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GS 4: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til dagens møde blev godkendt.
Bemærkning om manglende punkt på denne dagsorden vedrørende godkendelse
referat fra sidste møde (konstituering).
Godkendelse af referat sættes på dagsordenen for næste møde.

GS 5: Seniorrådets virke
Seniorrådet gennemgik og drøftede særskilt §2 og §3 i vedtægterne for Greve
Seniorråd.
Greve Seniorråd besluttede, at vedtægterne fungerer videre som de er for
nuværende. Hvis behovet opstår, kan det drøftes, hvorvidt de skal ændres senere.
Ifølge vedtægterne skal seniorrådet i første kvartal lave en beretning om det
forgangne år. Sekretariatet for Seniorrådet udarbejder et oplæg for det
forgangene år til næste møde i seniorrådet.

GS 6: Introduktion til Greve Seniorråd
Greve Seniorråd introduceres til det politiske fagområde, der ligger indenfor
seniorrådets rådgivende funktion og høringsret.
Udgangspunktet for denne introduktion er fagudvalgsbogen for Social-, Sundhedsog Psykiatriudvalget. Fagudvalgsbogen fremsendes til rådsmedlemmerne.
Stabschefen orienterede med afsæt i en præsentation. Præsentationen udsendes
sammen med dagsordenen. Seniorrådet tog orienteringen til efterretning.
Stabschefen foreslog, at Seniorrådet på de kommende møder får besøg af de
øvrige ledere i centerledelsen for Sundhed og Pleje: Centerchef Martin Nordentoft
Rasmussen, Ældrechef Susanne Ormstrup, Sundhedschef Dorthe Holmboe og
Myndighedschef Camilla Meyer. Lederne kan præsentere sine fagområder mere
uddybende end ovenstående for Seniorrådet. Seniorrådet tiltrådte dette forslag.
Desuden besluttede seniorrådet, at rådet gerne vil afholde rådsmøder på
forskellige lokaliteter under Sundhed og Pleje. De vil blandt andet gerne se
plejecentrene, rehabiliteringscentret, træningscentret og hjemmeplejeenhederne.

GS 7: Social, sundhed og psykiatriudvalgets dagsorden
Stabschef Tabita Sonne-Dalsø orienterede om sager med relevans for Seniorrådet,
der behandles på mødet den 10. januar 2018.
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SSPU 1: Udbud af visiteret kørsel 2018
Lukket punkt.
SSPU 2: Godkendelse af forlængelse af kontrakt for vikarservice i ældreplejen
Lukket punkt.
SSPU 3: Godkendelse af tilsyn med ydelser leveret på plejecentrene 2017
Seniorrådet ønsker en fortsat opmærksomhed på udmøntning og
dokumentationen af klippekortordningen på plejecentrene.
Palle Jacobsen er ikke enig i beslutningen, da han mener, at sekretariatet på sidste
seniorrådsmøde har redegjort tilstrækkeligt for indsatsen med klippekortene.
SSPU 4: Godkendelse af tilsyn med hjemmeplejeydelser 2017
Flotte tilsynsrapporter, ingen yderligere bemærkninger.
SSPU 5: Godkendelse af tema for tilsynsbesøg i 2018
Seniorrådet anbefaler Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, at det særskilte
tema for de uanmeldte tilsyn bliver madservice i 2018.
Seniorrådet ønsker at tilføje en brugertilfredshedsundersøgelse til de uanmeldte
tilsyn. Freddy Aldenborg og Flemming Vahlgreen er ikke enig i denne beslutning.
SSPU 6: Ændring af forhold omkring medicinudlevering for borgere i Region
Sjælland
Ingen bemærkninger.
SSPU 7: Orientering om brug af tilbud under Tvind
Ingen bemærkninger.
SSPU 8: Orientering fra administrationen
Ingen bemærkninger.
SSPU 9: Meddelelser fra formanden/gensidig orientering
Ingen bemærkninger.
SSPU 10: Social- og Sundhedsudvalget - Kalender 2018
Kalenderen blev taget til efterretning.

GS 8: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Formand Dan Bjerring orienterede om, at Sydkysten ønsker at dække Seniorrådets
formål og virke, så der kan skabes opmærksomhed på rådets arbejde.
Endvidere orienterede formanden om at han har aftalt med sekretariatet, at
formøde om dagsordner som udgangspunkt afholdes telefonisk.
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Seniorrådet ønsker at være repræsenteret i Tryghedsudvalget.
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Ingen bemærkninger.
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Seniorrådet ønsker repræsentation i plejehjemsrådet som observatør med taleret.
(jf. sag fra 1. juni 2012). Seniorrådet ønsker, at sekretariatet er behjælpelig med at
rette henvendelse til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget for at anmode om
beslutning der støtter dette forslag.
Meddelelser fra Danske Ældreråd
Formand Dan Bjerring deltager i Danske Ældreråds årsmøde den 7. og 8. maj
2018. Øvrige repræsentanter fra Seniorrådet opfordres til at deltage.
Meddelelser fra Regionsældrerådet
Ingen indlæg under punktet.
Center for Sundhed & Pleje orienterer
Stabschef Tabita Sonne-Dalsø orienterede overordnet om implementering af
Fælles Sprog 3 og omsorgssystemet Nexus og udarbejdelse af en ny
værdighedspolitik i 2018. Seniorrådet tog orientering til efterretning.
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Ingen indlæg under punktet.

GS 9: Eventuelt
På næste møde ønsker Seniorrådet et punkt om rådets budget 2018 og forbruget
2017. Desuden forelægges Seniorrådet procedurer og takster for diæter og
befordring på næste møde.
Seniorrådet drøftede idé om at etablere en tænketank, hvor øvrige foreninger kan
involveres i rådets formål og virke. Idéen følges op senere.
Ledergruppen i Center for Sundhed & Pleje inviteres til at deltage på skift i
kommende møder.
Sekretariatet arrangerer møde mellem Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og
Seniorrådet.
Seniorrådet ønsker mulighed for fremadrettet at holde formøde 30 min. før
ordinært møde efter behov.
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