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GS 28: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til dagens møde blev godkendt.

GS 29: Godkendelse af referat
Referat fra seniorrådsmødet den 19. marts 2018 blev godkendt.

GS 30: Introduktion til Center for Sundhed & Pleje
Punktet blev udsat. Ældrechef Susanne Ormstrup deltager på næste møde for at
introducere ældreområdet. Seniorrådet vil gerne have, at mødet afholdes på
Hedebo. Seniorrådet vil specifikt gerne drøfte muligheden for at inviteres til
plejecenterrådsmøder.

GS 31: Social-, Sundheds,- og Psykiatriudvalgets dagsorden
Tabita Sonne-Dalsø gennemgik dagsordenspunkterne med Seniorrådet.
SSPU 1: Temamøde om udbygningsplan for boliger til voksne med særlige behov
Ingen bemærkninger
SSPU 2: Strategiske målsætninger for Greve Kommune
Lukket punkt - Ingen bemærkninger
SSPU 3: 40 almene ældreboliger i Hundige – udbudsbetingelser godkendes
Se punkt GS32.
SSPU 4: Budgetopfølgning 1
Seniorrådet finder det bekymrende at spare på ældreområdet, som er et stærkt
udfordret område. Det strider mod de politiske løfter, der blev afgivet i
aftalegrundlaget for flertalsgruppen.
SSPU 5: Klagesager på det sociale område
Orientering taget til efterretning.
SSPU 6: Resultater fra VIVE
Orientering taget til efterretning.
SSPU 7: Venteliste til pleje- og ældreboliger 2018
Orientering taget til efterretning.
SSPU 8: Dialogmøde mellem Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og frivillige
foreninger på senior og ældreområdet 2018
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Seniorrådet ønsker at blive inviteret til dialogmødet om frivillige. Det er en god
mulighed for seniorrådet for at møde de borgere, der tager initiativer på
ældreområdet i frivilligt regi og som Seniorrådet også repræsenterer.
SSPU 13: Orientering fra administrationen
Tabita orienterede om opfølgning på puljen til bedre bemanding. Seniorrådet
ønsker at få tilsendt en eventuel skriftlig orientering til fagudvalget/Byrådet
vedrørende puljen til bedre bemanding.

GS 32: Udbud af 40 nye ældreboliger i Hundige
Seniorrådet afgav høringssvar til udbudsmaterialet i forhold til de 40 nye
ældreboliger i Hundige Øst.
På mødet blev udbudsmaterialet præsenteret af stabschef Tabita Sonne-Dalsø.
Seniorrådets høringssvar er afgivet i lukket referat. Det lukkede referat er
fremsendt til Social,- Sundheds- og Psykiatriudvalget.

GS 33: Seniorrådets tænketank
Punktet udsættes til næste møde.

GS 34: Høring af Greve Seniorråd
Greve Seniorråd drøftede Greve Kommunes høringsproces i forhold til
seniorrådet.
Tabita Sonne-Dalsø redegjorde for den hidtil gældende praksis med, at
Seniorrådet har mulighed for udtale sig og give input til samtlige punkter
vedrørende ældreforhold på dagsordenen til Social-, Sundheds- og
Psykiatriudvalget. Denne praksis indebærer, at Seniorrådet får tilsendt
dagsordenen for udvalget så snart denne publiceres – og at dagsordenen
gennemgås med Seniorrådet på mødet inden udvalget behandler sagen. Derefter
sikrer administrationen, at Seniorrådets udtalelser udsendes til politikere inden
fagudvalgets møde.
Seniorrådet ønsker, at det er tydeligere, hvornår der er en egentlig høringsproces
af høringsberettigede parter og dermed en længere høringsfrist. Seniorrådet
ønsker, at der sprogligt differentieres fra input til dagsordenspunkter til
fagudvalget. Seniorrådet ønsker fortsat at blive inddraget i alle spørgsmål
vedrørende ældre og seniorer.
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GS 35: Busholdepladsen ved Greve Station
Greve Seniorråd drøftede indretningen af busholdepladsen ved Greve Station på
baggrund af en konkret skriftlig henvendelse fra en borger, der er utilfreds med
forholdene ved læskurene.
Flere medlemmer fra Seniorrådet har besøgt busholdepladsen. Den samlede
vurdering er, at det er arkitektonisk flot og indbydende. Det er imidlertid ikke
velegnet til at skærme ved regn eller sne. Det er ikke funktionelt – hverken for
ældre eller yngre borgere. Det gælder også et læskur ved Lundevej.
Seniorrådet ønsker, at sekretariatet sender en forespørgsel til Center for Teknik
og Miljø og Seniorrådet ønsker en respons svar på kritikken.

GS 36: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Formanden for Greve Seniorråd, Dan Bjerring, orienterer:
- Deltaget i formands- og næstformandsmøde i Danske Ældreråd. Herunder
drøftet demensvenlighed i kommunerne; værdighedsmilliarden. Meget
fokus på netværk.
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Ingen indlæg under punktet.
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Freddy Aldenborg orienterede vedrørende Nældrebjerg om, at han har stærkt
fokus på demensområdet (medicin og pårørende). Freddy ønsker at etablere en
paneldebat om emnerne inden for demens.
På vegne af Møllehøj orienterede Tabita Sonne-Dalsø om Sang- og musikfestival
på Møllehøj. Seniorrådet er inviteret. Invitationen er vedhæftet referatet.
Seniorrådet aftaler, at aktivitets- og beboerblade fra plejecentrene fordeles af SRkontaktpersonerne til Seniorrådets medlemmer på møderne.
Bilag: Invitationen til Sang- og musikfestival på Møllehøj
program.pdf

Meddelelser fra Danske Ældreråd
Kontaktperson i forhold til Danske Ældreråd, Dan Bjerring, orienterer:
På møde med Danske Ældreråd er det blevet tydeligt, at Danske Ældreråd
anbefaler, at der laves fremmødevalg til seniorråd. De kommunerne, der benytter
denne metode, har væsentlige højere valgdeltagelse.
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Seniorrådet ønsker, at der laves en evaluering af det senest afviklede
seniorrådsvalg. Seniorrådet mener, at stemmeafgivelsen ændres til fremmødevalg
i stedet for elektronisk.
Meddelelser fra Regionsældrerådet
Kontaktperson i forhold til Regionsældrerådet, Elo Knudsen, orienterer fra sidste
møde:
- Drøftelse af E-hospitaler – forsøgsordning i Region Sjælland
- Temadag den 30. maj vedr. sundhedsaftaler. Elo og Palle deltager. Evt.
Flemming.
- Greve Seniorråd ønsker, at der i Regionsældrerådet drøftes erfaringer
med 1) seniorboliger, 2) demensområdet og 3) aktiviteter for yngre ældre.
Center for Sundhed & Pleje orienterer
Stabschef Tabita Sonne-Dalsø orienterede om sager, der vedrører Seniorrådet:
1) Budgetdialogmødet mellem Greve Seniorråd, Social-, Sundheds,- og
Psykiatriudvalget og Handicaprådet, som finder sted mandag den 14. maj
2018 kl. 19-20 på Greve Gymnasium.
Seniorrådet efterspørger, hvornår der kommer materiale ud forud for
mødet.
2) Styregruppen for Det rådgivende demensforum har ikke holdt møde
endnu. Administrationen vender tilbage med sammensætningen hurtigst
muligt – herunder Seniorrådets ønskede deltagelse.
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Gensidig orientering ved Seniorrådets medlemmer.

GS 37: Eventuelt
Opfordring til SSPU: Seniorrådet kunne godt tænke sig, at kommunen foretager en
analyse af rådighedsbeløbet for ældre i Greve Kommune under forskellige
forudsætninger med blandt andet boligformer. Der er lavet beregninger af dette i
Solrød Kommune.
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