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GS 90: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til dagens møde blev godkendt.

GS 91: Godkendelse af referat
Referat fra seniorrådsmødet den 7. januar 2019 blev godkendt.

GS 92: Orientering om rehabiliteringsindsatsen på Hedebo
Leder af Rehabiliteringscentret Hedebo, Christina Giarbini, orienterede om de
forskellige ophold, som tilbydes på Rehabiliteringscentret Hedebo (akutpladser,
ferieophold, aflastningsophold med videre). Derudover at budgettet fra og med
2017 reguleres ud fra, hvor mange borgere, der opholder sig på centret.
Christina Giarbinis præsentation fremsendes til seniorrådets medlemmer.

GS 93: Social-, sundheds,- og psykiatriudvalgets dagsorden
Centerchef Martin Nordentoft Rasmussen gennemgik dagsordenspunkterne med
seniorrådet.
SSPU 1: Godkendelse af dagsorden
SSPU 2: 40 ældreboliger i Hundige Øst - Endelig beslutning om valg af boligselskab og salg af grund
Lukket punkt - ingen bemærkninger.
SSPU 3: Sundhedshus - Frigivelse af anlægsbevilling og omplacering af rådighedsbeløb
Greve Seniorråd anbefaler, at det er vigtigt at prioritere adgangsforholdene, så det
bliver let at ankomme ved hjælp af offentlig transport til Sundhedshuset.
SSPU 4: Samlesag Anlægsregnskaber 2018
Ingen bemærkninger.
SSPU 5: Budgetopfølgning 0 2019
Greve Seniorråd imødeser at blive orienteret tidligst muligt i processen, når
budgettet for 2020 skal udarbejdes.
SSPU 6: Andet udkast til Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022
Ingen bemærkninger.
SSPU 7: Høring af udkast til Region Sjællands Sundhedsaftale 2019-2023
Sagen blev taget til efterretning.
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Greve Seniorråd vil gerne have et oplæg fra administrationen, som omhandler
samarbejdet mellem kommunen og regionen bl.a. i forhold til udskrivelse og
visitation.
SSPU 8: Orientering om velfærdsteknologi i Greve Kommune 2018
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 9: Godkendelse af kvalitetsstandard for daghjem for yngre borgere med demens
Greve Seniorråd bemærker at der er nogle mangler i kvalitetsstandarden i forhold til,
omfanget af udgifter, som borgere/brugere kan blive forelagt samt hvilken mad, som
brugere forvente at få.
Greve Seniorråd har dog forståelse for, at hensigten med at udelade nogle
detaljer i kvalitetsstandarden skal give mulighed for at inddrage de borgere, der
bliver brugere af daghjemmets tilbud.
Greve Seniorråd vil blive inviteret til et temamøde på det nye daghjem senere i 2019.
SSPU 10: Indberetning af magtanvendelser på det specialiserede voksen-socialområde i 2018
Ingen bemærkninger.
SSPU 11: Prioritering af effektmål 2019
Ingen bemærkninger.
SSPU 12: Orientering fra formanden/gensidig orientering
SSPU 13: Huskeliste og orientering fra administrationen
Greve Seniorråd ønsker en opfølgning fra Sundhedsstyrelsen efter forløbet med
Værdighedsrejseholdet er gennemført.
Greve Seniorråd ønsker at deltage i planlægning af Senior- og Ældrelivsdag 1.
oktober 2019.
SSPU 14: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2019
Kalenderen blev taget til efterretning.

GS 94: Tilføjelse til forretningsorden
Greve Seniorråd besluttede at udskyde punktet til næste møde.

GS 95: Samarbejde og synlighed
Greve Seniorråd drøftede rådets synlighed og muligt samarbejde med andre
organisationer.
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Greve Seniorråd ønsker dialog med andre råd og foreninger til erfaringsudveksling,
men det skal overvejes hvor mange ressourcer, der skal bruges på det.
Seniorrådsmedlem Palle Jacobsen orienterede om, at Handicaprådet undersøger
mulighederne om at lave en socioøkonomisk virksomhed med det formål at lave et
spisested for ældre og handicappede i Greve Kommune.
Seniorrådsformand Inge-Merethe Jensen sender mail til medlemmerne af Greve
Seniorråd med datoer for møder med samarbejdspartnere. De enkelte
medlemmer melder tilbage i forhold til, hvilke dage de kan deltage.

GS 96: Ældremagasin
Greve Seniorråd drøftede muligheder og begrænsninger i forhold til en publikation
om ældre- og seniorliv i Greve Kommune.
Seniorrådsformand Inge-Merethe Jensen orienterede om Ældremagasinet, og at
tidligere formand for Greve Seniorråd Dan Bjerring har underskrevet kontrakt
med mediebureauret AD Media. Medlemmer af Greve Seniorråd bemærker, at de
ikke har været involveret i beslutningen om samarbejdet med AD Media.
Greve Seniorråd afholder møde medio marts om kontrakten, tidligere formand
Dan Bjerring har underskrevet med AD Media.

GS 97: Godkendelse af kandidat til Danske Ældreråds bestyrelse
Greve Seniorråd godkendte, at medlem Knud Bloksgaard bliver seniorrådets kandidat
til bestyrelsen i Danske Ældreråd.

GS 98: Forsøg med ledsagerordning for synshandicappede
Punktet er udskudt til næste møde.

GS 99: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Punktet er udskudt til næste møde.
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Punktet er udskudt til næste møde.
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Punktet er udskudt til næste møde.
Meddelelser fra Danske Ældreråd
Punktet er udskudt til næste møde.
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Meddelelser fra Regionsældrerådet
Punktet er udskudt til næste møde.
Center for Sundhed & Pleje orienterer
Punktet er udskudt til næste møde.
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Punktet er udskudt til næste møde.

GS 100: Eventuelt
Seniorrådet ønsker, at hjemmeplejeleverandøren Altiden kommer og præsenterer
sig på næste møde.
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