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I januar tog Ældrerådet sin arbejdsform op til revision. Det betød, at der
blev nedsat fire ad hoc grupper til at følge arbejdet i de relevante politiske
udvalg og komme med forslag til dagsordenspunkter til møder med
politikerne, forberede høringssvar med mere:
Ældre- og Omsorgsgruppen: Ole Nyholm Pedersen, Mariann Scholte
Mehder, Jakob Thielsen og Poul Vangslev.
Forebyggelses- og Socialgruppen: Marie Jørgensen, Ann Marei Cordua,
Bente Bang og Tove Amsinck.
Teknik- og Miljøgruppen: Johannes Pedersen, Fritz Voss, Inger Larsen og
Leif Johansen.
Fritids- og Kulturgruppen: Ruth Marie Carlsen, Kirsten Bendix, Kirsten Feld
og Leif Johansen.
Ældrerådet har plads i forskellige følgegrupper: Følgegrupper omkring de
nye pleje- og handicapbyggerier i Trekroner. Følgegruppen vedrørende
Servicebusser fortsætter arbejdet til den nye Busplan er implementeret.
Følgegruppen til projekterne ”God mad godt liv”. Følgegruppen for
”Udvikling af Roskildes bymidte”.
De fleste af Ældrerådets medlemmer er kontaktperson til et af de Brugerog pårørenderåd ved plejecentrene, der ønsker kontakt med Ældrerådet.
Det er kontakter, der har stor betydning for Ældrerådets løbende arbejde.
60PLUS er en god form at nå ud til borgerne på. I hæftet form og med en
anden papirkvalitet skiller bladet sig nu mere selvstændigt ud fra Roskilde
Avis, hvori det ligger som et indstik.
MØDER
Ældrerådet har haft 11 ordinære møder og 1 ekstraordinært møde.
Der har været 2 dialogmøder med Ældre- og Omsorgsudvalget, hvor vi
blandt andet drøftede Sundhedsaftalen, hvordan fungerer den i praksis i
forhold til genoptræning, den ældre medicinske patient og
uhensigtsmæssige indlæggelser. Konkretisering af budget 2012 og
serviceniveauet efter besparelserne. Den digitale fremtid samt EU's år
”aktiv aldring”.
1 møde med Forebyggelses- og Socialudvalget, hvor vi drøftede
Sundhedsprofilen og Sundhedscentret samt frivilligmidler og forebyggelse.
Der har været 1 møde med formanden for Teknik- og Miljøudvalget, hvor
vinterens utilstrækkelige snerydning og Busplan 2012 blev drøftet.
Budgetrammen for 2012 blev drøftet på et møde med borgmester Poul
Lindor Nielsen.
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Det traditionelle Borgermøde på Roskilde Bibliotek i april måned blev
afviklet i samarbejde med demenskoordinatorerne, under titlen: ”Liv i
alderdommen – hvad kan vi selv gøre”. Det blev et tilløbsstykke med en
livlig debat.
Markeringen af FN’s internationale ældredag blev markeret sammen med
Ældre Sagen, Ældre hjælper ældre og LO - Faglige Seniorer. Da det var
en lørdag, var vi på Stændertorvet i Roskilde, hvor vi havde sat
formændene for Ældre- og Omsorgsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
stævne.
Ældrerådet har også på andre måder haft lejlighed til møde kommunens
borgere.
Dels på den årlige Sundhedsdag den 27. august på Hestetorvet og dels
på Ældre Motion og DGI’s Senior Festival den 22. oktober i Roskilde
Hallerne.
Ældrerådet deltog i Roskilde Kommunes store arrangement i anledning af
Frivilligåret og Frivilligdagen den sidste fredag i september. Dagen blev
afholdt i en af Musicon’s haller.
POLITIKKER
En sag som har haft stor politisk bevågenhed hos borgerne såvel som hos
politikerne er ”Den nye Busplan”, som blev sat i drift den 12. december
2011. Den har været under planlægning gennem hele 2011.
I foråret drøftede og kommenterede Ældrerådet oplægget til planen,
repræsentanter for Ældrerådet deltog i borgermøder og følgegruppen
drøftede planen, besigtigede busser og kom med forslag til forbedringer.
Ældrerådet lægger vægt på løftet om uddannelse af chauffører og
hensynsfuld igangsætning af hensyn til ældre og handicappede.
Følgegruppen blev efterfølgende ikke brugt efter hensigten. Det rådes der
bod på i 2012 hvor der fortsat vil ske justeringer af planen, hvor
følgegruppen deltager efter drøftelser i Ældrerådet.
Byrådets sidste politikområder blev færdige i 2011, de handlede om
Kulturpolitik og Idrætspolitik. Ældrerådet tilsluttede sig Kultur- og
Fritidsgruppens forslag til høringssvar. I forhold til Kulturpolitikken har
gruppen især hæftet sig ved formidling og markedsføring, hvor det er
vigtigt at kulturbasen er tilgængelig på Biblioteket i en papirudgave.
I forhold til Idrætspolitikken har gruppen foreslået et nyt mål for de første
år: ”Et aktivt liv for alle grupper – bevægelse og motion gennem hele livet.”
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I høringssvaret om Misbrugspolitikken foreslog Ældrerådet en ny ÆLDRERÅDET
målsætning ”Roskilde Kommune vil være opmærksom på fejlmedicinering 2
af borgerne med deraf følgende afhængighed og misbrug”
Byrådet har over en periode arbejdet med visioner og mål for udviklingen
af Roskildes bymidte. I den anledning har en stor bredt sammensat
følgegruppe været indkaldt til en række møder, med spændende
drøftelser, både før og efter sommerferien. Det er der kommet 2 produkter
ud af, dels et udviklingsprogram ”Den dynamiske bymidte” med visioner,
rammer og proces for udviklingen og dels en handleplan for årene 2012 –
15. De første mål, der arbejdes med er Busplan, Sortebrødre Plads,
Stændertorvet og Kulturstrøget. Følgegruppen har været præget af mange
interesser, men der har været stor lydhørhed for de mange synspunkter.
BUDGET OG KVALITETSSTANDARDER
Byrådets krav til budget 2012 var, at udgifterne til drift skulle reduceres og
der var meldt sparemål ud på alle områder.
Det har Ældrerådet forholdt sig til, men fandt, at der er tre ting at være
opmærksom på. Dels den demografiske udvikling, dels Roskildes lave
forbrug på Ældreområdet og endelig den glidende flytning af opgaver fra
sygehus til kommune.
Ældrerådet mener, at der skal fokuseres på fornyelser og ikke på
forringelser i den kommunale service.
På baggrund af ad hoc gruppernes udmeldinger og Ældrerådets drøftelse,
kommenterede Ældrerådet sine synspunkter på de enkelte punkter i sit
høringssvar.
Fx: støtte til politikernes fravalg af de effektiviseringsforslag, der handlede
om serviceændringer på Ældre- og Omsorgsområdet, men bekymring over
den høje stigning af madpriser op til lovens maksimum. Tilfredshed med at
der ikke ændres ved frivilligmidlerne efter §§ 18 og 79, disse midler har en
stor forebyggende effekt. Støtte til udmøntning af tilgængelighedsplanen,
men bekymring over tidsplanen med start i 2015.
Som bekendt blev der, om ikke enighed så dog, et bredt politisk flertal bag
budget 2012. Borgmesteren lagde op til kommende drøftelser om
innovation og udvikling med henblik på fremover at kunne fastholde
Roskildes serviceniveau indenfor de økonomiske rammer.
Budget
2012
gav
ikke
anledning
til
serviceændringer
i
Kvalitetsstandarderne på ældre- og træningsområdet. Til gengæld blev der
forelagt et forslag om ændring af visitationspraksis, hvilket afspejler sig i
de reviderede Kvalitetsstandarder. Fra visitation til konkrete ydelser til
visitation til pakker indenfor en tidsramme. Det er så borger og personale,
der indenfor rammen, aftaler den konkrete indsats den konkrete dag. Der
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er fortsat lagt op til at borgeren medvirker i det omfang, det er muligt efter ÆLDRERÅDET
princippet hjælp til selvhjælp.
2
Ældrerådet har støttet forslaget, da det udtrykker respekt for borgeren som
herre i eget hus og for borgerens færdigheder.
Ældrerådet anser det for vigtigt, at personalet uddannes til at gå i dialog
med og lytte til borgerens ønsker og behov.
HØRINGER
Ældrerådet har gennem året løbende haft sager til høring fra de politiske
udvalg. Ældrerådets ad hoc grupper har haft en første drøftelse med
forslag til Ældrerådets behandling af høringssagen.
I sagens natur er de fleste sager kommet fra Ældre- og Omsorgsudvalget.
I den forbindelse har der været kommentarer / høringssvar til emner som:
brugertilfredshedsundersøgelser, ventetider til genoptræning, pleje- og
bistand til enlige sengeliggende, udviklingspuljen, sensorteknologi og
teleløsninger, kampagnen ”god mad – godt liv” og spisevenner.
Fra Forebyggelses- og Socialudvalget har vi bl.a. haft tildelingskriterierne
for frivilligmidler til høring.
Fra Teknik- og Miljøudvalget er det især Busplanen, der har givet
anledning til drøftelser og flere høringssvar.
TILSYN
Ældrerådet får løbende rapporterne fra Embedslægens og kommunens
årlige uanmeldte tilsyn på de enkelte plejecentre til høring. Forslag til
høringssvar bliver lavet af kontaktpersonerne til plejecentrene på
baggrund af den enkelte rapport og deres egne erfaringer på stedet.
Rapporterne har været præget af meget få og mindre væsentlige
bemærkninger, især omkring medicin og patientsikkerhed. Det løft af
kvaliteten, der prægede rapporterne sidste år, er fortsat i år. Det betyder at
enkelte plejecentre ikke får besøg af Embedslægen i 2012.
Den massive kritik, der var omkring træningen for år tilbage er forsvundet
og flere steder erstattet af ros.
I rapporterne savner Ældrerådet den dialog med bruger- og
pårørenderådene, der fandt sted, da de anmeldte tilsyn eksisterede.
REGIONSÆLDRERÅD
Regionsældrerådet
har
afholdt
4
regionsældrerådsmøder,
6
forretningsudvalgsmøder og 2 temamøder, der var åbne for flere
ældrerådsmedlemmer fra kommunerne. På temamøderne blev der
orienteret om indhold og opgavefordeling på sundhedsområdet mellem
Regionen og kommunerne, om flex – trafik og handicapkørsel i de enkelte
kommuner. På det ene temamøde blev der nedsat 5 arbejdsgrupper om
aktuelle emner:
 Sundhedsaftalen
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 Psykiatri
 Fremtidens sygehuse
 IT og digitalisering
Grupperne bearbejder og konkluderer de punkter vedrørende ældre, der
skal behandles i Regionsrådets politiske udvalg.
Der har været arrangeret besøg på sundhedscentre i Lolland og
Odsherred kommuner, på Slagelse sygehus med orientering om den
præhospitale indsats med besigtigelse af komandocentralen.
DANSKE ÆLDRERÅD
Ældrerådet er medlem af DANSKE ÆLDRERÅD, der har til formål at
varetage ældrerådenes interesser overfor regering, Folketing, KL, Danske
Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer samt
styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.
Ældrerådet har i årets løb deltaget i DANSKE ÆLDRERÅDs
repræsentantskabsmøde, hvor formanden Kirsten Feld blev genvalgt for
en 2-årig periode. Der har været deltagere med til ældrepolitiske
konferencer og temadage.
FREMTIDEN
Innovation og udvikling er sat på Byrådets dagsorden for 2012, med det
mål for øje at fastholde og udvikle Roskilde som en levende Kommune
med en god service overfor borgerne, indenfor den økonomi, der er til
rådighed.
Velfærdsteknologi vinder indpas i ældreplejen, det kan betyde en lettelse
både for borger og personale, men skal introduceres og anvendes med
omtanke, så det opleves som frihed og ikke som et overgreb.
Det bliver en udfordring for Ældrerådet at være med i dialogen at sikre at
udviklingen sker med respekt og hensyntagen til den enkelte borger.
Behandlet og godkendt i Ældrerådet
5. marts 2012
Kirsten Feld
formand
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