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GS 75: Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden til dagens møde blev godkendt.  

GS 76: Godkendelse af referat 

Referat fra seniorrådsmødet den 8. oktober 2018 blev godkendt.  

GS 77: Social-, sundheds,- og psykiatriudvalgets dagsorden 

SSPU 1: Temamøde om Greve Rusmiddelcenter 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 2: Godkendelse af dagsorden 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 3: Godkendelse af forlængelse af kontrakter på vikarydelser i ældreplejen 
Lukket punkt – ingen bemærkninger 
   
SSPU 4: Budgetopfølgning 3 2018 
Sagen blev taget til efterretning.  
   
SSPU 5: Udgifter til indretning af demensegnede plejeboliger i 2019 
Sagen blev taget til efterretning.  
   
SSPU 6: Beslutning om etablering og placering af friplejehjem i Hundige 
Greve Seniorråd gennemgik sagsfremstillingen og sagens bilag. Seniorrådet støtter 
administrationens indstilling om at placere et friplejehjem i område nummer tre. 
Generelt finder seniorrådet det dog vigtigt, at området i Hundige Øst ikke kun 
bliver et område for ældre.  
 
Seniorrådet kan ikke støtte en placering ved Greve Videnscenter (model 4), da 
adgangsveje vil være dårlige og give usikre færdselsforhold og 
parkeringsforholdene endvidere vil være dårlige. 
 
Sagen blev derudover taget til efterretning.  
  
SSPU 7: Samdrift mellem Akuttilbuddet og Bostedet Vangeleddet af 
nattevagtsfunktionen 
Ingen bemærkninger. 
   
SSPU 8: Bostedet Vangeleddet - Reviderede støttepakker til beboerne, herunder 
ny basispakke/basistakst 
Ingen bemærkninger. 
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SSPU 9: Tildeling af § 18 puljemidler til frivillige foreninger og organisationer i 2019 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 10: Projektmidler til "Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre i 
Greve Kommune" i 2018-2020 
Sagen blev taget til efterretning.  
 
SSPU 11: Projektmidler til "Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med 
kronisk sygdom i Greve Kommune" i 2018-2020 
Sagen blev taget til efterretning.  
 
SSPU 12: Godkendelse af Ældrelivspolitik 2018-2022 og udmøntning af 
værdighedsmidler for 2019 
Ældrelivspolitikken 
Greve Seniorråd udtaler sig om ældrelivspolitikken nedenfor (se GS 78).  
 
Udmøntning af værdighedsmidler i 2019 
Greve Seniorråd ønsker at knytte følgende kommentar til udmøntningen af 
værdighedsmidler i 2019:  
 
Formålet med værdighedsmidlerne bør aldrig være at dække udgifter, som burde 
være indarbejdet i det generelle budget for ældreområdet i Greve Kommune.  
Midlerne bør derimod gå til nye aktiviteter eller en udvidelse af eksisterende 
aktiviteter på ældreområdet.  
 
Seniorrådet ønsker ikke at komme med forslag til prioriteringer af 
værdighedsmidlerne, men må konstatere at der ikke afsættes midler indenfor 
mad og ernæring. Dette er ellers prioriteret i ældrelivspolitikken og kunne bidrage 
til, at kvaliteten af mad til hjemmeboende ældre blev øget.  
  
SSPU 13: Godkendelse af uanmeldte tilsyn med ydelser leveret i hjemmeplejen i 2018 
Sagen blev taget til efterretning.  
   
SSPU 14: Godkendelse af uanmeldte tilsyn med ydelser leveret på plejecentrene i 2018 
Sagen blev taget til efterretning.  
   
SSPU 15: Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på plejeområdet i 2018 
Sagen blev taget til efterretning.  
 
SSPU 16: Udkast til Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022 
Udkastet blev taget efterretning.  
 
Dan Bjerring og Palle Jacobsen deltager i dialogmødet om sundheds- og 
psykiatripolitik, som afholdes den 10. december 2018.  
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SSPU 17: Orientering fra formanden/gensidig orientering 
- 
   
SSPU 18: Huskeliste og orientering fra administrationen 
Punkterne under orientering blev taget til efterretning, men med følgende 
bemærkning:  
 
Administrationens beslutning om ikke at søge deltagelse i Sundhedsstyrelsens 
forsøg vedrørende fritvalgsbeviser på madservice, burde have været vendt med 
Greve Seniorråd.  
   
SSPU 19: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2018 og 2019 
Kalenderen blev taget til efterretning.  

GS 78: Seniorrådets høring af ældrelivspolitik 2018-2022 

Repræsentanter fra Greve Seniorråd deltog i dialogmødet om ældrelivspolitikken, 
som fandt sted den 22. oktober 2018. På dialogmødet fremkom 
repræsentanterne med kommentarer til det udkast til politikken, der forelå på 
dette tidspunkt.  
 
Ældrelivspolitikken  
Seniorrådet ønsker at rose det aktuelle udkast til ældrelivspolitikken. Det er en 
ambitiøs og velformuleret politik med sammenhæng mellem problemstillinger, 
mål og den effekt Greve Kommune ønsker at opnå.  
 
Seniorrådet noterer sig, at mad til de hjemmeboende ældre fortsat prioriteres. 
Seniorrådet noterer sig endvidere, at ældres ressourcer prioriteres og at disse 
ressourcer skal stimuleres og anvendes i hverdagen. Seniorrådet vil understrege, 
at en hverdag på et plejecenter også omfatter på plejecentre i weekenden og om 
aftenen. For seniorrådet er især disse to områder vigtige for at et godt ældreliv.  
 
Greve Seniorråd ser nu frem til ældrepolitikkens udmøntning og konsekvenserne 
for de fremtidige budgetter. Seniorrådet vil følge processen tæt og med et særligt 
fokus på de to emner, som er fremhævet ovenfor.  
 
Udmøntning af værdighedsmidler i 2019 
Greve Seniorråd ønsker at knytte følgende kommentar til udmøntningen af 
værdighedsmidler i 2019:  
 
Formålet med værdighedsmidlerne bør aldrig være, at dække forventede stigende 
udgifter, som burde være indarbejdet i det generelle budget for ældreområdet i 
Greve Kommune. Midlerne bør derimod gå til nye aktiviteter eller en udvidelse af 
eksisterende aktiviteter på ældreområdet.  
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Seniorrådet ønsker ikke at komme med forslag til prioriteringer af 
værdighedsmidlerne, men må konstatere at der ikke afsættes midler indenfor 
mad og ernæring. Dette er ellers prioriteret i ældrelivspolitikken og kunne bidrage 
til, at kvaliteten af mad til hjemmeboende ældre blev øget.  
 
Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget behandler ældrelivspolitik for 2018 til 
2022 på udvalgsmødet den 21. november 2018. Greve Seniorråds bemærkninger 
fremsendes til udvalget, forud for mødet.  

GS 79: Høringsproces vedrørende legeplads på ”Børnenes Jord” 

Administrationen bad om udsættelse af dette punkt.  
 
Greve Seniorråd accepterede udsættelsen og imødeser en orientering på det 
næstkommende møde.  

GS 80: Meddelelser  

Meddelelser fra formanden 
Ingen indlæg under punktet.  
  
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Ingen indlæg under punktet.  
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Flere medlemmer af Greve Seniorråd har modtaget henvendelser fra borgere, der 
er berørt af lukningen af aktivitetscentret på Nældebjerg Plejecenter. Seniorrådet 
er fortsat enige i, at prioriteringen til fordel for yngre demente er rigtig. Dog er det 
vigtigt, at de berørte borgere tilbydes alternativer.  
 
Seniorrådet drøftede problemstillingen på mødet. Seniorrådet ønsker, at der 
tages hånd om de borgere, der har vanskeligt ved at rejse til de alternativer der 
anvises på Strandcentret, Langagergård Plejecenter eller andre steder i Greve 
Kommune. Omsorgskørsel eller andet tilbud kunne i sådanne tilfælde være den 
rette løsning. Det er endvidere vigtigt, at aktiviteterne på Langagergård 
Plejecenter reelt set bliver et alternativ til Nældebjerg.  
 
Seniorrådet ønsker en opfølgende orientering fra administrationen om hvordan 
håndtering af overgangen for de berørte borgere er gået.  Seniorrådet vil derfor 
bede administrationen om dette op til rådsmødet i februar 2019.   
 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Palle Jacobsen rapporterede fra Danske Ældreråds årlige ældrepolitiske 
konference i Vingstedcentret. Konferencen havde igen i år være udbytterig. Især 
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oplæg og drøftelser om kommunernes rolle i det nære sundhedsvæsen, havde 
været relevante at deltage i.   
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet  
Ingen indlæg under punktet.  
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Stabschef Tabita Sonne-Dalsø starter i nyt job som Kultur- og Fritidschef og 
stopper dermed som administrationens repræsentant i forhold til Greve 
Seniorråd. Det afgøres på et senere tidspunkt, hvordan betjeningen af seniorrådet 
skal foregå fremover.  

 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Ingen indlæg under punktet.  

GS 81: Eventuelt 

Administrationen indkalder en suppleant i Flemming Vahlgreens fravær, som har 
overskredet de tre måneder, der er bestemt i seniorrådets forretningsorden.  
 
Palle Jacobsen bliver kontaktperson i forhold til Lokalcentret Møllehøj.  
 
Seniorrådet ønsker at afholde de kommende rådsmøder på Rehabiliteringscenter 
Hedebo og de fire plejecentre. Administrationen sørger for planlægning af de 
kommende møder, ud fra dette ønske.  


