
 

 

 

 

 

 

,   

Årsberetning 2013: 

 Indledning 

 Arbejdsform 
- Ad hoc grupper 
- Følgegrupper 
- Kontaktpersoner 
- 60PLUS 

 Møder 

- Ordinære 
- Dialogmøder 
- Borgermøder 
- Andre 

 Budget / Kvalitetsstandarder 

 Høringer 

 Tilsyn 

 Ældrerådsvalg 

 Regionsældreråd 

 DANSKE ÆLDRERÅD 

 Fremtiden 
 
2013 er det sidste år af Ældrerådets valgperiode. Ældrerådet er fortsat 
sammensat af: 

 Kirsten Feld, formand, Fritids- og Kulturgruppen, Danske Ældreråd, 
Tænketank vedr. ældre. Næstformand i valgbestyrelsen 

 Ann Marie Cordua, redaktionen, Forebyggelses- og 
Sundhedsgruppen. 

 Bente Bang, Forebyggelses- og Sundhedsgruppen 

 Fritz Voss, redaktionen, Teknik- og Miljøgruppen, borger-
dialogforum for ny svømmehal 

 Inger Larsen, kasserer, Teknik- og Miljøgruppen 

 Jakob Thielsen, næstformand, Ældre- og Omsorgsgruppen, 
Regionsældrerådet, valgbestyrelsen 

 Johannes Pedersen, redaktionen. Teknik- og miljøgruppen 

 Kirsten Bendix, Fritids- og Kulturgruppen, følgegruppen vedr. 
opførelse af Trekroner Plejecenter  

 Leif Johansen, Teknik- og Miljøgruppen, Fritids- og Kulturgruppen, 
følgegruppen vedr. opførelse af HP boligerne ved Trekroner 

 Mariann Scholte Mehder, Ældre- og Omsorgsgruppen 

 Marie Jørgensen, sekretær, Forebyggelses- og Sundhedsgruppen 

 Ole Nyholm Pedersen, redaktionen, Ældre- og Omsorgsgruppen 

 Poul Vangslev, Ældre- og Omsorgsgruppen 

 Ruth Marie Carlsen, Fritids- og Kulturgruppen 

 Tove Amsinck, Forebyggelses- og Sundhedsgruppen 

ÆLDRERÅDET 
 
Dato: 6. januar 2014 
Dokument: Årsberetning 2013 
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ARBEJDSFORM 
Ældrerådet har fire ad hoc grupper, der følger arbejdet i byrådets politiske 
udvalg, grupperne 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. 
Ældrerådet har været repræsenteret i forskellige følgegrupper om 
bestemte arbejdsopgaver, i kortere eller længere tid. 
 
AD HOC GRUPPER 
Der har været stor forskel på, hvor mange opgaver, der har været i løbet 
af året i de forskellige ad hoc grupper. Ældre- og Omsorgsgruppen er den 
gruppe, der har haft flest opgaver i årets løb.  
 
Ældre- og Omsorgsgruppen: 

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

 Opfølgning på besøg på Eden Alternative plejecentre 

 Forslag til udmøntning af udviklingspuljen på ældreområdet 2013 

 Afprøvning af robotstøvsugere 

 Forsøg med spisetilbud på café og lignende til visiterede borgere 

 Klimapolitik og klimaplan 

 Status og udfordringer i forbindelse med rehabilitering 

 Eventuelt udbud på baggrund af reviderede regler på frit valg 
området  

 Anbefalinger på baggrund af Hjemmehjælpskommissionen 

 Henvendelse fra Toftehøjens bestyrelse 

 Forslag om øget brug af GPS til demente 

 Kvalitetsstandarder for 2014 

 Budget 2014 – 2017  

 Tilsynspolitik for Personlig pleje og praktisk bistand 

 Opsamling på temadagen i anledning af FN’s Ældredag 2013 
 
Der har, i april, været afholdt dialogmøde med Ældre- og 
Omsorgsudvalget, hvor emner som Hjælp til selvhjælp, velfærdsteknologi, 
genoptræning på Trekroner Plejecenter og hvordan udviklingen i 
samarbejdet med sygehuset har udviklet sig. 
 
Endvidere er der på dialogmødet i november drøftet udviklingen på 
demensområdet samt udviklingen af kommunens tilsynspolitik for 
hjemmeboende. 
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Forebyggelses- og Socialgruppen 

Der har kun været et par sager i det forgangne år fra Forebyggelses- og 
Socialudvalget, hvor gruppen har haft forslag til høringssvar: 

 Kravspecifikationer vedrørende stomi- og kateterhjælpemidler, hvor 
vi anbefalede udbudskravene med særlig vægt på borgerens 
valgfrihed, rådgivning og vejledning af borgeren samt service og 
sikkerhed omkring produkterne 

 Frivilligcharteret, hvor vi synes at teksten var ok. Vi gav udtryk for 
vores respekt og anerkendelse af det frivillige engagement. At den 
frivillige indsats ikke skal erstatte den professionelle indsats. At der 
skal være en klar rollefordeling. 
 

Samspillet mellem frivillige aktiviteter og kommunale tilbud i fremtiden var 
også på dagsordenen på dialogmødet med Forebyggelses- og 
Socialudvalget i april. 
 
Teknik- og Miljøgruppen 

Sammen med Handicaprådet har vi haft et møde med Teknisk Forvaltning 
om fordeling af tilgængelighedsmidlerne. 
Gruppen har lavet oplæg med kommentarer til budget 2014 omkring: 

 Natur og miljø 

 Park og Vej 

 Ejendomssalg og byggemodning 

 Busdrift 
Gruppen har gennemgået Busgruppens alternative forslag ”forbedret 
bussystem i Roskilde 2013” Der var enighed om, at kommunens busplan 
2012, på den langebane, er den plan, der bedst tilgodeser borgerne incl. 
ældre borgere 
  
Kultur- og Fritidsgruppen 

Udover kommentarer til budget 2014 har der ikke været høringssager på 
gruppens område. 
 
FØLGEGRUPPER  
Følgegrupper, byggeri 
I de seneste år har Ældrerådet været repræsenteret i de 2 følgegrupper 
vedrørende opførelsen af plejeboliger og HP- Husene i Trekroner. I 
begyndelsen af året var det store byggeri indflytningsklar og med 
indvielsen i det tidlige forår var opgaven løst for følgegrupperne. 
 
Borgerdialogforum 
Ældrerådet har fået en plads i det borgerdialogforum, der er nedsat i 
forbindelse med realiseringen af den nye svømmehal. 
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Tænketank 

Roskilde Kommune og University College Sjælland har indgået en 
partnerskabsaftale om udvikling på skoleområdet og ældreområdet. 
Aftalens styregruppe nedsatte to tænketanke til at forberede 
igangsættelsen af projektet. Ældrerådet fik plads i tænketanken vedr. 
ældre. Efter et intensivt arbejde med at gennemføre et opstartseminar 
med flere workshops og gode debatter, har tænketankene afleveret deres 
konklusioner til styregruppen og opgaven er løst.  
 
KONTAKTPERSONER 
Bruger- og pårørenderådene ved kommunens plejecentre har mulighed for 
at få 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.  
Det nye bruger- og pårørenderåd ved det nye plejecenter i Trekroner har, 
som de fleste bruger- og pårørenderåd ønsket at have en kontaktperson. 
 
60PLUS 
Informationsavis til seniorborgere er en god måde for Ældrerådet at nå ud 
til borgerne på med aktuelle emner. Et gennemgående emne har været 
det tredje valg: ældrerådsvalget, der blev afsluttet 19. november. 
Redaktionen har fortsat linjen med at tegne portrætter fra 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 ordinære møder og 1 ekstraordinært i 
forbindelse med budgettet i 2013. Forretningsudvalget har haft 10 møder. 
 
dialogmøder 

Der har været 2 dialogmøder med Ældre- og Omsorgsudvalget. 
Ligeledes 1 dialogmøde med Forebyggelses- og Socialudvalget 
Der har været en dialog med formanden for Fritids- og Kulturudvalget hvor 
der bl.a. blev drøftet modeller for den nye svømmehal.  
Borgmesteren deltog i et af Ældrerådets møder sammen med formanden 
for borgerdialogudvalget.  
Ældrerådet har haft et fællesmøde med Handicaprådet. Mødet resulterede 
i en fælles henvendelse til byrådet om tilgængelighed i bred forstand. 
 
Borgermøder 

Ældrerådets årlige cafémøde den 2. maj tog fat på: Udviklingen i 
velfærdssamfundet. Fremtidens udfordringer. 
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Efter formandens velkomst gav formand Ove Dalsgaard, ÆldreForum, 
borgmester Joy Mogensen og udvalgsformand Claus Larsen deres bud på  
Fremtidens udfordringer som oplæg til debatten med de mange 
fremmødte. 
 
Igen i år markerede Ældrerådet FN’s ældredag 1. oktober sammen med 
Ældre- og Omsorgsudvalget, Ældre Sagen, Ældre hjælper ældre, Roskilde 
Ældre Motion, LO - Faglige Seniorer og OK klubben under overskriften: 
Fremtidens hjemmehjælp – Ældres ressourcer i centrum for en 
sammenhængende indsats. 
Oplæggene gav anledning til en intensiv gruppedrøftelse, der igen gav for 
lidt tid i plenum.  
Rådhusets kantine var en god ramme for arrangementet og kunne rumme 
de mange deltagere. 
 
Ældrerådet har haft rig 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. 
Der har været afholdt 3 informationsmøder i forbindelse med 
ældrerådsvalget. 
 
Ældrerådet deltog igen i år i Roskildes store arrangement på ”frivillig 
fredag” på Musicon. 
 
BUDGET OG KVALITETSSTANDARDER 
Ovenpå år med stramme budgetter er der mere plads i budget 2014 og 
forslaget lægger ikke op til forringelser i det kommende år. Ældrerådet har 
kommenteret de forskellige områder i budgettet. Det kommende år sætter 
fokus på demensområdet. 
Kvalitetsstandarderne for hjemmeplejen 2014 har Ældrerådet kun enkelte 
bemærkninger til. Der er fundet en god form. 
    
HØRINGER 
Ældrerådet har løbende haft sager til høring fra de politiske udvalg, hvilket 
fremgår af ad hoc gruppernes arbejde. Det er en arbejdsform, der fungerer 
godt. Men gennemgående er der meget kort frist til at lave 
gennemarbejdede høringssvar. Det opvejes kun delvis af den konstruktive 
dialog Ældrerådet har med socialdirektøren og ældrechefen. 
 
TILSYN 
Rapporterne fra Embedslægen og Kommunens uanmeldte tilsyn på de 
enkelte plejecentre har gennemgående været opmuntrende læsning. De 
få alvorlige anmærkninger, der er enkelte steder understreger betydningen 
af tilsynene. De giver de enkelte plejecentre anledning til at revurdere 
deres praksis.   
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Tilsynspolitikken for personlig pleje og praktisk bistand 2014, der har 
været til høring i forbindelse med budgettet. Ældrerådet mangler her at 
brugerne inddrages mere, i lighed med tilsynene på plejecentrene, vi 
anbefaler, at det overvejes hvordan det kan ske fremover.  
 
ÆLDRERÅDSVALG 
I forbindelse med valget til byråd og regionsråd har der også været 
ældrerådsvalg. I løbet af foråret blev der nedsat en valgbestyrelse med 
formand og næstformand fra henholdsvis Ældre- og Omsorgsvalget og 
Ældrerådet. Valgbestyrelsen besluttede at afholde valget som et brevvalg. 
Der blev afholdt 3 informationsmøder i henholdsvis nord, syd og midt.  
9 af de nuværende ældrerådsmedlemmer genopstillede til valget sammen 
med 13 nye kandidater. 9.468 ud af 20.346 borgere deltog i valget, det 
gav en stemmeprocent på 46,5. Det nye ældreråd har 13 medlemmer. 
 
REGIONSÆLDRERÅD 
Ældrerådet er medlem af Regionsældrerådet, vores repræsentant er 
medlem af forretningsudvalget.  
Regionsældrerådet har afholdt 2 møder med 2 forudgående 
forretningsudvalgsmøder. Der har været afholdt 2 temamøder for en 
bredere kreds af ældrerådsmedlemmer.  
Temaer på møder har været med emner som: Blodpropoperationer på 
Roskilde sygehus. Samarbejdet mellem region, kommuner og 
praktiserende læger. Forløbsprogram for patienter med demens. 
  
DANSKE ÆLDRERÅD 
Ældrerådet er medlem af DANSKE ÆLDRERÅD, der varetager 
ældrerådenes interesser overfor regering, Folketing, KL, Danske Regioner 
samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer. DANSKE 
ÆLDRERÅD styrker og videreudvikler ældrerådene i deres lokale virke. 
Ældrerådets medlemmer har deltaget i DANSKE ÆLDRERÅDs 
repræsentantskabsmøde, hvor Kirsten Feld ikke genopstillede til 
formandsposten men blev afløst af Bent Rasmussen, formand for 
Svendborg Ældreråd. Flere medlemmer har deltaget i de ældrepolitiske 
konferencer og temadage. DANSKE ÆLDRERÅD har i samarbejde med 
Politiken gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 
ældrerådsformændene, om hjemmeplejen i kommunerne.  
 
FREMTIDEN 
Ved årsskiftet 2013 / 2014 begynder en ny fireårs periode med et nyt 
Ældreråd, nu med 13 medlemmer. Ældrerådet skal relatere sig til et nyt 
byråd med en ny udvalgsstruktur. Vores primære kontakt bliver til 
Sundheds- og Omsorgsudvalget. 
Vigtige udfordringer i fremtiden bliver umiddelbart: 



 

 

 

 

 

 

 

ÆLDRERÅDET             side 2 

2 

 At følge udviklingen af det igangværende kulturskift på 
ældreområdet og den betydning Hjemmehjælpskommissionens 
anbefalinger kan få på forløbet. 

 Implementeringen af de øgede midler til ældreområdet fra 
finansloven. 

 Sikring af at der ikke er ældre borgere, der tabes ved 
gennemførelsen af digitaliseringen. 

 Den fortsatte udvikling af busplanen og af planer for de regionale 
busser. 
 

Kirsten Feld, formand 
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