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Referat 

Side 1 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden til mødet blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra mødet den 7. oktober 2022 blev godkendt. 

 
3. Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Social- og 
Handicapudvalgets dagsorden 
Jacob orienterer om sager på møder i Sundheds- og 
Omsorgsudvalget og Social- og Handicapudvalget den 14. november 
2022. Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning med 
bemærkning til sagerne om kvalitetsstandard for hjemmepleje og 
rehabilitering samt kvalitetsstandard for plejebolig og midlertidige 
ophold og akutpladser (sag nr. 4 og 5): 
 
Greve Seniorråd bemærker, at kvalitetsstandarderne er gode og 
letforståelige, og at ændringerne som følger af besparelserne er 
tydelige. Gennem årene er kvalitetsstandarderne blevet lettere at 
læse. 
 
4. Greve Seniorråd og deres rolle 
Som en del af mødeforberedelsen har det været drøftet, hvad 
seniorrådet skal høres om. Jacob gennemgik vedtægterne og 
specifikt §30 i lov om ældreråd. Her blev det præciseret, hvad der 
menes med ældrepolitiske spørgsmål jf. politisk organisering og 
budget. Ifølge §30 stk. 3 skal kommunalbestyrelsen i samarbejde 
med ældrerådet aftale nærmere rammer for, hvordan og i hvilket 
omfang rådet skal høres. Jacob bemærkede, at disse rammer blev 
drøftet og besluttet på mødet den 7. januar 2022.  
 
Greve Seniorråd havde efterfølgende en drøftelse af, hvad 
ældrepolitiske spørgsmål vil sige samt i hvilket omfang rådet ønsker 
at blive hørt på områder, der ikke direkte beskæftiger sig med ældre 
(borgere over 65 år). 
 
Greve Seniorråd besluttede at holde fast i beslutningen truffet på 
mødet den 7. januar 2022. Der blev endvidere bemærket, at 
kontaktpersoner til politiske udvalg fortsat skal være opmærksomme 
på sager, som kan være relevante for ældre i kommunen, så de kan 
drøftes på møder i Greve Seniorråd. 
 
5. Status på Sundhedsklynger 
Ifølge dagsorden skulle Jacob orienterer om de nye sundhedsklynger 
under dette punkt. Jacob orienterede i stedet om sundhedsklynger i 
forbindelse med gennemgang af punkt om ”Introduktion til 
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sundhedsklynger” sag nr. 2 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 
dagsorden den 14. november 2022 under pkt. 3. 
 
6. Meddelelser 
Meddelelser fra formanden 
Formand orienterede om: 
 

• Alle rådsmedlemmer er fordelt på de enkelte seminarer til 
ældrepolitisk konference i Odense den 16. november 2022. 
Rådet vil efterfølgende dele viden fra de enkelte seminarer. 

• Tilbagemelding på baggrund af temadagen for Greve 
Seniorråd den 4. november 2022 på Strandcentret plejecenter 
herunder om mødet med formanden for Sundheds- og 
Omsorgsudvalget, Liselott Blixt. Det blev aftalt, at Greve 
Seniorråd afholder et arrangement eller temadag i 2023 om 
ældreboliger. Greve Seniorrådet fandt mødet med Liselott 
Blixt meget positivt og konstruktivt. Liselott Blixt har bemærket 
det samme til formanden, og ser frem til et fortsat godt 
samarbejde. 

• Da der på nuværende tidspunkt ikke kan oprettes et 
plejecenterråd på Lokalcenter Møllehøj, har plejecenterleder 
Tatjana Frimurer kontaktet formanden for Greve Seniorråd, og 
tilbudt et møde med kontaktperson Palle Jacobsen og 
formand Stella Hviid vedrørende et samarbejde omkring 
beboernes trivsel. 

• Borgerrådgiveren har været involveret en klagesag på 
Lokalcenter Møllehøj. De involverede parter har efterfølgende 
bemærket, at sagen er blevet løst til stor tilfredshed. 
 

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 

Ingen bemærkninger. 
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Susan bemærkede, at der har været udfordringer med fejl på 
nødkald på Nældebjerg plejecenter. Jacob orienterede om, at ved fejl 
på nødkald træder en nødkaldsprocedure i kraft. I løbet af 2023 
indkøbes et nyt nødkaldssystem via et udbud. 
 
Palle bemærkede, at køkkenet på Lokalcenter Møllehøj er udfordret 
af de stigende priser på fødevarer grundet inflationen. Denne 
udfordring ses også på de øvrige plejecentre. 
 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Stella bemærkede, at ingen fra Greve Seniorråd stiller op til 
bestyrelsen i Danske Ældreråd. 
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Meddelelser fra Regionsældrerådet 
Leif orienterede om hans deltagelse i regionsældrerådets møde den 
10. november 2022. Leif fremsender dagsordensmateriale fra mødet 
til de øvrige rådsmedlemmer, der blandt andet omhandler 
nærhospitaler, indsatser i forhold til demensområdet og 
fremtidsfuldmagter. 
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Vedrørende kontaktperson for følgegruppe til Sundhedshuset. 
Processen med brugerinddragelse blev afsluttet i 2021. Byggeriet er 
lige nu i gang, og der vil blive taget kontakt til kontaktpersonen, når 
Sundhedshuset tages i anvendelse. Det forventes, at Sundhedshuset 
tages i anvendelse i oktober 2023. 
 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Eventuelt 

• Else deltager i et temamøde med handicaporganisationerne i 
forbindelse med udvikling af Strandparken. 

 

• Susan har desværre ikke haft mulighed for at deltage i et 
møde om Sund Mund projektet. Men hun får fremsendt et 
referat fra mødet, som hun vil forelægge Greve Seniorråd. 
 

• Greve Seniorråd afventer mødekalenderen for Sundheds- og 
Omsorgsudvalget, før årshjul for møder i Greve Seniorråd i 
2023 fastlægges. De ordinære møder i Greve Seniorråd skal 
fortsat følge de politiske møder.  

 
 


