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1. Præsentation af borgerrådgiver  
Punkt blev behandlet inden pkt. 1 og 2 på dagsorden. Borgerrådgiver Tina 
Jepsen præsenterede sig og orienterede om hendes funktion i Greve 
Kommune. Tina har været borgerrådgiver siden august 2020. Hun er 
uddannet socialrådgiver, har en kandidatgrad i socialt arbejde samt 
uddannet konfliktmægler. 
 
For at sikre neutralitet er borgerrådgiveren organisatorisk placeret under 
byrådet, og er derfor ikke en del af administrationen fx refererer hun ikke til 
en chef i administrationen. Hvert år aflægger hun en årsberetning til 
byrådet. 
 
Borgerrådgiver kan kun behandle klagetyper, som kaldes formalitetsklager. 
Det vil sige, at hun vurderer om hvorvidt borgeren har været oplyst om 
partshøring, klageadgang, aktindsigt og om øvrige principper for god 
forvaltningsskik er overholdt. 
 
Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over serviceniveauet eller 
afgørelsens udmåling. Det vil være Ankestyrelsen, som behandler disse 
klagetyper. 
 
I 2021 har borgerrådgiveren behandlet 119 henvendelser fra borgere. 58 af 
disse har været klager. Øvrige sager kan eksempelvis være råd og 
vejledning til borgeren. 
 
Borgerrådgiveren fremstiller i årsberetningen for 2021 en række 
fokuspunkter, som hun ser som gennemgående tematikker, der skal 
arbejdes på for med henblik på at nedbringe antallet af klager. 
Fokuspunkterne er Tværfaglighed, pårørende, forråelse, gentagende klager 
og procesretfærdighed. 
 
Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning. 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden til mødet blev godkendt med bemærkning om, at punkt om 
flytning af ordinært møde den 12. august 2022 drøftes under pkt. 11 
Eventuelt. 

3. Godkendelse af referat 
Referat fra mødet den 11. marts 2022 blev godkendt. 

 
4. Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Social- og 
Handicapudvalgets dagsorden 
Jacob orienterede om sager på mødet i Social- og Omsorgsudvalget den 
25. april 2022. Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning med 
følgende bemærkninger: 
 
Pkt. 7: Dialogmøde 2022 
Greve Seniorråd imødeser en invitation til dialogmødet. 
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Jacob orienterede om sager på mødet i Social- og Handicapudvalget den 
25. april 2022. Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning. 
 

5. Status for deltagelse i repræsentantskabsmøde den 9. maj og 
ældrepolitisk konference den 10. maj 2022 i Nyborg. 
Margit orienterede om, at alle rådsmedlemmer bortset fra Ken deltager i 
både repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference henholdsvis 
den 9. maj og 10. maj 2022 i Nyborg.  

6. Budget og forbrug i 2022 
Henrik præsenterede budget og foreløbigt forbrug i 2022. Herudover et 
udkast til forventet forbrug i 2022 baseret på aktiviteter og udgifter, som 
tidligere seniorråd har haft i relation til mødediæter, konferencer, befordring 
mv.  
 
Greve Seniorråd vil afholde et særskilt møde om, hvordan de ønsker at 
anvende midlerne i 2022. 

7. Brochure om Greve Seniorråd 
Jacob orienterede om retningslinjer for udarbejdelse af en brochure 
herunder et priseksempel på en brochure uden annoncefinansiering. Jacob 
orienterede om, at Greve Kommunes erhvervsliv har bemærket, at de ikke 
ønsker at indgå samarbejde om annoncefinansieret udgivelser med Greve 
Kommune som afsender. Jacob understregede, at administrationen ikke 
nægte, at Greve Seniorråd udarbejder en annoncefinansieret brochure, 
men henviser til Greve Kommunes retningslinjer. 

Margit bemærkede, at der er nedsat et udvalg til at udarbejde en brochure 
bestående af Leif, Margit og Susan. 
 
Henrik undersøger, hvilke muligheder Greve Seniorråd har i forhold til PR 
på Greve Kommunes hjemmeside og Facebook. 

 

8. Muligheder for ansøgning af flere midler til udgifter i 2022  
Jacob orienterede om mulighederne for at tilføje flere midler til rådets 
budget. Budgettet for 2022 er besluttet, så Greve Seniorråds muligheder for 
at tilføje midler til budgettet handler om budgettet for 2023. 
 
Greve Seniorråd drøftede mulighederne for at udarbejde et 
udvidelsesforslag til budgetprocessen for budget 2023. Det blev besluttet, 
at der er for kort tid til at udarbejde et udvidelsesforslag. 
 
Henrik undersøger mulighederne for at lave en overførselsanmodning for 
uforbrugte midler fra budgettet i 2022 til budgettet i 2023. 
 

9. Undervisning af rådsmedlemmer i brugen af de udleverede 
tablets 
Stella orienterede om, at hun kontakter Ældre Sagen i Greve med henblik 
på at få undervisning i brug af en tablet. 
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10. Meddelelser 
Meddelelser fra formanden 
Formanden orienterede om, at hun har besøgt lederen af Langagergård 
plejecenter. Besøget var en positiv oplevelse. 
 

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Intet til punkt. 

 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Palle spurgte til status for arbejdet i plejecenterrådene. Stella bemærkede, 
at det har ligget stille under corona, men at arbejdet i plejecenterrådene nu 
er genoptaget på flere plejecentre. 
 
Susan orienterede om, at hun har deltaget i plejecenterrådsmøde på 
Nældebjerg. Næste møde er den 26. april 2022. 

 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Palle bemærkede, at formanden skal videresende mails til de øvrige 
rådsmedlemmer. 
 

Meddelelser fra Regionsældrerådet 
Palle blev valgt som suppleant. Leif orienterede om, at der er temadag den 
3. juni 2022, hvor alle rådsmedlemmer er velkomne. Leif udsender 
informationsmateriale til alle rådsmedlemmer. 
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Intet til punkt. 

 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Susan fremsender informationsmateriale til de øvrige rådsmedlemmer 
vedrørende det nære sundhedsvæsen og sundheds- og ældreplatformen. 

 
11. Eventuelt 

• Greve Seniorrådet drøftede, om mødet den 12. august 2022 skulle 
flyttes grundet tre rådsmedlemmers manglende mulighed for at 
deltage i mødet. Det blev besluttet at mødet afholdes som planlagt. 

• Den 16. juni 2022 afholdes der møde i Trafiksikkerhedsrådet. Hvis 
rådsmedlemmer har ønsker til punkter på mødet, skal 
rådsmedlemmer skrive en mail til Leif. 


