
 

Årsberetning for Roskilde Ældreråd 2021. 

 

Ældrerådsmødet den 11. januar måtte foregå via Skype på grund af Coronasituationen. Sundheds- og 

Omsorgschef Jessie Kjærsgaard orienterede om, at alle beboere på plejecentrene var tilbudt den 

første vaccine. Næste led var vaccination af frontpersonale og hjemmeboende borgere, der 

modtager personlig pleje. 

Indflytningen på Plejecenter Hyrdehøj gik som planlagt, men da beboerne fra Asterscenteret skulle 

flytte til det nye Demenscenter Kristiansminde, blev det hele meget kompliceret på grund af et 

coronaudbrud.  

Valget til ældrerådet den 16. november blev fremmøde valg efter modellen fra valget i 2017. 

Valgbestyrelsen holdt sit første møde, og fik vedtaget de overordnede retningslinjer samt en 

tidsplan. Så kunne arbejdet med at skaffe kandidater og tilforordnede gå i gang. 

I februar drøftedes priserne i Roskilde Badene. Ældrerådet udarbejdede et høringssvar, hvor vi 

påpegede, at de foreslåede priser var højere end i nabokommunerne. Tåstrup og Solrød havde 

desuden billigere priser for kommunens egne pensionister. Den ide blev brugt, men kun på 

månedskort.  

På mødet den 8. marts (stadig via Skype) deltog Partner Birgitte Hoberg Sloth og Maneger Else- Marie 

Seehusen fra BDO, som varetager de uanmeldte tilsyn på plejecentrene og i hjemmeplejen. 

Resultatet af drøftelsen blev, at der fremover skal inddrages pårørende i tilsynet, og fokuseres på 

håndtering af borgere med demens. Tilsynet skal også præsenteres for eventuelle klager.  

I april tog Ældrerådet fat på en sag om udlejning af tomme ældreboliger i Perlen i Gadstrup. Det 

problem er løst både i Perlen og i Kalvefolden i Gundsømagle. Nu kan borgere skrive sig på en 

venteliste, så alle boliger bliver udlejet, selv om der ikke er visiterede ansøgere. 

Mandag den 3. maj var det igen tilladt at holde møde på Rådhuset, det nød vi meget. Her drøftede vi 

budgetopfølgningen med Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard. Udgifterne er store p. gr. 

Corona, og den vedtagne besparelse i budgetforliget presser økonomien meget. Forvaltningen har 

igangsat en række initiativer for at optimere arbejdsgangene især i hjemmeplejen. 

 



Budget 2022 er et fast punkt på alle forårets møder. Til mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. 

maj havde Ældrerådet udarbejdet en længere skrivelse med mange ønsker og gode argumenter for, at 

budgettet på ældreområdet skal sættes væsentligt op, og besparelsen kaldet ”Sund aldring” skal fjernes. 

På det halvårlige møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. maj var hovedpunktet også økonomi. 

Forvaltningen kæmpede med at få gennemført de besparelser, som blev krævet ved budgetforliget for 

budget 2021. Det var ikke lykkedes, for politikerne havde fastholdt kvalitetsstandarderne, og der var 

mange udgifter på grund af Corona. 

Den 31. maj deltog borgmester Tomas Breddam på ældrerådsmødet. Økonomien var hovedpunktet, men 

Ældrerådet fik også orientering om ”Udvikling af lokale bymiljøer” og planerne for køb af dele af 

Sygehusets grund, når Supersygehuset i Køge er færdigt. 

14. juni havde Ældrerådet en temadrøftelse om Forebyggelse, en af mærkesagerne fra Danske Ældreråd. 

Sundheds- og Omsorgsgruppen holdt oplæg og samlede senere resultaterne af arbejdet i en skrivelse, 

som blev sendt til alle byrådspolitikere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

På mødet den 16. august deltog Katrine Schjelde, som er leder af myndighedsservice sammen med 

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard. Vi havde stillet spørgsmål til kriterierne for tildeling af både 

handicapegnede boliger og ældre- og handicapegnedeboliger. Der arbejdes på en forenkling af reglerne. 

Desuden drøftede vi brugen af midlertidige pladser, som anvendes til borgere med akut brug for hjælp, 

eller til ældre borgere, som skal udskrives fra hospitalet, selv om de ikke kan klare sig i egen bolig. 

16. august var også sidste frist for at stille op som kandidat til ældrerådsvalget. Der var 24 kandidater, 13 

kvinder og 11 mænd. Kandidaternes billeder og kandidatbeskrivelse blev bragt i 2 numre af 60+. 

23. august deltog Fleming Friis, Marianne Lund og Marie Jørgensen i et focusgruppeinterview med teolog 

Christina Busk fra firmaet Etikos. Der arbejdes på at opbygge et ledelsesredskab, som skal måle på den 

mærkbare kvalitet. Projektet finansieres fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje. 

31. august blev der indgået budgetforlig mellem 6 af byrådets partier. Kun Dansk Folkeparti og Liberal 

Alliance var ikke med. Vores mange argumenter for øgede bevillinger og afskaffelse af fradraget for Sund 

Aldring blev ikke hørt. Der er altså stadig tale om underbudgettering.  

På ældrerådsmødet den 4. oktober deltog konstitueret Sundheds- og Omsorgschef Lisbeth Juel-Jensen i 

starten af mødet. Hun orienterede om Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til Demenscenter 

Kristiansminde i juni samt baggrunden herfor, og beklagede den manglende orientering til Ældrerådet. 

Lisbeth Juel-Jensen redegjorde for forskellige indsatser og handleplaner, der gjorde, at rapporten fra det 

uanmeldte tilsyn, som BDO foretog den 8. september, konkluderede at ” Plejecenter Kristiansminde er et 

velfungerende plejecenter, som er ved at finde en dagligdag i forlængelse af flytning af borgere og 

medarbejdere.”     Et af debatpunkterne på dette møde var: Hvordan skaber vi en god begyndelse for det 

nye ældreråd? 

Dagbladet Lørdag den 21. august 2021 (Uddrag af læserbrev bragt under DEBAT) 

Potentiale for forbedring 

 
Ældrerådet har bl.a. haft fokus på: 

 De forebyggende hjemmebesøg 

 Motion træning og genoptræning 

 Kroniske sygdomme og rehabilitering 

 Forebyggelse af fald 

 Ensomhed 

 Kommunikation 



 

8. oktober var der afskedsreception for Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard.  

13. oktober vedtog byrådet Budget 2022. Uden ændringer i forhold til budgetforliget i august. Ældrerådet 

afgav ikke høringssvar denne gang, idet vi havde fremført vores synspunkter flere gange uden resultat. 

På Ældrerådsmødet den 1. november fik vi en kedelig meddelelse. Direktør Mette Heidemann fratræder sin 

stilling pr. 30 november. 

4. november var der møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget. Endnu engang drøftede vi økonomi. 

Byrådet havde vedtaget en tillægsbevilling på 30 mio. kr. til at dække det forventede underskud på pleje og 

træning i budget 2021. Set i lyset heraf udtrykte alle tilstedeværende stor bekymring for underbudgettering 

i Budget 2022.  

 

 

 

 

 

 

16. november var der valg. Stemmeprocenten var lavere end sædvanlig, nemlig 56% mod 66% i 2017. 6 af 

ældrerådets medlemmer blev genvalgt, så der blev plads til 7 nye. I det kommende ældreråd er fordelingen 

7 kvinder og 6 mænd. 

29. november holdt Ældrerådet sit sidste møde i valgperioden. Konstitueret Sundheds- og Omsorgschef 

Lisbeth Juel Jensen orienterede om resultatet af de uanmeldte tilsyn foretaget af BDO. Hjemmeplejen og 7 

plejecentre har opnået et flot resultat. De resterende 4 plejecentre har store udfordringer især med 

dokumentationen. Lisbeth Juel Jensen redegjorde også for status på den budgetmæssige situation på 

ældreområdet, herunder Covid-19 indsatser, konsekvenser relateret til indførelsen af den nye ferielov og 

hermed afledt brug af vikarer 

 

Møder 

For at skaffe kandidater til ældrerådsvalget havde vi arrangeret møder, i Viby, Jyllinge og på Rådhuset. 

Borgmester Tomas Breddam deltog fra start. Efter kaffen orienterede vi så om ældrerådsarbejdet, og der 

var god mulighed for at stille spørgsmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Foto fra 60+ 



FN´ ældredag 1. oktober.  
 

Programmet var: 

15:00-15:15   Velkomst v. formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov 

15:15-15:45   Hvordan hjælper Roskilde Kommune med at skabe lige muligheder i et digitalt samfund? 

Oplæg og debat ved direktør for Social, Job og Sundhed Mette Heidemann 

15:45-16:45   Oplæg v. David Guldager (Kendt fra GO Morgen Danmark) - Oplev i morgen i dag: Hvordan ny 

teknologi kan bruges til at skabe et bedre samfund  

 

Det var en spændende eftermiddag. Vi blev meget klogere på de mange muligheder, der allerede findes i 
kommunalt regi. Der var også udarbejdet et kort med oplysninger om, hvor personer kan få IT-hjælp både 
på bibliotekerne og ved de frivillige organisationer. 
 
David Guldager holdt et meget inspirerende og oplysende oplæg, krydret med morsomme filmindslag. Der 
var meget at tænke over. Brug af robotter, stemmestyring, kunstig intelligens m.v. 
 
 

Vælgermøde 
Torsdag den 28. oktober havde Ældrerådet, Ældre Sagen, Altheimerforeningen og Hjernesagen arrangeret 
et vælgermøde i auditoriet på Rådhuset. Samtlige opstillingsberettigede politiske partier var repræsenteret. 
Der var en livlig debat med spørgsmål fra salen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rapport fra Kultur- og Idrætsgruppen  

Gruppen har i årets løb gennemgået Kultur-og Idrætsudvalgets dagsordner. I den forbindelse er der 

udarbejdet høringssvar:  

 I forbindelse med prisstrukturen i den nye svømmehal lavede Ældrerådet indsigelse mod for høje 

takster for de ældre. Udvalget vedtog reducerede priser for bl.a. pensionister. 

 Ældrerådet finder det positivt, at den nuværende populære Bogbus bliver erstattet af en 

miljøvenlig el-bus, der også vil kunne benyttes til forskellige typer af events i kommunen. 

Sundhedsdagen fandt sted lørdag den 11. september. Det var en rigtig god dag, hvor mange borgere kom 

forbi Ældrerådets stand, som havde en meget fin placering på Hestetorvet. 

 

 
Foto: Roskilde Avis 



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.  

Ældrerådet har bl.a. udarbejdet høringssvar vedr.: 

- Regnskabsopfølgning og budget 2022 for Ældreområdet 

- Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2021 

- Anvendelse af frivilligmidler og fordeling overskydende frivilligmidler 

- Anvendelse af udviklingspuljen 

- Tilrettelæggelse af Sundhedsdagen 

- Visitationskriterier for ældre- og handicapegnede boliger samt handicapegnede boliger. 

- Sammenhæng mellem kvalitetsstandarder og budget. 

- Udvikling af Seniorhøjskolen 

- Principper for det kommende plejecenter ved Østervangscenteret 

- Samarbejdsmodel om lokal og mobil blodprøvetagning i Region Sjælland 

- Sundhedsberedskabsplan 2022-2026 

Ældrerådet har bl.a. via vores høringssvar haft indflydelse på, at  

- Vedtægt for Ældrerådet blev ændret til, at ældrerådet har ret til at være repræsenteret i bruger- 

pårørendeudvalgene – uden stemmeret. 

- Perlen i Gadstrup og Kalvefolden i Gundsømagle udlejes i tidsbegrænset periode på to år til ældre 

borgere, der ønsker fællesskabet, men ikke lever op til kriterierne 

- Der i tilsynene på plejecentre og i hjemmeplejen indgår klager og pårørendeinterview  

- Der er udarbejdet et forebyggelsesnotat, der videregives til politiske udvalg i kommende periode. 

 

 

 

Rapport fra Teknik- og Miljøgruppen 
 

Gruppen har i årets løb gennemgået dagsordenerne fra Plan- og Teknikudvalget samt Klima- og 

Miljøudvalget. Ved gennemgangen er der fundet forhold, der har givet anledning til høringssvar. 

 

På augustmødet var der deltagelse af formanden for Roskilde Kommunes Plan- og Teknikudvalg Jens 

Børsting. På dette møde blev der orienteret om og drøftet følgende emner:  

 Tilbud om senioregnede boligtilbud. 

 Huslejepriser i den almene boligmasse. 

 Tilgængelighed og parkeringsforhold. 

 Bænke i kommunen og forbedring af cykelstier. 

 Indsatser i forhold til den generelle reduktion af trafikstøj. 

 

Til Plan- og Teknikudvalget er givet følgende høringssvar: 

 Det anbefales, at nyt plejecenter placeres i Østervangcentret. 

 Enighed om Trafiksikkerhedsplanens målsætning med vægt på tilgængelighed for alle. 

 Anbefaling af seniorbofællesskaber, der kan være med til at mindske følelsen af ensomhed og med 

til at øge livskvaliteten. 

 

Til Klima- og Miljøudvalget er givet høringssvar til udvalgets Temadrøftelse af busbestilling 2022. 

Det lykkedes at fastholde busbetjeningen af Bernadottegården og Trekroner Plejecenter. 

 

 



 

 

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 2021 blev mange vigtige emner berørt bl.a.: 

 Ældrerådsformandens faste indlæg om Ældrerådet opgaver 

 Coronatidens forløb. Kommunen er klar med kanylen. 

 Genoptræning under åben himmel. 

 Annoncering af aktiviteter i lokale foreninger 

 Kristiansminde – et fyrtårn på vej – danner ramme om Kommunens nye 

Demenscenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Ældreråd  

Marianne Lund blev valgt som medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd. Det er en stor fordel for Roskilde 

Ældreråd. 

Repræsentantskabsmøde den 16. juni i Odense Kongrescenter. Inger Møller Nielsen fra Brønderslev blev 

valgt som formand. 

14. oktober Formand- og næstformandsmøde i Køge. 

Ældrepolitisk konference 25. oktober på Nyborg Strand. Temaet var ”Livet som ældre i fremtiden” 

 

Regionsældrerådet 

4. juni. Møde med Sundhedsminister Magnus Heunicke og regionsrådsformand Heino Knudsen 

9. september. Praksisplan for almen praksis ved Udvalgsformand Jens Ravn og Formand for PLO-Sjælland 

Camilla Høegh-Guldberg.  

 

Denne årsberetning er den sidste i valgperioden 2018 – 2021. Det blev 2 almindelige år og 2 år med 

Coronarestriktioner. Nu overgiver vi arbejdsopgaverne til det nyvalgte ældreråd. 

 

 

 


