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2012 EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer og det
tredje år for Ældrerådet, der fortsat består af:
 Kirsten Feld, formand, Fritids- og Kulturgruppen, Danske Ældreråd
 Ann Marie Cordua, redaktionen, Forebyggelses- og Sundhedsgr.
 Bente Bang, Forebyggelses- og Sundhedsgruppen
 Fritz Voss, redaktionen, Teknik- og Miljøgruppen
 Inger Larsen, kasserer, Teknik- og Miljøgruppen
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 Johannes Pedersen, redaktionen. Teknik- og miljøgruppen
 Kirsten Bendix, Fritids- og Kulturgruppen
 Leif Johansen, Teknik- og Miljøgruppen, Fritids- og Kulturgruppen
 Mariann Scholte Mehder, Ældre- og Omsorgsgruppen
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ARBEJDSFORM
De fire ad hoc grupper, der blev nedsat sidste år, for at følge arbejdet i
byrådets politiske udvalg, har forberedt høringssvarene til de sager,
udvalgene har sendt til høring i Ældrerådet. Efter en drøftelse i Ældrerådet
er det endelige høringssvar blevet sendt frem til politikkerne.
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Der har været stor forskel på, hvor mange opgaver, der har været i løbet 2
af året i de forskellige grupper. Ældre- og Omsorgsgruppen er den gruppe,
der har haft flest opgaver i årets løb. Det drejer sig om forslag til
høringssvar eller kommentarer til
 Ældrekommissionens anbefalinger vedrørende ”Livskvalitet og
selvbestemmelse på plejehjem”
 Himmelev gl. Præstegård
 Europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne
 Forslag om at Trekroner Plejecenter drives efter ”Eden alternative”
principper
 Fælles vand- og varmemålere på Trekroner Plejecenter
 Evalueringsrapporten vedrørende ”hjælp til selvhjælp” i
hjemmeplejen
 Budget 2013 for Ældre- og Omsorgsudvalgets område
 Kvalitetsstandarder
 Opsamling på 1. oktober FNs ”internationale ældredag” og EU's
”Generationernes dag”
 Samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis om det
nære sundhedsvæsen
To medlemmer fra Ældre- og Omsorgsgruppen har været med på
besigtigelsestur, sammen med politikerne, til 2 plejehjem i Jylland, hvor
Eden alternative principper anvendes i dagligdagen.
Teknik- og Miljøgruppen har i årets løb primært bidraget med forslag til
høringssvar eller kommentarer til Roskilde Kommunes Teknik- og
Miljøudvalg
 Justering af busplan 2012 – Bustrafikbestilling til 2013
 Blå Grøn strategi, der handler om Strategi – Vision 2020 og
handleplan 2012 – 16
 Budget 2013 for Teknik- og Miljøudvalgets område
 Trafikpolitik – forslag til revision og nye kortsigtede mål
 Cyklistplan 2012
 Prioritering af Roskilde Kommunes midler til tilgængelighed og
trafiksikkerhed i 2013
Et medlem af Teknik- og Miljøgruppen har deltaget i et status møde i
følgegruppen vedr. Servicebusser om ændringsforslag til busplan 2012.
Kultur- og Fritidsgruppen, der har ikke været mange sager fra Kultur- og
Fritidsudvalget i årets løb, gruppen har haft høringssvar eller kommentarer
til
 Budget 2013, herunder opfordret til at Sct. Jørgens Badet bevares
indtil en ny svømmehal kan tages i brug
 At alle borgere, især ældre kan komme i kontakt med de lokale
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borgerservice
 At ingen borgere bliver ladt i stikken i kommunens digitale fremtid.
Gruppen følger udviklingen for bibliotekerne
FØLGEGRUPPER
Udover de følgegrupper, der er nævnt under ad hoc grupperne, har
ældrerådet en repræsentant i følgegruppen for ”den dynamiske bymidte”.
Gruppen har haft flere møder i løbet af året, blandt andet i forbindelse med
tilrettelæggelsen af borgermøde om Stændertorvet, på Stændertorvet en
lørdag i december.
KONTAKTPERSONER
De fleste af bruger- og pårørenderådene har en kontaktperson (uden
stemmeret) fra Ældrerådet. Det giver Ældrerådet en værdifuld viden, om
livet på plejecentrene, til vores høringssvar fx vedr. rapporter fra
embedslægen og kommunens uanmeldte tilsyn.
I bruger- og pårørenderådene har der været drøfteler om
Ældrekommissionens anbefalinger.
60PLUS
Informationsavis til seniorborgere er en god måde for Ældrerådet at nå ud
til borgerne på. Redaktionens røde tråd i det forløbne år har været et
udpluk af portrætter af den mangfoldighed af aktiviteter, der trækker folk af
huse i Roskilde. Kommunen kommer til orde med aktuelle emner og ikke
mindst foreningslivet har mulighed for at annoncere deres sæsonplaner.
MØDER
Ældrerådet har afholdt 11 møder i 2012. Forretningsudvalget har haft 10
møder.
Der har været 2 dialogmøder med Ældre- og Omsorgsudvalget.
Ligeledes 1 dialogmøde med Forebyggelses- og Socialudvalget
Borgmesteren deltog i et af Ældrerådets møder, Roskildes udvikling og det
kommende budget var på dagsordenen.
Ældrerådet har haft et fællesmøde med Handicaprådet.
23. april løb Ældrerådets årlige cafémøde af stablen: Aktiv aldring –
hvordan virker det? Hvad vinder vi?
3 hovedtemaer blev sat til debat:
 God mad – godt liv
 Længst muligt i eget liv
 Sammenhængen i Busplanen
Mødet var velbesøgt og debatten livlig. Ældrerådet fik noget med hjem til
det videre arbejde.
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I anledning af at 2012 var EU's år for Aktiv aldring – og solidaritet mellem ÆLDRERÅDET
generationerne, blev generationernes dag og FNs internationale ældredag 2
markeret i samarbejde med Ældre- og Omsorgsudvalget, tilligemed Ældre
Sagen, Ældre Motion, Ældre hjælper ældre og LO – Faglige Seniorer.
Mødet blev støttet af EU-Kommissionen.
Hovedoplægget: Det lange liv i et aldrende samfund – et skrækscenarie?
blev holdt af Lektor ved Syddansk Universitet Bernard Jeune.
Derefter blev en række eksempler på samarbejde på tværs af
generationer og frivillige organisationer i Roskilde præsenteret.
Omkring bordene blev præsentationerne drøftet med henblik på inspiration
til nye initiativer.
Ældrerådet har haft lejlighed til at møde kommunens borgere.
På den årlige Sundhedsdag den sidste lørdag i august og på Ældre
Motion og DGIs senior festival i Roskilde Hallerne.
Ældrerådet deltog i Roskildes store arrangement på ”frivillig fredag” på
Musicon.
Medlemmerne har deltaget i aktuelle borgermøder i løbet af året.
BUDGET OG KVALITETSSTANDARDER
Atter i 2012 var rammerne snævre for det kommende års budget. Det
lykkedes byrådet at få enderne til at mødes på en fornuftig måde.
Ældrerådet havde forinden budgettet til høring som tidligere nævnt. Her
skal kun nævnes enkelte væsentlige bemærkninger:
 Det anbefales, at Sct. Jørgens badet overlever til en ny svømmehal
er etableret.
 Det forventes, at merprovenuet, fra flere buspassagerer, anvendes
til de områder med få pendlere, men mange ældre borgere, hvoraf
mange er afhængige af kollektiv trafik.
 Toiletter på Hestetorvet
 Cykelsti langs Store Valbyvej ses gerne fremmet.
 En produktionsstigning (ældreområdet) på 1 % ser ud til at være en
farbar vej, men kræver stor bevågenhed, så serviceniveauet ikke
forringes unødigt for borgerne.
 Afviser yderligere besparelser på ”Hjælp til selvhjælp” i ældreplejen.
Budget 2013 gav ikke anledning til ændringer i serviceniveauet i
ældreplejen, hvorfor der ikke er sket ændringer i kvalitetsstandarderne.
Ældrerådet har dog anbefalet at brochuren om kommunens
kvalitetsstandarder når ud til alle modtagere af ældrepleje. De er
overskuelige og let læselige.
HØRINGER
Ældrerådet har løbende haft sager til høring fra de politiske udvalg, hvilket
fremgår af ad hoc gruppernes arbejde.
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Gennemgående er der meget kort frist til at lave gennemarbejdede ÆLDRERÅDET
høringssvar. Det opvejes til dels af den dialog Ældrerådet har med 2
socialdirektøren og ældrechefen, hvor vi bl.a. orienteres om hvad, der er
på vej.
TILSYN
Ligesom sidste år har, rapporterne fra Embedslægen og Kommunens
uanmeldte tilsyn på de enkelte plejecentre, været opmuntrende læsning.
De få anmærkninger til rapporterne havde stort set alle den milde
bedømmelse: ”som samlet set kun indebærer ringe risiko for
patientsikkerheden” Flere plejecentre får ikke besøg af Embedslægen i
2013.
Flere beboere gav udtryk for tilfredshed med muligheden for træning på
lige deres niveau. Forbruget af sovemedicin er faldet efter, at
hovedmåltidet nu serveres om aftenen.
REGIONSÆLDRERÅD
Ældrerådet er medlem af Regionsældrerådet, vores medlem sidder i
forretningsudvalget. Udover møderne i Regionsældrerådet og
forretningsudvalget har der været 2 temamøder med oplæg og debat om
aktuelle sundhedspolitiske emner dels med politikere fra Regionsrådet og
dels med Sundhedsministeren.
Formanden og næstformand har deltaget i møder med de andre
regionsældreråd og DANSKE ÆLDRERÅD. Formanden har sammen med
de øvrige formænd deltaget i DANSKE ÆLDRERÅDs årlige møde med
formanden for Danske Regioner.
Der har i Årets løb været en god dialog med Regionsrådet.
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.
Ældrerådets medlemmer har i årets løb deltaget i DANSKE ÆLDRERÅDs
repræsentantskabsmøde samt i de ældrepolitiske konferencer og
temadage.
FREMTIDEN
2013 er valgår. Der skal gennemføres 3 valg. Til Regionsrådet, til Byrådet
og til Ældrerådet.
Især valg til Ældrerådet kommer til at præge Ældrerådets arbejde i det
kommende år.
Den længere levetid og væksten i ældrebefolkningen og de udfordringer,
der følger med vil være på dagsordenen i de kommende år.
Kirsten Feld, formand
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