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GS 232: Godkendelse af dagsorden 
Greve Seniorråd godkendte dagsorden til dagens møde. 

GS 233: Godkendelse af referat 
Greve Seniorråd godkendte referatet fra sidste møde. 

GS 234: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets dagsorden til 
mødet den 6. januar 2021 
Martin N. Rasmussen orienterede om sager til møde i Social-, Sundheds- 
og Psykiatriudvalgets den 6. januar 2021. Greve Seniorråd kommenterede 
på sagerne. 
 
SSPU 4: Kort oplæg om effektmålet om at flere ældre skal håndtere 
kroniske sygdomme 
Greve Seniorråd ønsker at få et oplæg om effektmålet på næste møde. 
 
SSPU 5: Arbejdet med politikker - Beslutning om oplæg på 
udvalgsmøderne, første halvår 2021 
Greve Seniorråd til sagen til efterretning. 
 
SSPU 6: Plan for udfasning af utidssvarende ældreboliger 
På baggrund af Byrådets beslutning i 2015 om placering af i alt 70 
ældreboliger, mangler der fortsat at blive kortlagt, hvor 30 af disse 
ældreboliger skal etableres. Da behovet for ældreboliger er stort, ønsker 
Greve Seniorråd at placeringen af disse ældreboliger besluttes hurtigst 
muligt. Endvidere opfordres der bliver en øget opmærksomhed på at 
etablere flere pensionist/seniorboliger, da behovet for denne boligform er 
stort og er stigende i takt med den øgede ældrebefolkning i Greve 
Kommune. 
 
SSPU 7: Anvendelse af midler til ældre fra budgetforlig 2021 
Greve Seniorråd tog sagen til efterretning. 
 
SSPU 8: Hjemmeplejeenhed i Tune - Løsning af pladsproblemer 
Greve Seniorråd tog sagen til efterretning. 
SSPU 9: Afprøvning af regionalt samarbejde om væskebehandling i 
borgernes hjem 
Greve Seniorråd tog sagen til efterretning. 
 
SSPU 10: Oprettelse af bestyrelser på plejecentrene 
Greve Seniorråd ser deres nuværende repræsentantskab i 
plejecenterrådene som yderst vigtig, og kan derfor se en gavnlig effekt ved 
at etablere bestyrelser, så omfanget af deltagerkredsen udvides herunder 
at repræsentanter fra interesseorganisationer såsom Alzheimerforeningen 
og Ældre Sagen inkluderes. Derudover drøftede Greve Seniorråd, om 
lokalpolitikere også skal inkluderes i bestyrelserne. Hertil blev det 
fremhævet, at der eksempelvis kan sidde en repræsentant med fra Social-, 
Sundheds- og Psykiatriudvalget på ét af møderne én gang om året. 
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SSPU 11: Budgetopfølgning 3 2020 - Social-, Sundheds- og 
Psykiatriudvalget 
Greve Seniorråd glædes over, at situationen med COVID-19 ikke har 
presset budgettet på nuværende tidspunkt. 
 

GS 235: Høring af udbudsmateriale for genudbud af driften på 
Langagergård Plejecenter 
Greve Seniorråd afgav høringssvar under pkt. GS 235. 
 

GS 236: Valg til Greve Seniorråd i 2021 
Martin orienterede om modellen for, hvordan valg til Greve Seniorråd i 2021 
afholdes i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Greve 
Seniorråd bifaldede, at valget kan afholdes i forbindelse med kommunal- og 
regionsrådsvalget. 
 
Greve Seniorråd besluttede at invitere en konsulent fra Center for Sundhed 
& Pleje med til næste møde, så drejebogen for afvikling af valget kan blive 
drøftet. 
 

GS 237: Digital mødeafholdelse 
Greve Seniorråd har besluttet at benytte Microsoft Teams til afholdelse af 
digitale møder, når der ikke kan afholdes fysiske møder på grund af 
situationen med COVID-19. Hjørdis vil kontakte Elo og Freddy med henblik 
på, at de kan tilgå Microsoft Teams. 
 
Henrik fremsender retningslinjer for afholdelse for digitale møder. 
 

GS 238: Meddelelser 
Meddelelser fra formanden  
Formanden opfordrede rådsmedlemmer til at tænke over, hvilke 
indsatsområder der kan iværksættes overfor for ensomme seniorer og 
ældre i Greve Kommune, når der åbnes op for samfundet efter situationen 
med COVID-19.  
 
Formanden kontakter ”Ensomme gamles værn” med henblik på, at de kan 
deltage på et møde med et oplæg, når der igen kan afholdes fysiske 
møder. 

 
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Intet til punkt. 
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Rådsmedlemmer har intet nyt at berette, men at generelt oplever, at de 
løbende modtager god information pr. mail fra plejecentrene, når der sker 
nyt i henhold til situationen med COVID-19. 
 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Intet til punkt. 
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Meddelelser fra Regionsældrerådet 
Intet til punkt. 
 

Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Martin N. Rasmussen orienterede om situationen for COVID-19.  
 

 Den 4. januar 2021 ligger Greve Kommune i top 10 i forhold til 
højeste incidenstal i Danmark. Det vil sige der er udbredt smitte og, 
at smittetrykket er højt på nuværende tidspunkt. Smitten er spredt i 
forskellige aldersgrupper, så det ikke er muligt at lave en konkret og 
målrettet indsats, som kan inddæmme smitten. 

 På plejecentrene har der også været enkeltstående smittetilfælde 
blandt beboerne og medarbejderne uden egentlige udbrud. 
Smittetilfældene har testet Greve Kommunes procedure på 
området, og de har vist sig at være gode og effektive, hvilket er 
meget positivt. 

 Besøgsrestriktionerne er differentierede på plejecentrene alt efter 
bebyggelsen og konkrete smittetilfælde. Besøgsrestriktionerne er 
beskrevet i detaljer på Greve Kommunes hjemmeside under 
COVID-19. Greve Kommune følger fortsat 
sundhedsmyndighedernes retningslinjerne for besøg på plejecentre. 

 Greve Kommune er den 27. december 2020 gået i gang med at 
vaccinere medarbejdere og beboere på plejecentre. 

 Der kan arrangeres kørsel til vaccination for borgere, som har 
behov for det. Som udgangspunkt er dette kun aktuelt for borgere, 
som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje. 

 Sygehusene er presset grundet det øgede antal indlagte. Det vil 
sige, at Region Sjælland er i beredskabsniveau 4 ud af 5 på 
nuværende tidspunkt. Dette er en alvorlig situation, fordi 
sygehusene nu kan aflyse planlagte operationer. For kommunerne 
betyder det, at der udskrives flere borgere hurtigere end normalt. 
Især den nye engelske mutation af COVID-19 øger presset på 
sundhedsvæsenet, fordi den smitter mere end den tidligere 
mutation. 

 Prioriteringen af hvem og hvornår vaccinerne skal gives, dikterer 
Det Nationale Sundhedsberedskab. Greve Kommune har derfor 
ingen indflydelse på, hvilke borgere som vaccineres først. 

 Greve Kommune har lige nu styr på smittede borgere, og borgere 
får den hjælp og pleje de skal have, men der skal ikke mange flere 
smittede til, før presset kan blive for stort. 

 
Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning med følgende 
bemærkning: 

 
 Knud spurgte til placering af testcentre, som kan være meget 

vanskeligt at nå for borgere, der skal bruges bruge bus 120. Martin 
forklarede, at Greve Kommune – og kommuner generelt – ikke 
bliver spurgt til placering af testcentrene. Det er det nationale 
beredskab, som dikterer hvad kommuner skal gøre fx oprettelse af 
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testcentre, så Greve Kommune har ingen indflydelse på placering af 
testcentre. 

 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Intet til punkt. 
 
GS 239: Eventuelt 
Intet til punkt. 


