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GS 38: Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden til dagens møde blev godkendt.  

GS 39: Godkendelse af referat 

Referat fra seniorrådsmødet den 30. april 2018 blev godkendt.  

GS 40: Introduktion – plejeområdet og Rehabiliteringscentret Hedebo 

Ældrechef Susanne Ormstrup introducerede til plejeområdet, med fokus på 
plejecentrene, kompetencecenter for demens samt indsatsen på 
Rehabiliteringscentret på Hedebo. 
 
Oplæg fra Susanne Ormstrup drøftet og taget til efterretning.  

GS 41: Social-, sundhed- og psykiatriudvalgets dagsorden 

Tabita Sonne-Dalsø gennemgik dagsordenspunkterne med seniorrådet.  
 
SSPU 1: Temamøde om rehabiliteringscentret Hedebo 
Ingen bemærkninger. 

 
SSPU 2: Proces og tidsplan for udbud på ældreområdet 
Lukket punkt – ingen bemærkninger. 
   
SSPU 3: Orientering om budget 2019-2022 – junimøderækken 
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning med følgende foreløbige 
bemærkninger inden den konkrete høringsproces. Seniorrådet ønsker viden om, 
antallet af berørte borgere i de enkelte forslag (fx telefonopkald, sengeredning). 
Seniorrådet savner fortsat en viden om, hvor mange midler ældre borgere i Greve 
har til rådighed (henholdsvis leje- og ejerboliger), hvis de kun har folkepensionen 
inklusiv ældrecheck. Dette har betydning for, hvordan man kan vurdere, om der 
kan lægges mindre egenbetalinger ind i stedet for at fjerne ydelserne.  
 
Hvis der opstår en høringsproces efter Økonomiudvalgets møde i aften, aftales 
det, at formand med bistand fra sekretariat udarbejder et udkast til høringsinput, 
som rundsendes til kommentarer i Seniorrådet. 
  
SSPU 4: Placering af plejecenter i Tune - status og det videre forløb 
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. Seniorrådet afventer 
borgermødet i Tunehallerne den 18. juni 2018.  
  
SSPU 5: Optag af midler til Center for Sundhed & Plejes budgetområde i 2018-2021 
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Seniorrådet mener, at de midler som kommunen får til specifikke områder på 
ældreområdet, skal bruges efter hensigten. Seniorrådet mener ikke, at midlerne 
skal tilfalde kassen. 
  
SSPU 6: Orientering fra administrationen 
Seniorrådet blev orienteret om: 

- En ekstra lægekapacitet i Greve Kommune 
- Forplejeningsordninger på Strandcentret 
- BO1/budget 2019-22 drøftes på ØU i aften 

 
SSPU 7: Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 8: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2018 
Kalenderen blev taget til efterretning.   

GS 42: Anmodning om deltagelse i plejecenterrådene 

Opfølgning på seniorrådets anmodning om deltagelse i plejecenterrådenes 
møder.  
 
Seniorrådet er velkomne til at deltage i de eksisterende plejecenterråd. Rammen 
er – som Seniorrådet har ønsket – med taleret men uden stemmeret. På Møllehøj 
er der ikke et plejecenterråd. På Møllehøj kan der laves en anden aftale med 
dialog med plejecenterlederen el.lign. Seniorrådsmedlemmerne tager direkte 
kontakt til plejecentrene. 
 
Administrationen sender navne, adresser og telefonnumre på 

plejecenterlederne ud med referatet 

GS 43: Anmodning om deltagelse i dialogmødet med frivillige 

Forslag: 
 
”Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget finder det hensigtsmæssigt, at Social-, 
Sundheds-, og Psykiatriudvalget mødes med henholdsvis råd og nævn og de 
frivillige foreninger hver for sig. Seniorrådet er ikke målgruppen for dialogen med 
de frivillige, og kan derfor ikke deltage”. 

GS 44: Opfølgning på dialogmøde om budget for 2019-2022 

Seniorrådet følger op på budgetdialogmødet med Social-, Sundheds-, og 
Psykiatriudvalget, som fandt sted den 14. maj 2018.  

GS 45: Seniorrådets bemærkninger i forhold til busholdeplads 
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På rådsmødet den 30. april 2018 fremsatte Seniorrådet bemærkninger til 
indretningen af busholdepladsen ved Greve Station. 
 
Seniorrådet modtager snarest et skriftligt svar på bemærkningerne, som 
endvidere optages i referatet den 13. august 2018.  

GS 46: Evaluering af valg til Greve Seniorråd 

Greve Seniorråd ønsker at evaluere valget til Greve Seniorråd. Evalueringen skal 
blandt andet omhandle model for afholdelse af valget.  
 
Punktet udsættes til næste møde. 

GS 47: Busholdepladsen ved Greve Station 

Se ovenfor (GS 45). 

GS 48: Meddelelser 

Meddelelser fra formanden 
Formanden for Greve Seniorråd orienterer.  
Kort orientering fra årsmøde i Danske Ældreråd. 
  
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
De enkelte kontaktpersoner fra Seniorrådet orienterer. 
Ingen bemærkninger. 
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
De enkelte kontaktpersoner fra Seniorrådet orienterer.  
Ingen bemærkninger. 
 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Kontaktperson i forhold til Danske Ældreråd orienterer.  
Ingen bemærkninger 
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet  
Kontaktperson i forhold til Regionsældrerådet orienterer. 
 
Elo Knudsen omdelte en invitation om temadag om den nye sundhedsaftale og 
regionens sundhedsplatform. 
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Stabschef Tabita Sonne-Dalsø orienterer om sager, der vedrører Seniorrådet: 

- Midler til sundhedshuset (drøftes på ØU i aften) 
- BO1/budget 2019-22 drøftes på ØU i aften 
- Der er ansat en ny plejehjemslæge 
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Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Ingen bemærkninger.  

GS 49: Eventuelt 

Seniorrådet oplever udfordringer med at blive tilmeldt nyheder om dagsordener 
og referater fra de politiske udvalg. 
 
Næste møde afholdes på Rådhuset med oplæg om sundhedsområdet fra Dorthe 
Holmboe. 
 
Fortsat kort dialog om en kommende tænketank. 


