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GS 50: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til dagens møde blev godkendt.

GS 51: Godkendelse af referat
Referat af seniorrådsmødet den 28. maj 2018 blev godkendt.

GS 52: Introduktion – sundhedsområdet i Greve Kommune
Sundhedschef Dorthe Holmboe introducerede til sundhedsområdet i Greve
Kommune. Præsentationen omhandlede borgernes generelle sundhedstilstand,
samt aftaler og indsatsområder til at bedre denne. Præsentationen omhandlede
endvidere organiseringen på sundhedsområdet i Greve Kommune og samarbejdet
med praktiserende læger og sygehuse.
Dorthe Holmboes præsentation fremsendes til seniorrådets medlemmer.

GS 53: Social-, sundhed- og psykiatriudvalgets dagsorden
Centerchef Martin Nordentoft Rasmussen gennemgik dagsordenspunkterne med
seniorrådet.
SSPU 1: Temamøde om Fællessprog III og omsorgssystemet Nexus
Sagen blev taget til efterretning.
Greve Seniorråd vil gerne have et oplæg fra administrationen, som omhandler
Fælles sprog III, Nexus og den nye opbygning af kvalitetsstandarderne.
SSPU 2: Godkendelse af dagsorden
SSPU 3: Godkendelse af midlertidig ændring af borgerbetjening i
myndighedsfunktionen under implementering af nyt omsorgssystem i 2. halvår
2018
Greve Seniorråd beklager, at det er nødvendigt at begrænse borgerbetjeningen i
en periode, men tager forklaringen bag dette til efterretning.
SSPU 4: Fremtidige politikker
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 5: Godkendelse af proces for udarbejdelse af ny ældrelivspolitik 2018-2022
Greve Seniorråd anbefaler indstillingens model 1, da denne model skaber den
bedst mulige inddragelse af borgere og øvrige interessenter.
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Seniorrådet imødeser under alle omstændigheder, at blive involveret i
høringsprocessen omkring ældrelivspolitikken.
SSPU 6: Optagelse på budget 2018 til ny lovgivning på genoptræningsområdet
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 7: Godkendelse af kommissorium for udbygningsplan for boliger til voksne
med særlige behov
Ingen bemærkninger.
SSPU 8: Udmøntning af midler til at aflaste pårørende til svækkede ældre 2018
Seniorrådet ønsker at knytte følgende kommentar til sagen: begge modeller er
gode og brugbare, i forhold til at skabe tryghed for borgere og pårørende.
Dog bør målgruppen ikke begrænses af, om en borger aktuelt benytter sig af
tilbuddet om daghjem. Alle borgere, som er berettiget til at komme i Greve
Kommunes daghjem, bør komme i betragtning til aflastning af pårørende.
Seniorrådet opfordrer til, at den model der vælges evalueres grundigt, så
eventuelle justeringer senere kan foretages.
SSPU 9: Mødedage i 2019 for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
Ingen bemærkninger.
SSPU 10: Orientering fra administrationen
Ingen bemærkninger.
SSPU 11: Meddelelser fra formanden/gensidig orientering
SSPU 12: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2018
Kalenderen blev taget til efterretning.

GS 54: Anmodning om deltagelse i dialogmødet med frivillige
Greve Seniorråd har tidligere anmode om at deltage på det årlige dialogmøde, der
afholdes mellem Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og frivillige i Greve
Kommune. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget har afvist dette ønske.
Udvalget ønsker, at holde dialog med henholdsvis råd og frivillige hver for sig.
Seniorrådet er ikke tilfreds med denne beslutning, men tager den dog til
efterretning.

GS 55: Seniorrådets bemærkninger i forhold til busholdeplads
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Seniorrådet fremsatte på rådsmødet den 30. april 2018 bemærkninger til
indretningen af busholdepladsen ved Greve Station.
Seniorrådet har både ved egen inspektion, samt i dialog med ældre borgere fra
området, konstateret at den nuværende vindafskærmning er utilstrækkelig.
Administrationen har fremsendt et svar til seniorrådet. Af svaret fremgår det, at
afskærmning for vind i læskurene vil kræve en ekstra udgift, som der i øjeblikket
ikke er afsat penge til.
Seniorrådet opfordrer til, at disse midler findes, så afskærmningen i læskurene
rent faktisk kommer til at give læ for de ventende. Dette er selvfølgelig særligt
aktuelt, nu da efterår og vinter står for døren.
Seniorrådet henviser i øvrigt til de anbefalinger, referencegruppen for projektet til
fornyelse af Greve Station har fremsat.

GS 56: Evaluering af valg til Greve Seniorråd
Greve Seniorråd drøftede på mødet afholdelsen af valget til Greve Seniorråd i
2017. En central del af drøftelsen omhandlede valgdeltagelsen, som i Greve
Kommune kun var på 26 %. Der er en sammenhæng mellem valgform og
deltagelse. De kommuner, som gennemfører seniorrådsvalg på samme tid og sted
som kommunalvalget, opnår således højere valgdeltagelse.
Da en høj valgdeltagelse kan medvirke til at styrke et seniorråds rolle, ønsker
Greve Seniorråd, at valget i 2021 gennemføres som fremmødevalg. Seniorrådet vil
i løbet næste år derfor udarbejde et forslag til at koncept for et fremmødevalg,
som kan sendes til Byrådet.

GS 57: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Ingen indlæg under punktet.
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Ingen indlæg under punktet.
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
*Freddy Aldenborg (Nældebjerg Plejecenter): havde deltaget i
plejecenterrådsmøde.
*Inge-Merethe Jensen (Rehabiliteringscentret Hedebo): god dialog med leder af
rehabiliteringscentret
*Palle Jacobsen (Lokalcentret Møllehøj): deltaget i musikfestivalen på Møllehøj,
som blev gennemført med højt humør og stort engagement fra borgere og
medarbejdere.
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Meddelelser fra Danske Ældreråd
Ingen indlæg under punktet.
Meddelelser fra Regionsældrerådet
Referat fra seneste møde i Regionsældrerådet er sendt ud til seniorrådets
medlemmer. Der afholdes temamøde den 19. september 2018. De
seniorrådsmedlemmer som ønsker at deltage, aftaler dette med Elo Knudsen.
Center for Sundhed & Pleje orienterer
Seniorrådet afgiver høringssvar i forhold til budget 2019-2022 på rådsmødet den
30. august 2018. Høringsmateriale fremsendes af administrationen.
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Palle Jacobsen orienterede om dialogmødet med Ældreminister Thyra Frank i
Karrebæksminde, som fandt sted den 21. juni 2018.
Freddy Aldenborg berettede fra opstartsmødet i det rådgivende forum for
demens. Det rådgivende forum samler aktører fra erhvervsliv, råd og
interesseorganisationer i Greve Kommune. Herunder Greve Seniorråd. Det
rådgivende forum skal bidrage med viden om demens og dermed medvirke til, at
Greve Kommune opnår målsætningen om at blive demensvenlig kommunen.

GS 58: Eventuelt
Seniorrådet undersøger mulighederne for at udgive et blad. Seniorrådet nedsatte
er arbejdsudvalg bestående af Dan Bjerring og Inge-Merethe Jensen.
Seniorrådet efterlyser en analyse af ændringer i serviceniveauet for visiterede
ældre, samt ændringer i visitationspraksis.
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