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GS 165: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til dagens møde blev godkendt.
I forbindelse med godkendelsen var der en drøftelse af, at Greve Seniorråd ønsker
at blive hørt i sagen vedrørende planstrategi 2020. Greve Seniorråd får sagen
forelagt ved et ekstraordinært møde den 11. december 2019.

GS 166: Godkendelse af referat
Referat fra seniorrådsmødet den 7. oktober 2019 blev godkendt med bemærkning
til pkt. GS 163 vedrørende den nye Seniorguide. Freddy udtrykte beklagelse over,
at Pernille Beckmann var fremhævet i referatet, da hans bemærkning ikke var
møntet på hende personligt.
Greve Seniorråd besluttede at der skal være en nærmere drøftelse af, hvem der
skal underskrive forordet, når næste Seniorguide skal udarbejdes.

GS 167: Social-, sundheds,- og psykiatriudvalgets dagsorden
Centerchef Martin N. Rasmussen orienterede om sager, der behandles på mødet i
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 18. november 2019.
SSPU 1: Godkendelse af dagsorden
SSPU 2: Budgetopfølgning 3 2019
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 3: Tildeling af tilskud efter serviceloven til pensionistaktiviteter i 2020 og
2021
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 4: Tildeling af puljemidler efter serviceloven til frivillige foreninger og
organisationer i 2020
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 5: Tilskudsaftale og samarbejdsaftale med FrivilligCenter Greve 2020-2022
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 6: Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2020
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 7: Kvalitetsstandard for plejebolig 2020
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 8: Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2020
Sagen blev taget til efterretning.
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SSPU 9: Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2020
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 10: Kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2020
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 11: Kvalitetsstandard for individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte
til voksne
SSPU 12: Revidering af Værdigheds- og Ældrelivspolitik 2018-2022
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 13: Affaldsindsamlingsdag
Greve Seniorråd bakker op om fokus på miljøet.
SSPU 14: Benchmarkanalyse i Region Sjælland på det specialiserede
socialområde – VIVE’s analyse af voksenområdet
SSPU 15: Arbejdet med politikker – opfølgning på effekt- og resultatmål
december 2019
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 16: Genberegning af takster for 2020
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 17: Orientering fra formand/gensidig orientering
SSPU 18: Huskeliste og orientering fra administrationen
Orientering blev taget til efterretning.
SSPU 19: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget – Kalender 2019 og 2020
-

GS 168: Informationsmøder til forebyggende hjemmebesøg
Rådsmedlemmer kan tilmelde sig næste informationsmøde den 27. februar 2020.



Knud og Freddy orienterede om, at de deltog i informationsmøde den 14.
november 2019.
Freddy, Hjørdis og Inge-Merethe deltager på informationsmøde den 27.
februar 2020.
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Rådsmedlemmer fra Greve Seniorråd ønsker at være aktive deltagere ved
informationsmøderne.

GS 169: Evaluering og drøftelse af udlevering af den nye
Seniorguide
Drøftelse af hvor og hvornår bladene udleveres.





Næstformand orienterede om, at det har været en positiv oplevelse at
møde borgere, pårørende, praktiserende læger, medarbejdere fra Greve
Kommune og mange andre i forbindelse med udlevering af den nye
Seniorguide.
Næstformand opfordrede til, at Seniorguiden skal omdeles med omtanke.
Greve Seniorråd vil løbende have en dialog omkring omdeling af
Seniorguide, hvis det måtte være aktuelt.

GS 170: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Næstformand for Greve Seniorråd orienterede i fravær af formand om følgende:
Diætskemaer afleveres til sekretær samme dag som julefrokosten afholdes.


Greve Seniorråd tog orientering til efterretning.

Behandling og høring af sag vedrørende ændret busdrift på linje 225


Greve Seniorråd tog orientering til efterretning med bemærkning om, at
det er glædeligt, at rådet er blevet hørt i processen.

Halvering og pausering af klippekortordninger i hjemmeplejen og på
plejecentrene.


Greve Seniorråd mener, at det er meget beklageligt, at
klippekortordningerne pauseres fra 2021, da klippekortordningerne
skaber stor livskvalitet for de svageste borgere i Greve Kommune.

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Intet til punkt.
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Kontaktpersoner orienterede:
 Knud orienterede om, at han fremover er repræsenteret i beboerrådet
hos Forenede Care på Langagergård. Knud deltager første gang i
beboerrådsmøde den 2. december 2019.
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Freddy orienterede om at aktiviteterne i Klub Aktiv på Nældebjerg
plejecenter fortsætter i det nye år.



Palle orienterede om, at han har skrevet til administrationen, da han har
fået henvendelser fra ældre borgere vedrørende et ønske om at have
mulighed for at kunne træne om formiddagen i træningslokalerne på
Nældebjerg plejecenter.
Sekretær for Greve Seniorråd gav følgende svar mundtligt på mødet:

”Åben Træning på Nældebjerg ligger på nuværende tidspunkt om
eftermiddagen på mandage, onsdage og fredage kl. 13.00 – 14.30. På dette
tidspunkt kan pensionister i Greve Kommune frit benytte træningsfaciliteterne
på Nældebjerg under vejledning af frivillige trænere, der er ”almindelige”
borgere uden faguddannelse. En gang om måneden superviserer en
fysioterapeut, som til dagligt er tilknyttet Træningsenheden, som kan rådgive
og vejlede de frivillige trænere.
Da Greve Kommune i sin tid flyttede åbningstiden fra om formiddagen til om
eftermiddagen var det af hensyn til borgere med demens, der bor på
Nældebjerg, da deres behov for en fast struktureret hverdag uden for mange
”fremmede” i deres bolig skulle prioriteres samt for at kunne tilgodese deres
mulighed for at benytte træningsfaciliteterne fleksibelt.
Palles forespørgsel er drøftet med lederen af Kompetencecenter for Demens
på Nældebjerg og med Myndigheds- og Sundhedschefen, og det er stadig
administrationens vurdering, at hensynet til de demente beboeres mulighed
for at få en uforstyrret hverdag med mulighed for at benytte
træningsfaciliteterne om formiddagen, hvor de er mest friske, vejer højest.
Der er derfor desværre ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at udvide
ordningen med Åben Træning med formiddagstider”.
Skriftligt svar er sendt til Palle umiddelbart efter mødet.
Freddy, som er kontaktperson på Nældebjerg plejecenter, vil gå videre
med forslag om mulighed for en meget tidlig træning fx fra klokken 7.00.


Næstformand orienterede om, at hun deltager i møde på Strandcentret
plejecenter den 2. december 2019.



Palle orienterede om svar fra Center for Teknik & Miljø vedrørende
talende elevator på Strandcentret plejecenter. Center for Teknik & Miljø
har orienteret om, at elevatoren aldrig har kunnet tale. Palle mener ikke,
at dette er korrekt. Derfor vil næstformand tage emnet op til mødet den
2. december 2019 på Strandcentret plejecenter.
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Meddelelser fra Danske Ældreråd
Hjørdis orienterede om, at Palle, Hjørdis, Inge-Merethe, Knud deltager på
konferencen på Vingsted Konferencecenter, hvor det skal handle om fremtidens
ældrepleje.
Meddelelser fra Regionsældrerådet
Elo orienterede om hans deltagelse i møde i regionsældrerådet den 7. november
2019. På mødet blev det besluttet, at mødefrekvensen bliver ændret til ét årligt
temamøde fremfor to. Endvidere blev det besluttet, at der fremover vil deltage to
repræsentanter fra hver kommune. Kontingentet vil desuden stige til 1000 kr.
årligt.
Center for Sundhed & Pleje orienterer
Martin N. Rasmussen orienterede om, at borgere, der modtager hjælp og pleje af
hjemmeplejeleverandøren Attendo, har modtaget et brev, hvori de orienteres
om, at Attendo lukker deres afdeling i Greve Kommune fra maj 2020. Dermed får
borgerne mulighed for at vælge mellem den kommunale leverandør eller den
private leverandør Altiden.
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Intet til punkt.

GS 171: Eventuelt
Intet til punkt.
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