Årsberetning for Roskilde Ældreråd 2019

2019 har budt på mange spændende opgaver for Ældrerådet.
To gange om året har ældrerådet møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget. Der er altid en livlig
debat. I foråret var emnerne: Brugertilfredshedsundersøgelsen, Budget 2020 og
demensstrategien. I efteråret drøftede vi: Udmøntning af budget 2020 – 2023, den konkrete
udmøntning af ældre- og værdighedspolitikken, etablering af demenscenter Kristiansminde og
processen frem mod åbning af Hyrdehøj Plejecenter, nyt nødkaldssystem for hjemmeboende
borgere og egenbetaling på akutpladser.
Forud for hvert møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget sender vi kommentarer til udvalgte
punkter på dagsordenen. Udvalgets medlemmer kan således inddrage vores holdninger i deres
beslutninger.
Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard deltager i starten af møderne, og allerede i januar
var der spændende nyt, nemlig et forslag fra plejehjemslederne om at etablere demenscenter på
Kristiansminde, når det nye Hyrdehøj Plejecenter tages i brug, og Asterscenteret nedlægges. Vi
drøftede sagen og opfordrede forvaltningen til straks at inddrage brugerne, de pårørende og
personalet i planerne for at skabe størst mulig tryghed.
Følgende fagpersoner har holdt oplæg for Ældrerådet i 2019:
Maj: Sine Molter Primdal og Anna Østerby fra Plan- og Udvikling. Om etablering af
seniorbofællesskaber.
Juni: Borgmester Joy Mogensen. Generel orientering.
September: Tina Holm og Ida Hvitved fra Social- job og sundhed om PRO-projektet, et redskab til
tidlig opsporing af sygdomstegn.
November: Borgerrådgiver Kresten Gaub. Generel orientering om hans virke i forhold til
borgerne/forvaltningen.

Vi havde møde med Handicaprådet den 4. marts. Her drøftede vi: Forsøgsordning om ledsagelse
for borgere over 67 år, tilgængelighed og pårørendekonsulent.
Ældrerådet har kontaktpersoner med i Bruger- pårørenderådene på alle plejecentrene. Andre
muligheder for at følge med er gennem tilfredshedsundersøgelser og tilsynsrapporter.
Uanmeldte tilsynsbesøg, som er lovpligtige, udføres af et uvildigt firma, BDO. Der vurderes på 5
områder: Dokumentation, personlig pleje, praktisk støtte, sundhedsfremme og kommunikation og
adfærd. Rapporterne, som Ældrerådet betragter som et øjebliksbillede, drøftes på
ældrerådsmøderne, og der tages stilling til, om der er kritiske punkter, som kræver et høringssvar.
Det var ikke tilfældet i 2019, for det går fremad, der er givet topkarakter mange steder.
Rapporterne kan læses på Roskilde kommunes hjemmeside.
Styrelsen for patientsikkerhed har været på anmeldt besøg 3 gange i 2019. Ved disse besøg er der
kun peget på mindre problemer, som straks er blevet løst.

Budget 2020
Sundheds- og Omsorgsudvalget skulle finde besparelser for 31,5 mio. kr. i basisbudgettet for 2020.
Forvaltningens forslag hertil blev drøftet grundigt. Der var især 3 forslag, som vi argumenterede
kraftigt imod. Forslag 9 og 10: Midlertidig reduktion i klippekortordningen på plejecentre og i
hjemmeplejen, i alt 4. mio. kr. Og forslag 12: Ændret serviceniveau i hjemmeplejen 3,15 mio. kr.
Udvalgets medlemmer var enige med os, så disse forslag udgik i den videre proces.
Ved høringen til 1. behandling af budgettet skrev vi som altid en række kommentarer, men efter
mødet i Økonomiudvalget kom der et nyt bilag, der viste betydningen af demografireguleringen
(øget budget p. gr. a. det stigende antal ældre) og sundhedsfaktoren (fradrag, fordi de ældre
forbliver sunde og raske i flere år, end da beregningsmodellen blev udarbejdet). I basisbudgettet
for 2020 var der på forhånd trukket 19,75 mio. kr. fra, på grund af ”sund aldring”. Der måtte
handles hurtigt, så eneste mulighed var at benytte spørgetiden på byrådsmødet. Spørgsmålet blev
indledt med en meget lang redegørelse, så hele byrådet blev klar over, at de var i gang med en
kraftig udhuling af budgettet på ældreområdet. Resultatet kom ved den endelige
budgetvedtagelse, nemlig et ekstra tilskud på 4. mio. kr. og lovning på en analyse af udviklingen
inden budget 2021. Målet er et realistisk budget med en passende demografiregulering.

Rapport fra Teknik- og Miljøgruppen
Gruppen har i årets løb bidraget med høringssvar samt gennemgået dagsordnerne fra Plan- og
Teknikudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.
Der er ikke i 2019 afgivet høringssvar til Plan- og Teknikudvalget.
Til Klima og Miljøudvalget er sendt følgende:
•

Høringssvar vedr. dialog mellem Movia og Klima- og Miljøudvalget.

•
•

Høringssvar vedr. busbetjening, takst for flextrafik og busbetjening af Hyrdehøj Plejecenter.
Høringssvar vedr. busbestilling 2020.

Rapport fra Sundheds- og Omsorgsgruppen
Gruppen har i årets løb bidraget med oplæg til høringssvar og kommentarer vedrørende sager, der hører
under Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Afgivne høringssvar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egenbetaling på akutpladser.
Udarbejdelse og godkendelse af Demensstrategi.
Ældre-og Værdighedspolitik.
Klippekortordningen.
Brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet.
Etablerings af Demenscenter Kristiansminde.
Madordning til hjemmeboende borgere.
Ophør af central aftale om ordning med fasttilknyttede læger på plejecentre.
Anvendelse af udviklingspuljen for 2019- digitalt værktøj til forbedring af dialog med pårørende.
Forslag om oprettelse af specialiserede pladser på Trekroner for borgere med erhvervet
hjerneskade.
Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på Ældreområdet.
Evaluering af Sundhedsdagen 2019 og overvejelser om fremtidig placering.
Resultater i Roskilde 2019.
Resultaterne af indeklimaundersøgelse på plejecentrene.
Tilbud til hjemmeboende borgere om madservice på plejecentre.
Satspuljeprojekt vedr. varige fællesskaber til mænd +65 år.
Fremskudt afvikling af rehabiliteringspladser på Kastanjehaven.

Gruppen har gennemlæst dagsordener vedrørende sager, der hører under Beskæftigelses- og
Socialudvalget:
Der er indsendt et høringssvar:
• Samarbejde med Headspace.

Rapport fra Kultur- og Idrætsgruppen:
Gruppen har i årets løb gennemgået Kultur-og Idrætsudvalgets dagsordner.
I den forbindelse er der udarbejdet høringssvar om:
•
•

Adgangsforholdene til fjorden vedr. det nye Vikingemuseum på Roskilde havn.
Brugerinddragelse vedr. bibliotekspolitik 2020.

Gruppen havde ansvaret for Ældrerådets stand til Sundhedsdagen på Hestetorvet den 30. august 2019.
Vores stand var godt besøgt, vi deltog i mange samtaler om vores arbejde og delte mange pjecer ud.
I 2019 var der færre stande end sædvanligt, og der var mindre plads til rådighed end de foregående år.
Det overvejes, at flytte arrangementet til Palægården ved Domkirken for at puste mere liv i
Sundhedsdagen, hvilket Ældrerådet også anbefaler.

Alle Ældrerådets høringssvar kan læses på www.roskilde.dk/ældreråd

Møder og arrangementer.
Vi startede valgkampen allerede om eftermiddagen den 28. februar, hvor Ældrerådet i samarbejde med
Ældre Sagen havde arrangeret et møde, hvor lokale kandidater til folketingsvalget talte om fremtidens
ældrepolitik. Der var over 100 tilhørere i Auditoriet på Rådhuset, og debatlysten var stor. Der var plads til
for få spørgsmål fra salen, for de 10 politikere kæmpede om taletiden.

Torsdag den 2. maj kl. 15 havde vi inviteret alle interesserede til et temamøde med overskriften: Værdighed
i ældreplejen
Oplægsholdere var Jacob Birkler, tidligere formand for Det Etiske Råd og Jessie Kjærsgaard, sundheds- og
omsorgschef i Roskilde kommune. Det blev en god kontrast, at Jacob Birkler talte om problematiske forhold
på landsplan, og Jessie Kjærsgård fortalte om forholdene i Roskilde Kommune og besvarede tilhørernes
spørgsmål, så alle blev klar over, hvordan værdighedspolitikken virker i praksis. Det var et godt møde med
gode oplæg og en god debat.
Tirsdag den 1. oktober fejrede vi FN´s Ældredag i samarbejde med Ældre Sagen, Roskilde Ældremotion,
Ældre Hjælper Ældre, Faglige Seniorer, OK-klubben og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Journalist og
forfatter Mette Fugl fortalte om sine mange oplevelser rundt om i verdens brændpunkter.
Det var både interessant og tankevækkende, og de mange tilhørere fik svar på en del spørgsmål.

60PLUS – Roskilde Ældreråd og Roskilde kommune informerer.
Bladet udkommer i 40.000 eksemplarer som indstik i Roskilde Avis 5 gange om året. Det giver en god
mulighed for Ældrerådet og Roskilde kommune til at nå ud til borgerne med aktuelle emner indenfor
Ældrerådets område.
I 2019 blev mange vigtige emner berørt. Bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktuel information fra formanden
Indlæg om de enkelte plejehjem
Seniorhøjskolernes betydning for borgerne
Være med i samtalegruppen ”Fortæl om livet”
Bliv frivillig som skole-ven
Rønnebærparkens beboer-cafe siden 1990èrne
Værdien af afgørende genoptræning
Et kig på tilgængelighed
Forebyggende hjemmebesøg
Interview med Rickshaw pilot

•
•
•
•

Kursus for pårørende
Fuldmagt for fremtiden
Konsulenter for pårørende
Ældre og værdighed

Danske Ældreråd og Regionsældrerådet
Alle kommuners Ældre- eller Seniorråd er medlem af Danske Ældreråd. Bestyrelsen og sekretariatet sørger
for flere årlige temadage og konferencer, så vi bliver bekendt med regeringens beslutninger og de nyeste
aktiviteter på Ældreområdet. Det er altid spændende dage med gode oplægsholdere. Roskilde Ældreråd
sendte også i år mange deltagere til disse arrangementer på Nyborg Strand, i Vingstedcenteret, og 2 gange i
Køge.
Regionsældrerådet giver os mulighed for at debattere med de andre ældre-/seniorråd i Region Sjælland.
Her drejer det sig mest om situationen på sygehusområdet og busdrift. Det afholdt som sædvanligt et par
velbesøgte temadage med gode oplægsholdere i Regionshuset i Sorø.
Ældrerådene i Valgkreds 7 (den nordlige del af Region Sjælland) har mødtes i Holbæk og i Køge. På disse
møder, hvor deltagerkredsen er mindre, drejer det sig mest om erfaringsudveksling ældrerådene imellem
og med kredsens repræsentant i Danske Ældreråd, Steen Kristian Eriksen fra Holbæk Ældreråd.

Fremtiden
Roskilde kommune har rigtig mange nye initiativer på ældreområdet i 2020.
Det nye Hyrdehøj Plejecenter forventes klar til ibrugtagning midt i august. Lederen, Vinni Rasmussen er
ansat, og der har længe været arbejdet med planerne for flytning af beboere. Det er vigtigt for Ældrerådet,
at alle involverede føler sig trygge, og at ingen beboere flyttes mod deres vilje.
Kristiansminde skal være ”et fagligt fyrtårn for demens”. Derfor skal de tre af husene indrettes med særligt
hensyn hertil, de skal fremover være bolig for de demente fra Asterscenteret.
Hyrdehøj Plejecenter har 64 plejeboliger, 30 boliger til akut pleje og rehabilitering samt 10 boliger til
udviklingshæmmede borgere.
Når rehabiliteringen flyttes fra Trekroner Plejecenter, skal der oprettes ”Specialiserede pladser for borgere
med erhvervet hjerneskade – fra 31 år og opefter.”
Ældrerådet glæder sig over udviklingen. Vi følger arbejdet nøje og ser frem til at være med i arbejdet med
planlægning af endnu et nyt plejecenter, som skal opføres på Asterscenterets grund indenfor en kort
årrække.
Fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets referat ved vi, at der kommer en ”Ny økonomisk styringsmodel på
hjemmeplejeområdet”, og at der arbejdes med ”Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse”. Det er
især på området praktisk hjælp, der skal ske forbedringer.
Budgetopfølgningen vil vise, om de store besparelser, der skal opnås ved omlægninger og effektiviseringer
også kan lade sig gøre i praksis. Forhåbentlig får vi fra Ældrerådet ikke ret i vores betænkeligheder herover.
Rigtig spændende bliver det også at læse den lovede analyse af udviklingen i
demografiberegningerne/antallet af ældre. Ved budgetvedtagelsen lovede byrådet at nedbringe/fjerne
fradraget i basisbudgettet (sundhedsfaktoren). Vi skal presse på, så det sker hurtigt.

Ældrerådets medlemmer i 2019

Marie Jørgensen, formand,
marj@privat.dk

30312144

medlem af Regionsældrerådet

Fleming Friis Larsen, næstformand,
fleming@friislarsen.dk

29991614

sundheds- og socialgruppen, kontakt til Kristiansminde

Erik Strand, kasserer, enstrand1@gmail.com

26859326

sundheds- og socialgruppen, kultur- og idrætsgruppen, 60-plus redaktionen

Tove Lunde Amsinck, toveam@outlook.dk

27215480

sundheds- og socialgruppen, kultur- og idrætsgruppen, kontakt til Trekroner

Frank Binderup,

frank@fbinderup.dk

22441030

teknik- og miljøgruppen, 60-plus redaktionen, kontakt til Margrethehjemmet
og Himmelev Gl. Præstegård

Per Christensen,
kontakt til Oasen

pehac@vip.cybercity.dk

46363875

Ann Marie Cordua,

olsdua@mail.tele.dk

40212242

teknik- og miljøgruppen, 60-plus redaktionen, kontakt til Gundsø
Omsorgscenter

Dorthe Friis,

dsf30a@gmail.com

22643096

kultur- og idrætsgruppen, 60-plusredaktionen, kontakt til Sct. Jørgensbjerg

Eva Hansen,

evahansen484@gmail.com

28870118

teknik og miljøgruppen, kontakt til Bernadottegården

Marianne Lund,

seniorlund@hotmail.com

61794913

sundheds- og socialgruppen, suppleant til Regionsældrerådet, kontakt til
Asterscenteret

Mariann Scholte Mehder,
mariann.mehder@mail.dk

21473205

kultur- og idrætsgruppen, kontakt til Kastanjehaven

Hermand Pedersen,

hermand_pedersen@yahoo.dk 61274636

social- og sundhedsgruppen, 60-plus redaktionen

Ole Nyholm-Pedersen, ole.nyholm@webspeed.dk
teknik- og miljøgruppen, kontakt til Toftehøjen

40310119

