GREVE SENIORRÅD
Kommentar til indgåede budgetforlig om de kommende års budgetter i Greve Kommune
Greve Seniorråd henviser til løfterne beskrevet i konstitueringsaftalen, hvoraf det fremgår, at
serviceniveauet i ældreplejen fastholdes, og der bygges almene ældreboliger, så det matcher
behovet.
Indkøbsordning - madordning.
Hvor mange borgere vedrører det, og hvad er besparelsen pr. berørt borger?
Greve Seniorråd tvivler på, at det er muligt at opnå den ønskede besparelse på 100.000 kroner, idet
netop indkøb ifølge en undersøgelse er det sidste, man som borger slipper, og det derfor kun er
borgere, der er visiteret til og virkelig har behov for ordningen, der gør brug af den. Der er blandt
andet behov for at få sat varer i køleskabet og sorteret dem.
I den lovbefalede indkøbsordning skal de indkøbte varer leveres i boligen og stilles på
køkkenbordet. Returvarer/flasker o.l. skal medtages.
Selvhjulpne i længere tid
Hvad er definitionen af "selvhjulpen i længere tid"?
Greve Seniorråd ønsker en uddybning af, hvad dette indebærer, og hvor mange borgere, det vil
berøre.
Omdannelse til demensdaghjem (Nældebjerg)
Hvad indebærer det?
Hvordan opnås besparelsen på 980.000 kroner?
Hvilket serviceelement indgår ikke længere?
Ændret behov blandt friske ældre
Hvad er "friske ældre", og hvilken service har de fået, som nu skal skæres væk
Hvilke ændrede behov er der tale om.
Hvordan forventes besparelse på 1.200.000 kroner at blive opnået? Hvad sker der, hvis
besparelsen ikke er af den forventede størrelsesorden
Selvbetjening af biblioteker
Seniorrådet vil gerne har oplyst, hvordan kørestolsbrugere får adgang til biblioteket i Tune, hvor det
ikke på nuværende tidspunkt kan lade sig gøre i ”selvbetjenings-åbningstiden”. Der er INGEN

rampe ved selvbetjeningsindgangen, og det er afvist af park & Vej at etablere en sådan, idet den kan
hindre muligheden for at komme ind med maskinellet.
Vil Byrådet sikre enten adgang via hovedindgangen i Menighedscentret eller at der etableres
rampe ved ”selvbetjeningsadgangen”?
Børnenes Jord i Karlslunde
I øvrigt undrer det Greve Seniorråd, at sagen om "Børnenes Jord" i Karlslunde ikke er sendt til
høring i seniorrådet, idet jorden ifølge byplanen er udlagt ældreboliger. Hvordan stemmer det
overens med løftet i konstitueringsaftalen om at "bygge almene ældreboliger, så det matcher
behovet".

