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GS 210: Godkendelse af dagsorden
Greve Seniorråd godkendte dagsorden til dagens møde.

GS 211: Godkendelse af referat
Greve Seniorråd godkendte referatet fra mødet den 24. august 2020.

GS 212: Ny borgerrådgiver i Greve Kommune
Alle rådsmedlemmer præsenterede sig for Tina. Herefter præsenterede
Tina Jepsen sig som ny borgerrådgiver i kommunen.
Tina forklarede, at hun:







er ansat af byrådet, og ikke er en del af administrationen.
skal sikre retssikkerheden, så borgerne får det de er berettiget til –
hverken mere eller mindre.
skal opretholde og udvikle borgernes tillid til kommunen.
en gang årligt skal give en beretning til byrådet, hvori der fremgår
hvilke sagsområder, hvor der kan ske forbedringer i forhold til
sagsbehandlingen. Når beretningen er blevet behandlet af byrådet,
kommer den til at ligge offentligt tilgængelig på Greve Kommunes
hjemmeside.
skal sikre en god dialog mellem kommune og borger i forbindelse
med klager fx når en klagesag er gået i hårdknude.

Tina opfordrede Greve Seniorråd til, at kommunikere ud til ældre borgere i
kommunen, om at Greve Kommune har fået en borgerrådgiver. Indtil videre
har der været en stor artikel i Sydkysten, en nyhed på Greve Kommunes
hjemmeside og Facebook-side, hvor borgerrådgiveren er blevet
præsenteret.
Ved sager som borgerrådgiveren ikke kan håndtere, vil der sikres en
overlevering til en anden relevant medarbejder i Greve Kommune.
Eksempelvis kan borgerrådgiveren ikke behandle sager, som er forældede
eller hvor sagen behandles hos en anden myndighed fx Ankestyrelsen.
Greve Seniorråd oplever at udmålingen af praktisk hjælp er meget
forskellig, og håber på en fremtidig dialog om dette med borgerrådgiveren.
Tina uddelte en brochure om borgerrådgiverens funktion under punktet.

GS 213: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets dagsorden til
mødet den 23. september 2020
Martin N. Rasmussen orienterede om sager til møde i Social-, Sundhedsog Psykiatriudvalget den 23. september 2020.
Greve Seniorråd tog sagerne til efterretning med bemærkning til lukket sag
om Genudbud af tøjvask – hjemmeboende borgere og borgere på
plejehjem under pkt. GS 214.

Referat
Side 1

Seniorrådet
Greve Kommune
Mandag den 21.9.2020

GS 214: Høring af udbudsmateriale til tøjvask til borgere i
plejeboliger og modtagere af hjemmepleje
Greve Seniorråd afgav høringssvar til udbudsmaterialet af tøjvask til
borgere i plejeboliger og modtagere af hjemmepleje. Høringssvaret indgår
under behandlingen af udbudsmaterialet på mødet i Social-, Sundheds- og
Psykiatriudvalgets møde den 23. september 2020.

GS 215: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede om, at hun er blevet kontaktet af en borger
vedrørende fritidshaver i Hundige, som grundet en gennemført besparelse,
skal betale et øget kontingent. Mange borgere i fritidshaverne er utilfredse
med den gennemførte besparelse. Borgeren blev gjort bekendt med, at
Greve Seniorråd har gjort indsigelser imod besparelsen, og at det er
beklageligt, at fritidshaverne har været berørt af besparelser i Greve
Kommune.
Formanden fremlagde en mail fra rådsmedlem Flemming Vahlgreen, hvori
Flemming ønsker, at Greve Seniorråd overvejer om der skal indkaldes en
suppleant i hans fravær grundet hans langvarige sygemelding. Greve
Seniorråd besluttede, at suppleanten Kim Refsager indkaldes som
suppleant for Flemming Vahlgren.

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Intet til punkt.

Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Freddy orienterede om et planlagt beboer- og pårørendemøde, hvor der
skal foretages valg til plejecenterrådet på Nældebjerg plejecenter. Mødet
skal afholdes den 6. oktober 2020. Mødets afholdelse vil dog afhænge af
COVID-19 restriktioner.
Hjørdis bemærkede, at man afventer om der skal afholdes beboer- og
pårørendemøde med valg til plejecenterrådet på Strandcentret plejecenter.
Greve Seniorråd drøftede debatten fra i sommer om forråelde på
plejecentre og i den øvrige ældrepleje. Greve Seniorråd ønsker en
redegørelse for, hvordan Greve Kommune arbejder for at hindre forråelse i
ældreplejen. Redegørelsen præsenteres på mødet den 19. oktober 2020.

Meddelelser fra Danske Ældreråd
Formand orienterede om, hvordan Danske Ældreråd understøtter de lokale
Ældreråd, og det forestående repræsentantskabsmøde den 24. november
2020. Den politiske del af mødet er udskudt til foråret 2021 grundet COVID19.
Hjørdis, Knud og Palle vil deltage i repræsentantskabsmødet fra Greve
Seniorråd.

Referat
Side 2

Seniorrådet
Greve Kommune
Mandag den 21.9.2020
Meddelelser fra Regionsældrerådet
Intet til punkt.

Center for Sundhed & Pleje orienterer
Martin N. Rasmussen orienterede om aktuel status på COVID-19
situationen i Greve Kommune, hvor man er gået fra ”grøn” til ”rød” i relation
til smitteantal (dvs. over 20 smittede pr. 100.000 borgere). Tallet er indenfor
den seneste uge faldet lidt igen. Som udgangspunkt er det forventeligt, at
der det kommende halve år vel foregå op- og nedlukninger af forskellige
tilbud i Greve Kommune. Der vil foregå test hver anden uge af
medarbejdere i ældreplejen, når kommunen er ”rød”. Når kommunen er i
”grøn”, vil der være test hver sjette uge.

Greve Seniorråd bemærkede, at Greve Kommunes administration og
drift gør et godt stykke arbejde i forbindelse med COVID-19
situationen.
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Palle ønskede at vide, hvem der kan modtage støtte til fodpleje. Formand
vil undersøge, hvem der kan modtage støtte til fodpleje.
Greve Seniorråd kan ikke uddele Seniorguiden på nuværende tidspunkt
grundet COVID-19 restriktioner. Situationen genovervejes på mødet i
november 2020, så bladene kan uddeles. Hvis der fortsat er restriktioner,
vil situationen drøftes igen til foråret 2021.
Greve Seniorråd bemærkede, at de ønsker at afholde fysiske møder indtil
eventuelt skærpede retningslinjer for COVID-19 vil tilkomme.

GS 216: Eventuelt
Palle kommer med forslag til dato og lokalitet for afholdelse af årets
julefrokost.
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