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GS 19: Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden til dagens møde blev godkendt. 

GS 20: Godkendelse af referat 

Referat fra seniorrådsmødet den 5. februar 2018 blev godkendt 

GS 21: Introduktion til Center for Sundhed & Pleje 

Myndighedschef i Center for Sundhed & Pleje, Camilla Meyer, præsenterede 
fagområderne visitation og hjælpemidler. I præsentationen gennemgik Camilla 
Meyer organiseringen af de to områder, redegjorde for lovgrundlag og praksis, 
samt de principper for sagsbehandling og afgørelse visitatorerne følger.  
 
Camilla Meyer og seniorrådet drøftede samarbejdet mellem sygehuse og Greve 
Kommune omkring udskrivelse af ældre borgere. Det blev aftalt, at seniorrådet 
tager dette emne op på ny, når rådet besøger Rehabiliteringscentret Hedebo.  

GS 22: Social-, sundheds- og Psykiatriudvalgets dagsorden 

SSPU 1: Plejeområdet – forlængelse af kontrakter eller genudbud 
Lukket punkt – ingen bemærkninger.   
 
SSPU 2: Forlængelse af kontrakt for tøjvaskordning for borgere i eget hjem 
Lukket punkt – ingen bemærkninger. 
 
SSPU 3: Udvalgshandlingsplan - 2. drøftelse 
Sagen blev taget til efterretning.  
 
SSPU 4: Godkendelse af kvalitetsstandarden for det sociale akuttilbud 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 5: Orientering om den lokale indsats for borgere, som har en kombination 
af psykiske udfordringer og misbrugsproblematikker 
Ingen bemærkninger.  
 
SSPU 6: Godkendelse af kvalitetsstandard for støtte til borgere med dobbeltbelastning 
Ingen bemærkninger.  
 
SSPU 7: Orientering om den afsluttende evaluering af de sociale akuttilbud 
Ingen bemærkninger.  
 
SSPU 8: Trivsel, sundhed og sygdom i Greve Kommune - sundhedsprofil 2017 
Sagen blev taget til efterretning.  
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SSPU 9: Ledelsesinformation - rapport med aktivitetstal og nøgletal 
Sagen blev taget til efterretning.  
 
SSPU 10: Faglig risikostyring i 2018 i Center for Sundhed & Pleje 
Sagen blev taget til efterretning.  
 
SSPU 11: Afgivelse af regnskab 2017 til revisionen 
Sagen blev taget til efterretning.  
 
SSPU 12: Orientering om budget 2019-2022 
Sagen blev taget til efterretning.  
 
Seniorrådet imødeser dialog om budgettet, på det kommende dialogmøde 
mellem Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Handicaprådet.  
 
SSPU 13: Orientering fra administrationen 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 14: Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 
- 
 
SSPU 15: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2018 
Kalenderen blev taget til efterretning.  
 
Seniorrådet noterede sig datoen for dialogmødet vedrørende budgettet, som 
finder sted d. 30. maj 2018.  

GS 23: Høring – anvendelse af puljemidler til bedre bemanding på plejeområdet 

Byrådet og Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget træder sammen den 19. marts 
2018 med det formål at beslutte, hvordan Greve Kommune skal anvende midlerne 
fra puljen til bedre bemanding på plejeområdet.  
 
Greve Seniorråd afsagde på mødet høringssvar i forhold til administrationens 
sagsfremstilling og indstilling til Byrådet.  
 
Seniorrådet støtter administrationen indstilling, da den vil komme de svageste 
ældre til gode.  
 
Seniorrådet tager dog forbehold for den korte høringsfrist, som betyder at sagen 
og dens konsekvenser har været vanskelig at få belyst tilstrækkeligt. 

GS 24: Tænketank og rådgivende forum vedrørende demens 

Greve Seniorråd bad administrationen følge op på anmodningen om inddragelse i 
tænketank og rådgivende forum, vedrørende demens i Greve Kommune.  
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GS 25: Godtgørelse af udgifter for seniorrådets medlemmer 

Greve Seniorråd drøftede rammerne for godtgørelse af udgifter for seniorrådets 
medlemmer. Administrationen henviste til gældende retningslinjer for 
godtgørelse, samt gennemgik eksempler på aktiviteter, der udløser 
befordringsgodtgørelse og/eller diæt.  

GS 26: Meddelelser 

Meddelelser fra formanden 
Formand Dan Bjerring orienterede om Danske Ældreråds temadag om 
retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd. Temadagen havde givet et 
generelt blandet udbytte, men med nogle gode fakta til brug for 
seniorrådsarbejdet i Greve Kommune. 
 
På temadagen aftalte ældre-/seniorrådene i Greve, Solrød, Stevns og Køge 
kommuner at afholde et netværksmøde til november 2018.  
 
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Ingen indlæg under punktet.  
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
 
Freddy Aldenborg orienterede om dialogen med centerledelsen på Nældebjerg 
Plejecenter. Samarbejdet er struktureret om faste tilbagevendende møder, hvor 
ledelsen orienterer om aktuelle emner på plejecentret. 
 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Danske Ældreråd afholder formands- og næstformandsmøde den 5. april 2018 i 
Næstved. Næstformand Freddy Aldenborg er forhindret i at deltage. Formand Dan 
Bjerring og Hjørdis Steinmetz deltager i mødet – Hjørdis Steinmetz i stedet for 
Freddy Aldenborg.  
 
Danske Ældreråd afholder repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 
den 7. og 8. maj 2018 i Nyborg. Alle medlemmer fra Greve Seniorråd deltager på 
mødet og i konferencen. Flemming Vahlgreen dog kun i konferencen.  
 
Sekretæren sørger for tilmelding.  
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet  
Kontaktperson i forhold til Regionsældrerådet, Elo Knudsen, orienterede om 
mødeplan for Regionsældrerådet i 2018. Emner for de annoncerede 
temamødedage meldes ud senere.  
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Ingen indlæg under punktet.  
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Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Seniorrådets repræsentant i trafiksikkerhedsrådet, Palle Jacobsen, orienterede 
om de senest drøftede emner i rådet: Sikker trafik for skolebørn, samt indretning 
af rundkørsler og kryds.  

 

Palle Jacobsen orienterede om mødet i referencegruppen vedrørende 40 nye 
ældreboliger i Hundige. Referencegruppen har afholdt to møder, samt deltaget i 
den inspirationstur, som også byrådsmedlemmer havde deltaget i. På seneste 
møde, havde referencegruppen drøftet det udkast til byggeprogrammet, som 
Greve Kommunes rådgiver har udarbejdet. Seniorrådet får byggeprogrammet i 
høring, når det skal behandles politisk.  

GS 27: Eventuelt 

Udbud af madservice 
I løbet af 2018 skal Byrådet beslutte om den nuværende kontrakt på madservice 
til hjemmeboende skal forlænges til udgangen af 2019. Seniorrådet opfordrer 
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Byrådet overveje i god tid, om 
rammerne om den nuværende ordning skal ændres. Formålet skal være, at 
borgerne opnår den højest mulige kvalitet af den mad der leveres.  
 
Formøde for seniorrådet  
Seniorrådet aftalte, at der forud for det ordinære møde afholdes et kort formøde 
af 30 minutters varighed. Formødet kan i enkelte tilfælde aflyses, hvilket besluttes 
af formanden.  
 
Overvejelser om tænketank 
Dan Bjerring opfordrede seniorrådets medlemmer til at tænke over, hvilke 
personer der kunne være relevante at inddrage i forbindelse med en tænketank 
om seniorer. Seniorrådet drøfter rammer og et muligt kommissorium for en 
tænketank på næstkommende møde.  
 
 


