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Visionen for Ældrerådet har været:  
Roskilde skal være en god kommune at leve i for borgere på tværs af generationerne. 
 
Ældre borgere skal møde en aktiv kommune, hvor borgerne bl.a. kan møde kommunen 
gennem borgerservice og opleve en god hverdag med alsidige tilbud. Det er endvidere 
vigtigt, at der er gode trafikforhold, der er tilgængelige for alle, og hvor de ydre rammer 
opfordrer til alle former for initiativer. 
 
Ældre borgere skal møde ligeværdighed og respekt, når behov opstår. De skal have 
støtte til at løse den øjeblikkelige situation; i videst mulig omfang som hjælp til 
selvhjælp. 
  
 2017 blev på mange måder et travlt år, der ikke mindst blev præget af forberedelserne 
til ældrerådsvalget den 21. november, samtidig med valget til Byråd og Region. Et år 
med en god dialog med politikere, forvaltning, borgere, Handicapråd med flere. 
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MØDER OG ARRANGEMENTER 
Mødeaktiviteten har været større end i de andre år, idet forberedelserne til valget har 
medvirket dertil. 
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MØDER OG ARRANGEMENTER 
Mødeaktiviteten har været større end i de andre år, idet forberedelserne til valget har 
medvirket dertil. 
Udover ældreråds- og forretningsudvalgsmøderne, har de vigtigste været. 
 

 
Dialogmøder 

De halvårlige dialogmøder med Sundheds- og Omsorgsudvalget er centrale for dialogen 
med politikerne, her får vi vendt aktuelle emner, som status på rehabiliteringen, akutteam 
og ikke mindst ældreboliger og ældreegnede boliger, med beslutningstagerne.  

I marts havde Ældrerådet besøg af formanden for Plan- og Teknikudvalget, hvor vi 
drøftede aktuelle spørgsmål som tilgængelighed, offentlig transport, busplan, Støden 
(cykelsti), Ny Østergade projekt, billige boliger samt boliger på Slagterigrunden. 
Det årlige møde med Handicaprådet havde flere punkter på dagsordenen, 
fællesnævneren var tilgængelighed: Lægepraksis, for mange er ikke tilgængelige for 
handicappede. Handicapparkering, dårlig skiltning. Ændring af byggelovgivningen, de to 
formænd har skrevet om emnet.  
 
Borgermøder 

Forårets traditionelle borgermøde var et velbesøgt og spændende cafémøde med temaet: 
Fremtidens Velfærd – i en tid med flere ældre og færre til at betale.  
Vi havde inviteret centerleder Pia Gjellerup, Center for offentlig innovation: Fremtidens 
velfærd – bedre og billigere? og Roskildes direktør for social, job og sundhed Christian 
Harsløf: Fremtidens velfærd – utopi eller virkelighed. 
De to oplægsholdere forstod at skabe en livlig debat om et aktuelt emne. 
 
Da FN’s Internationale Ældredag 1. oktober var en søndag, inviterede arrangørerne: 
Sundheds- og Omsorgsudvalget, Roskilde Ældre Motion, Ældre Sagen, Ældre hjælper 
ældre, Faglige Seniorer, OK klubben og Ældrerådet til åbent hus sammen med og hos 
Trekroner Plejecenter, Sct. Jørgensbjerg Plejecenter, Kristiansminde Plejecenter, 
Asterscentret, Bernadottegården, Roskilde Ældre Motion, Roskilde Kommunes Senior-
højskole – Ragnarock havde lagt lokale til. Arrangementerne var forskellige og 
indholdsrige. Mange mennesker kiggede ind. 
 
Igen i år kunne man finde Ældrerådets telt på Sundhedsdagen. Det blev dagen, hvor 
kandidatlisten til ældrerådsvalget blev præsenteret for første gang. Der kom mange 
mennesker forbi i løbet af dagen og der blev snakket. 
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ARBEJDSFORDELING 
Ad hoc grupper 

Sundheds- og Socialgruppen 
Gruppen har i årets løb bidraget med oplæg til høringssvar og kommentarer vedrørende 
sager, der hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget, 

 Forslag til anvendelse af udviklingspuljen og ældremilliarden for 2017 

 Forbedret tandsundhed for de svageste ældre 

 Ansøgning om indkøb af ekstra indkøbsbus 

 Godkendelse af projektforslag for det kommende plejecenter Hyrdehøj 

 Udvidelse af målgruppen for klippekortordningen i hjemmeplejen 

 Pårørendepolitik 

 Fast tilknyttede læger på plejecentre 

 Renovering af produktionskøkkener på 3 plejecentre 

 Budget 2018 

 Udbud af bleer, stomi- og kateterhjælpemidler 

 Sag vedr. benyttelse af kommunens ældreboliger 

 Alle tiders Musikby 

 Kvalitetsstandarder 
 
Teknik- og Miljøgruppen 
Gruppen har i årets løb bidraget med høringssvar samt gennemgået dagsordnerne fra 
Plan- og Teknikudvalget 
Derudover har udvalgets og Ældrerådets formænd haft møder om aktuelle emner. 
Deltaget i brugergruppemøder sammen med medlemmer fra Handicaprådet hos Teknisk 
forvaltning om tilgængelighed 
Vi har lavet oplæg til høringssvar til Plan- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget 

 Budget 2018 

 Tilbagekøb af vejbelysning i gl. Gundsø og Ramsø kommuner 

 Om beredskabet i forbindelse med oversvømmelsen i Jyllinge 

 Alle tiders Musikby  

 Tilgængelighedsplan 2017 
 
Følgegrupper 

Følgegruppen for plejecenter Hyrdehøj 

I foråret var følgegruppen samlet for at blive præsenteret for det detailprojekterede projekt 
og foretage en finpudsning af og beslutning om enkelte detaljer inden udbud. Projektet 
lever op til vore forventninger.  
 
Fokusgruppe om rehabiliteringsindsatsen ved demens 
I slutningen af året og perioden fik Ældrerådet en invitation fra Nationalt Videnscenter for 
Demens til at deltage, med 2 medlemmer, i et fokusgruppeinterview, om 
rehabiliteringsindsatsen ved demens, sammen med repræsentanter fra kommunen og 
Alzheimerforeningen. Anledningen er en kommende forskning på området. En af 3 
udvalgte kommuner skal være casekommune i projektet. De øvrige kommuner er 
Svendborg og Odense. Det blev en indholdsrig samtale. Spørgsmålet er nu: Hvem bliver 
en del af projektet? 
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Kontaktpersoner til Bruger- og pårørenderåd 
Roskilde Kommune har valgt at have Bruger- og pårørenderåd på plejecentrene. Det har 
stor betydning, at alle Bruger- og pårørenderåd, i denne periode, har valgt, at have en 
kontaktperson fra Ældrerådet. Det giver viden og inspiration.  
 
60PLUS 
Redaktionen 
Bladet 60PLUS udkommer, som indstik i Roskilde Avis, 5 gange om året. Det er en god 
mulighed for Ældrerådet til at nå ud til borgerne med aktuelle emner indenfor Ældrerådets 
område. 
 

I 2017 blev mange vigtige emner berørt bl.a.: 

 Formandens oplysende ledere om ældrepolitik og Ældrerådets opgaver 

 Information om aktiviteter ved hjælp af frivillige medlemmer i foreninger og klubber 

 ”Demensalliancen” 

 Artikler om eller med borgere som fortæller om livsglæden ved at holde sig aktiv 
både fysisk og mentalt, men også betydningen af at hjælpe andre 

 Hvordan ”klippekortet” bruges for hjemmeboende ældre, som har brug for 
Kommunen og for plejehjemsbeboerne. 

 Seniorhøjskolen 

 Vigtigheden af at Kommunen har et godt og tæt samarbejde med pårørende 

 Indlæg og informationer om opstillede kandidater til Ældrerådet i perioden 2018 – 
2021 

 
HØRINGER 
Som det ses ovenfor, har der løbende gennem året været høringer, som ad hoc 
grupperne har forberedt til Ældrerådets beslutning. Ved større sager fx det årlige 
budget og revisionen af kvalitetsstandarderne har der været rimelig lang tid til 
høringen, hvorimod der har været kort tid til at give svar på de løbende sager. 
Ældrerådet har derfor tilrettelagt vores mødeplan, så vores høringssvar når frem til de 
politiske gruppemøder og de efterfølgende udvalgsmøder. 
 
Budget og Kvalitetsstandarder 

Budget 2018 har været drøftet i Ældrerådet efter indstilling fra ad hoc grupperne. Det er 

endt med et høringssvar, hvor vi har kommenteret forskellige dele af budgettet. 
 
Revisionen af kvalitetsstandarderne viste, som følge af budget 2018 ingen ændring af 
serviceniveauet. Men tekstmæssige ændringer af beskrivelsen af aktivitetstilbud fra 
deltagelse i Dagcenter og Lokalcenter til deltagelse i Seniorhøjskolen, som tilbyder nye 
former for samvær og aktiviteter. 
Derudover en udvidelse af målgruppen som tilbydes forebyggende hjemmebesøg i 
alderen 65 – 79 år. Ændringer som Ældrerådet har tilsluttet sig. 
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Tilsyn 
Det, at Styrelsen for Patientsikkerhed er gået over til risikobaserede tilsyn ved 
stikprøver i kommunerne, har betydet at Roskilde Kommune ikke har haft tilsyn derfra i 
2017. 
 
Formanden og de enkelte kontaktpersoner fra plejecentrene har udarbejdet forslag til 
Ældrerådets høringssvar på de kommunale tilsynsrapporter fra hjemmeplejen og 
plejecentrene. Der er enighed i Ældrerådet om at den eksterne tilsynsmodel fungerer 
godt og har hævet tilliden til tilsynet. 
 
Politikker  

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 vedtog Byrådet at arbejde hen imod at 
formulere en pårørendepolitik. En politik der blev vedtaget, efter indstilling fra 
Beskæftigelses- og Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Handicaprådet 
og Ældrerådet har været inddraget i arbejdet hele vejen. Undervejs med dialog og 
høring af bruger- og pårørenderåd, patientforeninger m.fl. 
 
REGIONSÆLDRERÅDET 
Regionsældrerådet (RÆR) består af et medlem fra hver af Regionens 17 ældreråd. 
Udover rådsmøderne afholder RÆR temadage om aktuelle emner. Forårets temadag 
handlede om frivillighed. Der deltog flere medlemmer fra Roskilde Ældreråd. I lyset af 
travlhed med ældrerådsvalg rundt i kommunerne, blev efterårets temadag droppet. 
RÆR er repræsenteret i Patientinddragelsesudvalget ved  
Lotte Petersen fra Næstved. Kirsten Feld repræsenterer rådet i Tværsektoriel 
Demensstyregruppe. 
Da et medlem af forretningsudvalget udtrådte, blev Kirsten Feld medlem der i 
periodens sidste år. 
 
DANSKE ÆLDRERÅD 
Ældrerådet er medlem af DANSKE ÆLDRERÅD (DÆ), der har alle 98 ældreråd som 
medlemmer. 
 
Medlemmer af Ældrerådet har deltaget i DÆ repræsentantskabsmøde, konferencer og 
temadage. Det har givet viden og inspiration til Ældrerådets virke. 
 
ÆLDRERÅDSVALGET 
Ældrerådsvalget har fyldt en del i ældrerådets arbejde i det forløbne år. 
Valgbestyrelsen, formand Claus Larsen og Annie Larsen fra Sundheds- og 
Omsorgsudvalget, næstformand Kirsten Feld og Ole Nyholm Petersen fra Ældrerådet, 
blev enige om, som noget nyt, at afvikle valget som et fremmødevalg den 21. 
november samme tid og samme steder som Byråds- og Regionsvalget. Den største 
udfordring ved denne model blev at rekruttere det tilstrækkelige antal tilforordnede. 
Takket være stor imødekommenhed og samarbejde fra Ældre Sagen, Faglige 
Seniorer, Ældre hjælper ældre, Roskilde Ældre Motion og OK-Klubben, Ældrerådets 
medlemmer og kandidater samt forvaltningen lykkedes det.  
I foråret blev der afholdt 5 informationsmøder ligesom der året igennem er orienteret 
om valget gennem 60PLUS, hvor også de 18 kandidater blev præsenteret.  
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Tilrettelæggelsen har været et kæmpe puslespil, ikke mindst for rådets sekretær. 
Valget blev gennemført med en stemmeprocent på 66%, en fremgang på 20% fra 
sidste valg. Valgt blev: 

 Dorthe Friis 

 Tove Lunde Amsinck 

 Marie Jørgensen 

 Frank Binderup 

 Ann Marie Cordua 

 Ole Nyholm-Pedersen 

 Flemming Friis Larsen 

 Marianne Lund 

 Per Christensen 

 Erik Strand 

 Eva Hansen 

 Erling Balle Kristensen 

 Lena Therp 
 
 
FREMTIDEN 
 
Kirsten Feld valgte at stoppe efter 16 år i Ældrerådet. Tusind tak for de mange års 
fremragende indsats for Roskildes ældre. 
Ny formand er Marie Jørgensen. 
Det nyvalgte ældreråd går en spændende tid i møde. Vi skal besøge alle plejecentre, 
træningsafsnittet og hjælpemiddelcentralen. 
I foråret 2018 skal madleverancen til hjemmeboende i udbud. Så skal der arbejdes for 
at give de kommunale køkkener mulighed for igen at levere mad til de hjemmeboende i 
nærområderne. 
Byggeriet af Plejecenter Hyrdehøj går i gang nu. Når det er taget i brug, skal al 
rehabilitering foregå der. Trekroner Plejecenter får således flere alm. stuer, og de små, 
utidssvarende stuer i Jyllinge udfases eller ombygges. 
Roskilde er en demensvenlig kommune. Der arbejdes kontinuerligt med uddannelse af 
personale og ændringer af det fysiske miljø, farvevalg, overskuelighed og 
genkendelighed. Der skal tilbydes bedre aflastning til de pårørende. 
Situationen på sygehusene kræver meget af kommunerne, der skal kunne klare stadig 
flere krævende sygeplejeopgaver. Antallet af genindlæggelse skal være mindre, og der 
skal skabes tryghed for borgere, der bor alene. Der skal altid være en stue klar til at 
modtage en hjemmeboende, der er blevet for dårlig til at være alene. 
Der skal arbejdes for at skaffe flere boliger til ældre, så det bliver muligt at blive boende 
i lokalområdet, når parcelhuset sælges. 
Det er besværligt at komme til Supersygehuset i Køge med offentlig transport. En 
direkte buslinje er målet. Der skal sættes forstærket fokus på trafik og tilgængelighed 
generelt, specielt i forbindelse med sundhedsområdet og behandling. 
Dette er blot et udpluk af de kommende arbejdsopgaver. 
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  Ældrerådets medlemmer i 2017 

 Kirsten Feld, formand,  
medlem af Regionsældrerådet, valgbestyrelsen, følgegruppen for det kommende 
plejecenter, kontakt til Margrethe Hjemmet 
 

 Ole Nyholm-Pedersen, næstformand,  
stedfortræder til Regionsældrerådet, valgbestyrelsen, Teknik- og Miljøgruppen, 
kontakt til Toftehøjen, i bestyrelsen for Højvanggård. 
 

 Erik Strand, kasserer,  
Kultur- og Idrætsgruppen, redaktionen, afløser Michael Dyre Ousted som kontakt til 
Kastanjehaven. 
 

 Frank Binderup,  
Sundheds- og Socialgruppen 
 

 Ann Marie Cordua,  
Kultur- og Idrætsgruppen, redaktionen, kontakt til Gundsø Omsorgscenter 
 

 Michael Dyre Ousted,  
Kultur- og Fritidsgruppen, udtrådte af Ældrerådet i februar og blev afløst af: 

 

 Dennis Skernby,  
Kultur- og Fritidsgruppen 
 

 Dorthe Friis,  
Sundheds- og Socialgruppen, kontakt til Asterscentret 
 

 Eva Hansen,  
Teknik- og Miljøgruppen 

 

 Marie Jørgensen,  
Sundheds- og Socialgruppen, følgegruppen for det kommende plejecenter, kontakt 
til Sct. Jørgensbjerg 
 

 Anne-Marie Kristensen,  
Teknik- og Miljøgruppen, kontakt til Oasen og Himmelev Gl. Præstegård. Anne 
Marie døde af sygdom i juni, og blev afløst efter sommerferien af Inge Lund 
Petersen. 
 

 Jens T. Larsen,  
Teknik- og Miljøgruppen, kontakt til Kristiansminde 
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 Mariann Scholte Mehder, 
Sundheds- og Socialgruppen, 60-PLUS redaktionen, følgegruppen for det 
kommende plejecenter, kontakt til Trekroner 
 

 Fritz Voss,  
Kultur- og Idrætsgruppen, kontakt til Bernadottegården 
 

Ældrerådets sekretær er Chefkonsulent Jens Lykke Hansen Sekretariatet Velfærd 
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