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GS 10: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til dagens møde blev godkendt.

GS 11: Godkendelse af referat
Referat fra seniorrådsmødet den 8. januar 2018 blev godkendt.

GS 12: Introduktion til Center for Sundhed & Pleje
Centerchef Martin Nordentoft Rasmussen introducerede til fagområderne under
Center for Sundhed & Pleje. Endvidere gennemgik Martin Nordentoft Rasmussen
de udfordringer og muligheder der præger ældre- og sundhedsområdet, samt
hvilke emner der vil være relevante for seniorrådet at beskæftige sig med.
På mødet omdelte administrationen et eksemplar af de fagudvalgsbøger, der er
udgivet i forbindelse med introduktionen af det nye byråd.

GS 13: Social-, sundhed- og psykiatriudvalgets dagsorden
SSU 1: Godkendelse af kontraktforlængelse af indkøbsordning i hjemmeplejen
Lukket punkt – ingen bemærkninger.
SSU 2: Fortrolige bilag til åbne sager
Ingen bemærkninger.
SSU 3: Temamøde om psykiatri
Ingen bemærkninger.
SSU 4: Status på Psykiatripolitikken
Ingen bemærkninger.
SSU 5: Udvalgshandlingsplan
Sagen blev taget til efterretning.
Greve Seniorråd imødeser dialog med Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
omkring udvalgshandlingsplanen, så vel som øvrige ældrepolitiske emner.
SSU 6: Optag af projektmidler til "Styrkelse af kommunens akutfunktion og
hjemmesygepleje gennem ansættelse af kommunal læge" på budget 2018
Sagen blev taget til efterretning.
SSU 7: Status på etablering af Bostedet Vangeleddet
Ingen bemærkninger.
SSU 8: Indberetning af magtanvendelse på socialområdet i 2017
Ingen bemærkninger.
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SSU 9: Tænketank og det rådgivende forum på demensområdet
Greve Seniorråd bifalder idéen om en tænketank og et rådgivende forum.
Greve Seniorråd finder det relevant i forhold til rådets rolle og
høringskompetence, at rådet inviteres til deltagelse i det rådgivende forum.
SSU 10: Proces for udarbejdelse af Sundhedsaftale 2019-2023 for politiske fagudvalg
Sagen blev taget til efterretning.
SSU 11: Orientering fra administrationen
Sagen blev taget til efterretning.
SSU 12: Meddelelser fra formanden/gensidig orientering
13. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2018
Kalenderen blev taget til efterretning.
Kommentar om tilgængelighed af dagsordener og referater
Seniorrådet oplever, at det er besværligt at finde frem til dagsordener for
udvalgsmøderne på Greve Kommunes hjemmeside. Seniorrådet opfordrer til at
der ryddes op på den relevante side, så dagsordener og referater fra de
nuværende udvalg tydeligt kan ses.

GS 14: Årsberetning for Greve Seniorråd 2017
Greve Seniorråd godkendte udkast til årsberetning for Greve Seniorråd 2017.
Årsberetningen fremsendes herefter til Byrådet, samt offentliggøres på Greve
Kommunes hjemmeside.

GS 15: Retningslinjer for godtgørelse til seniorrådet
Administrationen gennemgik de gældende retningslinjer for godtgørelse i
forbindelse med møder i seniorrådet.

GS 16: Regnskab og budget for Greve Seniorråd
Stabschef Tabita Sonne-Dalsø orienterede om regnskab og budget for Greve
Seniorråd.
Seniorrådet er tildelt et budget på 101.307 kr. i 2018. Budgettet dækker udgifter
til kontingenter i Danske Ældreråd og Regionsældrerådet, seniorrådets deltagelse i
konferencer og temadage, udgifter til befordringsgodtgørelse og mødediæter,
samt udgift til mødeforplejning med videre. Administrationen skønner, at der
udover disse udgifter vil være ca. 30.000 kr. tilbage, som seniorrådet kan
disponere.
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Der overføres ikke midler mellem budgetårene.

GS 17: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Formand for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Liselott Blixt har fremsendt
udvalgets bemærkninger til seniorrådets kommentarer til dagsordenen for
udvalgsmødet den 10. januar 2018. Formand Dan Bjerring gennemgik disse
kommentarer.
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Ingen indlæg under punktet.
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Freddy Aldenborg orienterede om aktiviteterne på Nældebjerg Plejecenter.
Flemming Vahlgreen orienterede om dialogen med ledelsen på Lokalcenter
Møllehøj. Ledelsen oplever, at seniorrådet har fremsat en misforstået kritik af
plejecentrets håndtering af klippekortydelserne til borgerne på centret.
Seniorrådet har ikke ønsket at hænge hverken Møllehøj eller de øvrige plejecentre
ud. Der var alene tale om at videregive en bekymring, som rådet fandt at de
uanmeldte tilsyn gav anledning til. Dog tager seniorrådet til efterretning, at
plejecentrene har udarbejdet en procedure for administration af
klippekortordningen, som skal sikre, at borgerne får de ydelser, der er tildelt.
Seniorrådet udtrykker i øvrigt forståelse for, at kommunikation og
forventningsafstemning med pårørende omkring klippekortydelser kan være
vanskelig for plejecentrenes personale.
Meddelelser fra Danske Ældreråd
Kontaktperson til Danske Ældreråd, Dan Bjerring, orienterede om overvejelserne
om at repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd fremover kun afholdes hvert
andet år.
Det forventes, at dette fremsættes som forslag på årets repræsentantskabsmøde.
Seniorrådet koordinerer i øvrigt deltagelsen på repræsentantskabsmødet og den
ældrepolitiske konference på næstkommende rådsmøde.
Meddelelser fra Regionsældrerådet
Kontaktperson i forhold til Regionsældrerådet, Elo Knudsen, orienterede om de
kommende temamøder. Regionsældrerådet har planlagt et temamøde i maj og i
september. Seniorrådet koordinerer deltagelsen, når de endelige datoer er meldt
ud.
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Elo Knudsen viderebragte i øvrigt en hilsen med ønske om et godt samarbejde fra
formanden for Regionsældrerådet.
Center for Sundhed & Pleje orienterer
Stabschef Tabita Sonne-Dalsø orienterede om de sager Social-, Sundheds- og
Psykiatriudvalget havde behandlet på udvalgsmødet den 10. januar 2018.
Udvalget besluttede, at temaet for årets uanmeldte tilsyn skal være delegeret
sygepleje.
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Flemming Vahlgreen foreslog, at seniorrådet overvejer hvilken rolle rådet kan
spille i forebyggelsen af tricktyverier.

GS 18: Eventuelt
Seniorrådet aftalte, at medlemmer af rådet må anføre at de er medlemmer af
Greve Seniorråd, når der på egen hånd skrives eller kommenteres i medier. Dog
bør de øvrige medlemmer orienteres om indholdet af dette – gerne så det er
muligt for de øvrige rådsmedlemmer at kommentere på en udtalelse, før den
publiceres.
Palle Jacobsen spurgte administrationen, hvornår madserviceordningen skal
genudbydes. Administrationen svarede, at Byrådet har forlænget kontrakten frem
til udgangen af 2018. Det er muligt at forlænge kontrakten med yderligere et år,
hvilket Byrådet skal bestemme sig for i løbet af 2018.
Palle Jacobsen bad administrationen undersøge, om Greve Seniorråd kan blive
optaget som medlem af Lokalråd Greve, som er et råd nedsat af politiet.
Formand Dan Bjerring foreslog, at det i seniorrådet drøftes, hvordan senioregnet
byggeri i Greve Kommune uden for den kommunale boligforsyning kan fremmes.
Dan Bjerring foreslog endvidere, at seniorrådet drøfter muligheden for at
nedsætte en seniortænketank og/eller afholde et temamøde om seniorer i Greve
Kommune.
Dan Bjerring foreslog også, at seniorrådet overvejer, om der skal udgives et blad
for seniorer og ældre.
Seniorrådet aftalte, at der forud for de ordinære møder i seniorrådet afholdes en
halv times formøde. Administrationen sørger for lokale til formøde, men deltager
ikke i formødet.
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