugertilfredshedsundersøgelse.  Der var 

enighed om, at fællesmødet med Sundheds- og Omsorgsudvalget 

var godt.   

                              

 

 3.6  Status over Ældrerådets vision: hvor langt er vi med vores 

”Ældrerådet vil Arbejde for” er der nogle af vores ”Ældrerådet vil 

arbejde for” som vi skal have mere fokus på? (Marianne Lund) 

    

  BESLUTNING:  

Ældrerådet blev enige om, at arbejdsgrupperne ser nærmere på 

egne mål i Ældrerådets vision og hvorvidt disse er indfriet eller der 

skal arbejdes videre med dem. Emnet tages op igen på 

kommende møder.  

 

 3.7 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer   

 

  BESLUTNING:  

  Emnet blev drøftet.  

 

 3.8 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

  BESLUTNING:  

Ann Marie Cordua oplyste om møde på Gundsø Omsorgscenter. 

Dorthe Friis oplyste om møde på Sct. Jørgensbjerg, Frank 

Binderup oplyste om møde på Himmelev Gl. Præstegaard.  

 

 3.9 60 plus 

 

  BESLUTNING:  

Redaktionen for 60Plus meldte tilbage til Ældrerådet, at der er et 

godt samarbejde med forvaltningen om bladet. Ældrerådets 
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medlemmer af redaktionen vil på kommende møde drøfte PRO-

projektet, jf. anden punkt på dagsorden.  

 

4 Høringssvar                   

 BESLUTNING:  

Ældrerådet behandlede og godkendte høringssvar til Sundheds- og     

omsorgsudvalgets møde den 20. august 2019. Se høringssvarene her: 

www.roskilde.dk/ældreråd  

 

 

5. Tilsyn  Styrelsen for patientsikkerhed –  

   planlagt tilsyn i Hjemmeplejedistrikt Nord – Himmelev 

   Konklusion: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden 

 

BESLUTNING:  

Ældrerådet tog den seneste tilsynsrapport til efterretning.   

 

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

    Formand – næstformandsmøde 17/9 i Køge 

    Temadag 2/10 

    Marianne, Tove, Marie, Erik, Hermand er tilmeldte.  

     

   6.2 Regionsældrerådet 

 Møde for kreds 7 på Køge Rådhus 6. september kl. 9, afbud fra 

Marianne 

     

 

7. Eventuelt     

 Frank Binderup omtalte behovet for at formidle, hvor man kan finde gratis kunst og 

oplevelser i Roskilde Kommune samt behovet for at formidle placering af offentlige 

toiletter.  

 

 Ældrerådet drøftede, hvorvidt borgerrådgiveren kunne besøge Ældrerådet. Der var 

enighed om dette til et kommende møde i efteråret.   

 

8.  Godkendelse af referat 

 Godkendt 

  

http://www.roskilde.dk/ældreråd

