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GS 271: Godkendelse af dagsorden
Greve Seniorråd godkendte dagsorden til dagens møde.

GS 272: Godkendelse af referat
Greve Seniorråd godkendte referatet fra mødet den 25. maj 2021.

GS 273: Oplæg om affaldshåndtering i Greve Kommune
Miljømedarbejder Randi Hansen fra Center for Teknik & Miljø og
affaldsmedarbejder Jakob Egede fra KLAR Forsyning orienterede om den
nationale lovgivning og retningslinjer for affaldshåndtering herunder de
kommende ændringer, som træder i kraft fra den 1. januar 2022.
Lovgivning for affaldshåndtering er et afsæt fra den politiske aftale
”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra den 16. juni
2020.
KLAR Forsyning oplever stor opbakning til at affaldssortere i Greve
Kommune. For eksempel forventede KLAR Forsyning at skulle levere 6000
beholdere til plastikaffald, men der er blevet leveret 10.000 beholdere.
Greve Seniorråd tog oplægget til efterretning med følgende bemærkninger:
•
•

•

Borgere skal klædes på til at sortere på en ny måde. KLAR
Forsyning har stort fokus på, at borgerne informeres rettidigt.
Palle spurgte ind til, hvad der er planlagt ift. rullestolsbrugere og
svagtseende eller blinde. Randi svarede, at borgere kan søge
dispensation fra ordningen, dog ikke for borgere, som har
permanent nedsat funktionsnedsættelse. Her vil det i stedet være
muligt, at borgere kan søge hjælp til affaldshåndtering af
hjemmeplejens medarbejdere, som hjælper borgerne med at
sortere og bære affald ud i de rigtige beholdere.
I tilfælde af at piktogrammerne på affaldsbeholderne bortkommer,
kan der afhentes nye gratis på genbrugsstationen.

Oplægget er blevet fremsendt til rådsmedlemmer sammen med referatet.

GS 274: Høring af Direktionens budgetforslag
Tirsdag den 10. august fremlagde Direktionen sit forslag til Budget 2022-25
for Byrådet og Hoved-MED. Forslaget er sendt i høring frem til den 25.
august 2021.
Martin N. Rasmussen gennemgik budgetprocessen herunder direktionens
baggrund for budgetforslag. Samlet årligt budget i Greve Kommune er på
cirka 3,3 mia. kr.. Budgettet er stigende frem til 2025, fordi der sker en
løbende statslig regulering bl.a., fordi vi får flere plejekrævende ældre.
Der er ikke forslag om besparelser på ældreområdet. Der er en række
udvidelsesforslag, der skal fastholde det nuværende niveau, fordi der i
tidligere budget er blevet sparet på disse områder. Det drejer sig om at
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fastholde fast weekendvagt hver 3. uge, for ikke at vende tilbage til, hver 2.
uge samt fastholdelse af flere aftenvagter på rehabiliteringscentret Hedebo.
Derudover er der en lang række tekniske rettelser, der understøtter
udviklingen på social- og ældreområdet. Eksempelvis er der lagt ca. 6,5
mio. kr. årligt ind til at drive Langagergård plejecenter, da det er blevet dyre
at drive plejecentret siden seneste udbud. Derudover er der lagt 127.000
kr. ind årligt efter hjemmeplejen overgår til godkendelsesmodellen efter
Altiden har ophørt deres aktiviteter i Greve Kommune. Midlerne går til at
drive en ny hjemmeplejegruppe i den nordlige del af kommunen (Hundige).
Til sidst blev demografien gennemgået. Den viser bl.a., at der vil komme en
stigning fra 2.349 i 2022 til 3.421 i 2025 af borgere over 80 år. Dette er en
stor udfordring, da det er denne borgergruppe, som er mest plejekrævende.
Greve Seniorråd ser meget positivt på budgettet, og vil gerne bifalde at der
ikke er forslag om besparelser på ældreområdet. Det er vigtigt at de mange
udvidelsesforslag godkendes, så Greve Kommune kan sikre et
tilfredsstillende serviceniveau.

GS 275: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets dagsorden til
mødet den 25. august 2021
Martin N. Rasmussen orienterede om sager til møde i Social-, Sundhedsog Psykiatriudvalget den 25. august 2021.
Konsulent Sigurd Larsen fra Center for Sundhed & Pleje deltog under punkt
7 om ”Godkendelse af værdiprogram for nyt plejehjem i Tune”, som
orienterede om processen og indholdet af værdiprogrammet for det nye
plejehjem i Tune.
Værdiprogrammet beskriver visionen og strategien for plejehjemmet
herunder tilgang til mad, indretning af den enkelte bolig, servicearealer,
udearealer samt arkitektur. Værdiprogrammet skal de almene
boligselskaber bruge til at udarbejde deres konkrete tilbud, som de byder
ind med. Der vil være fire forskellige almene boligselskaber, som vil komme
med deres tilbud, som Greve Kommune efterfølgende skal vælge imellem.
Værdiprogrammet skal godkendes af Byrådet den 20. september 2021. I
Maj 2022 godkender Byrådet det vindende almene boligselskab, og
plejehjemmet forventes at blive taget i brug ultimo 2025.
SSPU 3: Tilpasning af kvalitetsstandard for tildeling af kørsel under
flexhandicap
Greve Seniorråd bakker op om, at kvalitetsstandarden tilpasses og tilslutter
sig dermed Handicaprådets bemærkninger.
SSPU 4: Rekruttering og normering af SOSU-elever - en status 2021
Greve Seniorråd tog sagen til efterretning.
SSPU 5: Høring af Sundhedsstyrelsens vejledning til opsporing og
behandling af borgere i ernæringsrisiko
Greve Seniorråd finder at vejledningen kan bidrage til mere systematisk
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forebyggelse af underernæring. Greve Kommune opfordres til at drage
erfaringer fra projektet i Solrød Kommune, som har ansat diætister til
opsporing af underernærede ældre.
SSPU 6: Frivillighedspris 2021
Greve Seniorråd tog sagen til efterretning.
SSPU 7: Godkendelse af værdiprogram for nyt plejehjem i Tune
Greve Seniorråd anbefaler, at værdiprogrammet godkendes.
SSPU 8: Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2020
Greve Seniorråd opfordrer til et fortsat fokus på at få nedbragt antallet af
omgjorte klagesager.
SSPU 9: Orientering om GAP-analyse samt anbefalinger fra Det
Centrale Handicapråd
Greve Seniorråd tog sagen til efterretning.
SSPU 10: Fordeling af midler til at styrke fysisk og mental
rehabilitering af sårbare ældre og personer med handicap
Greve Seniorråd ser med stor glæde, at der kommer ekstra midler til de
borgere, som har været mest påvirket i perioden med COVID-19.

GS 276: Valg til Greve Seniorråd i 2021
1) Greve Seniorråd godkendte:
•

•
•

Artiklen om rådet med bemærkning om, at afsnittet om valg til
seniorrådet flyttes op til at starte med, da det skal være fokus i
artiklen. Derudover skal billederne gøres større, og de skal
placeres i en cirkel med tekst inden i.
Informationsmateriale til de frivillige uden bemærkninger.
PowerPoint show til informationsmøder uden bemærkninger.

2) Valgbestyrelsen består af Hjørdis, Knud og Børge. Valgbestyrelsen
har den løbende dialog med Bettina Poulsen.

GS 277: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Formand orienterer under punktet.
•
•

Ældre Sagen har årsmøde den 1. september 2021 i Portalen i
Hundige.
Formanden deltager i et online-møde den 31. august 2021 med
minister Astrid Krag, hvor Greve Kommune præsenterer deres
projekt ”Borgerens valg”.

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Intet til punkt.
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Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Freddy orienterede om, at der afholdes fest fredag den 3. september 2021
uden pårørende på Nældebjerg. Festen finansieres af de penge, som
Freddy fik som modtager af Frivillighedsprisen i 2020.

Meddelelser fra Danske Ældreråd
Hjørdis deltog 16. juni 2021, hvor der blev valgt en ny formand for Danske
Ældreråd. Den 14. oktober 2021 deltager Hjørdis og Knud i et møde med
Danske Ældreråd, fordi den nye formand gerne vil have et tæt samarbejde
med formænd og næstformænd i landets ældreråd.

Meddelelser fra Regionsældrerådet
Hjørdis har ikke mulighed for at deltage i det kommende møde i
regionsældrerådet i Tune.

Center for Sundhed & Pleje orienterer
Centerchef Martin N. Rasmussen orienterer om:
•

Beredskab i forbindelse med udvidelse af sygeplejestrejken.
Dansk Sygeplejeråd (DSR) har varslet strejke fra den 31. august
2021. I Greve Kommune vil det være sygeplejersker fra
hjemmesygeplejen, Myndighed og rehabiliteringscentret Hedebo,
som strejker fra den 31. august 2021. Det betyder, at det kun er
akut pleje, som vil blive udført. Netop nu er Greve Kommune i gang
med at lave et nødberedskab. De enkelte borgeres behov vil blive
gennemgået i forhold til, at de kan få livsnødvendig pleje, men alt
andet pleje vil ikke blive ydet.
Nødberedskabet vil blive igangsat fra den 1. september 2021. Som
udgangspunkt vil det betyde, at cirka ni ud af ti ydelser vil blive
aflyst i forbindelse med strejken.
Greve Seniorråd finder strejken stærkt bekymrende herunder især
for enlige ældre borgere, som ikke har pårørende der kan hjælpe til.

•

Status på COVID-19 i Greve Kommune
Hverdagen er efterhånden tilbage til normalen på plejecentrene,
men det vil vise sig, om der kan opstå nye nedlukninger i løbet af
efteråret og vinteren. Greve Kommune følger løbende
incidenstallene og de nationale retningslinjer.

Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Rådet mindedes, at rådsmedlem Flemming Vahlgreen er gået bort.

GS 278: Eventuelt
Intet til punkt.
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