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2015 har været et begivenhedsrigt år for Ældrerådets medlemmer:
 Kirsten Feld, formand, medlem af Regionsældrerådet, valgbestyrelsen, følgegruppen for det kommende plejecenter, kontakt til
Margrethe Hjemmet.
 Ole Nyholm-Pedersen, næstformand, stedfortræder i Regionsældrerådet, medlem af valgbestyrelsen, Teknik- og Miljøgruppen,
kontakt til Toftehøjen, afløser Jakob Thielsen i bestyrelsen for
Højvanggård.
 Erik Strand, kasserer, medlem af Kultur- og Idrætsgruppen,
redaktionen.
 Ann Marie Cordua, medlem af Kultur- og Idrætsgruppen, medlem
redaktionen, kontakt til Gundsø Omsorgscenter.
 Mchael Dyre Ousted, medlem af Kultur- og Idrætsgruppen,
redaktionen, kontakt til Kastanjehaven, kontakt til Asterscentret indtil
december måned, afløses af Dorthe Friis.
 Dorthe Friis, medlem af Sundheds- og Socialgruppen, redaktionen,
kontakt til Asterscentret fra december.
 Eva Hansen, medlem af Teknik- og Miljøgruppen.
 Marie Jørgensen, medlem af Sundheds- og Omsorgsgruppen,
følgegruppen for det kommende plejecenter, kontakt til Sct.
Jørgensbjerg.
 Anne-Marie Kristensen, medlem af Teknik- og Miljøgruppen, kontakt
til Oasen, afløser Jakob Thielsen som kontakt til Himmelev gl.
Præstegård.



Jens T. Larsen, medlem af Teknik- og Miljøgruppen, kontakt til ÆLDRERÅDET
Kristiansminde.
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 Mariann Mehder, Medlem af Sundheds- og Socialgruppen,
redaktionen, af følgegruppen for det kommende plejecenter, kontakt
til Trekroner.
 Jakob Thielsen, medlem af Sundheds- og Socialgruppen, udtræder
af Ældrerådet i august og afløses af
 Frank Binderup, medlem af Sundheds- og Socialgruppen.
 Fritz Voss, medlem af Kultur- og Idrætsgruppen, borgerdialogforum
for ny Svømmehal, kontakt til Bernadottegården
Ældrerådets sekretær er Chefkonsulent Jens Lykke Hansen,
Sekretariatet Velfærd.
MØDER OG ARRANGEMENTER
Der har været mange møder for Ældrerådets medlemmer i det
forgangne år.
Foruden ældrerådsmøder og forretningsudvalgsmøder har der været en
række andre mødeaktiviteter. Blandt de vigtigste er
Dialogmøder
Ældrerådet har haft de halvårlige dialogmøder med Sundheds- og
Omsorgsudvalget. Der har været dialog med formanden for Kultur- og
Idrætsudvalget, med formanden for Klima- og Miljøudvalget med
Kommunaldirektøren og med Handicaprådet.
Borgermøder
Et nyt plejecenter på budgettet angav helt naturligt temaet for Forårets
Cafémøde: ”Opførelse af et nyt plejecenter i Roskilde er nu på Byrådets
dagsorden”, med indholdsrige oplæg fra Poul Erik Weidemann, OKFonden og Eva Algreen-Pedersen, København der satte gang i en livlig
og inspirerende debat om et aktuelt emne.
Traditionen tro markerede Ældrerådet igen FN’s internationale ældredag
sammen med Sundheds- og Omsorgsudvalget, Roskilde Ældre Motion,
Ældre Sagen, Ældre hjælper ældre, Faglige Seniorer og OK klubben.
Lone Kühlmann kom med et levende oplæg over årets tema:
”Bæredygtighed og inddragelse af ældre i by- og lokalsamfund” til den
efterfølgende debat.
AD HOC GRUPPER, FØLGEGRUPPER OG KONTAKTPERSONER
Aktiviteten i de forskellige grupper har været meget forskellig, afhængig
af hvor mange høringer eller opgaver, der har været.
Sundheds- og Omsorgsgruppen
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Gruppen har i årets løb bidraget med oplæg til høringssvar og ÆLDRERÅDET
kommentarer vedrørende sager, der hører under Sundheds- og 2
Omsorgsudvalget.
 Det kommende plejecenter i Hyrdehøj
 Nybyggeri og modernisering af Plejecenter Toftehøjen
 Budget 2016 – 19
 Anvendelse af udviklingspuljen på ældreområdet
 Sundhedspolitik, Frivilligpolitik og Ældrepolitik
 Ekstra
midler
til
øget
livskvalitet
for
de
svageste
hjemmehjælpsmodtagere (klippekort)
 Anvendelse af 2 mio. kr. fra budgetaftalen 2016
 Udbud af parykker og brystproteser
 Tilfredshedsundersøgelse på Ældreområdet
 Kvalitetsstandarder 2015 / 2016
 Pilotprojekt ”Sund aldring”
 Trænings- og uddannelsesforløbet ”Projekt GLAD”
Teknik- og Miljøgruppen”
Gruppen har i årets løb bidraget med høringssvar samt deltaget i mødet
indkaldt af teknisk forvaltning. Gennemgået dagsordnerne fra Plan- og
Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget.
 Formanden for Klima- og Miljøudvalget orienterede Ældrerådet om
udvalgets arbejde og udfordringer
 Møde om prioritering af tilgængelighedsmidler
 Høringssvar vedr. budget 2016 – 19
Kultur- og Idrætsgruppen
Gruppen har i lighed med sidste år forberedt Ældrerådets aktivitet på
Sundhedsdagen på Hestetorvet. Forberedt emner til møder på området,
bidraget med forslag til høringssvar
 Formanden for Kultur- og Idrætsområdet drøfter aktuelle spørgsmål
med Ældrerådet
 Udarbejdet folder til Sundhedsdagen
 Høringssvar vedr. budget 2016 – 19
Følgegrupper
Ældrerådet er repræsenteret i 2 følgegrupper til større byggerier.
Dels i Dialogforum for ny svømmehal. Der har været 1 møde i 2015 i
forbindelse med udpegning af vinderprojektet. Der forventes heller ikke stor
aktivitet i 2016.
Dels i Følgegruppen for nyt plejecenter Hyrdehøj. Her er Ældrerådet været
repræsenteret med 3 medlemmer. Der har været stor mødeaktivitet hen
over sommer og efterår, hvor byggeprogrammet er blevet til. Ældrerådet har
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mødt stor lydhørhed undervejs. Plejecentret er nu i EU-udbud og der ÆLDRERÅDET
forventes ikke stor mødeaktivitet i 2016.
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Kontaktpersoner
Det har stor betydning for Ældrerådet, at alle Bruger- og pårørenderåd ved
plejecentrene har valgt at have en kontaktperson fra Ældrerådet. Det giver
viden og inspiration.
Ved gennemlæsning af tilsynsrapporterne kan vi konstatere, at
embedslægen meget ofte benytter sig af sin mulighed for at springe sit
tilsynsbesøg over et år. Det tager Ældrerådet som en bekræftelse på vores
opfattelse af at kvaliteten på Roskildes plejecentre er god..
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 Ældreområdet.
I 2015 blev mange vigtige emner berørt bl.a.:
 Information om Borgerservices udflytning på bibliotekerne.
 Vigtigheden af at dele et måltid med andre samt oplysning om mulige
spisesteder.
 Indsatsen for demente og deres pårørende
 Fakta om Flextur
 Cykling uden alder – frivillige kører plejehjemsbeboere med
Rickshaw
 Samtaler med forskellige borgere om deres interesser.
Et gennemgående emne har handlet om ensomhed og kommunens
initiativer om mulige tiltag og samarbejdet omkring Aktivt Ældreliv. Et
værktøj som personalet kan bruge fx ved hjemmebesøg.
Mange foreninger har annonceret på side 7 og 8 om deres aktiviteter.
HØRINGER
Der har været mange primært skriftlige høringer, men også mundtlige
høringer i årets løb.
Budget og Kvalitetsstandarder:
Ældrerådet har drøftet kommunens budget på flere møder. Dels i foråret
inden den politiske proces gik i gang, om der var anledning til at fremsætte
forslag til budgettet, Dels i høringsperioden på det fremlagte budget.
Heller ikke for 2016 er der ændret i service niveauet på ældreområdet.
Ældrerådet er tilfreds med at vores forslag om flere timer aften og weekends
til Plejecentrene blev imødekommet med 2 mio. kr.
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Ældrerådet og Handicaprådet blev inddraget i en grundig gennemgang af ÆLDRERÅDET
Kommunens kvalitetsstandarder, som en følge af lovændringer. Det blev en 2
frugtbar oplevelse, hvor vi oplevede stor lydhørhed og en god dialog.
Det blev et godt orienteringsmateriale til borgeren og basis for dialogen med
kommunen.
Politikker
Byrådet har i løbet af 2015 gennemgået og revideret deres politikker.
Ældrerådet har været inddraget i flere af de forskellige dialoger og
processer i forløbet og afgivet høringssvar på de fremlagte forslag.
Der er afgivet høringssvar til
 Ældrepolitikken
 Sundhedspolitikken
 Frivilligpolitikken
 Kultur- og Idrætspolitikken
I forlængelse heraf er Ældrerådet gået i gang med en revision af
Ældrerådets vision for Roskilde, der forventes afsluttet i primo 2016.
Andre høringer
Som det fremgår af tidligere afsnit har Ældrerådet løbende haft sager til
høring fra forskellige udvalg, først og fremmest Sundheds- og
Omsorgsudvalget. Vi har tilrettelagt vores arbejde, så høringssvar når frem
til de politiske gruppemøder og de efterfølgende udvalgsmøder.
Tilsyn
Det er de enkelte kontaktpersoner for plejecentrene, der udarbejder forslag
til Ældrerådets høringssvar på de kommunale tilsynsrapporter og
embedslægens rapporter. Med tiden oplever vi langt færre og mindre
alvorlige anmærkninger i rapporterne, som det fremgår ovenfor.
I 2015 har der været en brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen,
som Ældrerådet har haft til høring.
REGIONSÆLDRERÅDET
Regionsældrerådet består af et medlem fra hver af Regionens 17
kommuner. Udover de ordinære rådsmøder har rådet afholdt 2 velbesøgte
temadage om:
 Det nye storsygehus i Køge – og de udfordringer det afstedkommer
 Det tværfaglige demenssamarbejde i Region Sjælland
Møderne i Regionsældrerådet er også en anledning til at udveksle
erfaringer med de øvrige 16 ældreråd.
DANSKE ÆLDRERÅD
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Ældrerådet er medlem af DANSKE ÆLDRERÅD (DÆ), der har alle 98 ÆLDRERÅDET
ældreråd som medlemmer. DÆ rejser gennerelle ældrepolitiske spørgsmål 2
på vegne af ældrerådene over for regering, Folketing, KL, pressen og andre.
Sammen med ÆldreForum har DÆ lavet en landsdækkende undersøgelse
af tilgængeligheden på digitale hjemmesider i kommunerne og udbetaling
Danmark, som blev offentliggjort i foråret. Ældrerådet deltog i
undersøgelsen, Det gav anledning til en frugtbar dialog med kommunens IT
afdeling.
FREMTIDEN
Ved indgangen til 2016 indtræder Dennis Skernby i Ældrerådet som
stedfortræder for Eva Hansen under hendes sygefravær.
Med udgangen af 2015 er halvdelen af valgperioden gået. Ældrerådet har
fundet sin arbejdsform og er parat til udfordringerne i 2016. 2015 var
samtidig året hvor Roskilde Kommune modtog Rehabiliteringsprisen.
Den positive udvikling Roskilde har været inde i igennem de senere år vil
Ældrerådet gerne bidrage til at fastholde.
Tre væsentlige udfordringer i det kommende år er at:
 Kommunerne er, samtidig med at ”Ældremilliarden” er kommet på
Finansloven, blevet pålagt at formulere en Værdighedspolitik.
 Kommunerne er udfordret på økonomien, hvilket Ældrerådet også
må forholde sig til.
 Tilgængelighed i ordets bredeste betydning. Både den fysiske
tilgængelighed og den digitale tilgængelighed.
Dialogen er et vigtigt arbejdsredskab for Ældrerådet, både i mødet med
politikerne og forvaltningen og med i mødet med borgerne. Mødet med
borgerne er grundlaget for Ældrerådets opgaveløsning.
Kirsten Feld
formand
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