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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til mødet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Der blev orienteret om, at dette punkt vil være fast punkt på dagsorden
fremadrettet, men at det udgår på dette møde, da det er det første
ordinære møde i valgperioden.

3. Præsentationsrunde
De enkelte rådsmedlemmer præsenterede sig selv herunder hvor de er
opvokset, deres øvrige involvering i andre foreninger samt deres motivation
for at deltage i Greve Seniorråd.
Jacob Fog Topp præsenterede sig selv og meddelte, at han har overtaget
opgaven med at bistå rådet på møder i stedet for Martin N. Rasmussen.

4. Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Social- og
Handicapudvalgets dagsorden
Jacob orienterede om den ændrede konstituering af fagudvalg på social-,
sundheds-, psykiatri- og handicapområdet. Det betyder, at det tidligere
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget nu er delt op i to fagudvalg
bestående af et Social- og Handicapudvalg og Sundheds- og
Omsorgsudvalg.
Jacob Fog Topp orienterede om sager på møder i Sundheds- og
Omsorgsudvalget herunder hvordan høringer af sager generelt vil foregå
på de næstkommende møder.
Sigurd fra Sundhed & Stab deltog under pkt. 7 om ”Godkendelse af
udbudsbetingelser for grundsalg – nyt plejehjem i Tune” på Sundheds- og
Omsorgsudvalgets dagsorden. Sigurd gennemgik sagens detaljer
vedrørende udbudsproces, udbudsmaterialet, udbudsbetingelser, og de
beslutninger som Byrådet indtil videre har foretaget omkring opførelsen af
plejehjemmet. Greve Seniorråd har fået fremsendt materiale som bilag til
dagsorden.
Greve Seniorråd vil senere blive præsenteret for at blive repræsentant i
følgegruppen til etablering og byggeriet af det nye plejehjem i Tune.
Greve Seniorråd bemærkede følgende til sagen:
•
•
•

at udbudsmaterialet virker meget gennemarbejdet, og det tyder på
at der er blevet anvendt erfaring fra planlægning og opførsel af
tidligere plejecentre.
Susan bemærkede, at størrelsen på den enkelte bolig på 37 m2 ikke
er stort nok. De øvrige rådsmedlemmer var ikke enige i dette.
Greve Seniorråd ser frem til at blive inddraget i følgegruppen, så de
kan følge processerne og byggeriet tæt.
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Øvrige sager blev taget til efterretning.
Jacob gennemgik dagsorden for mødet i Social- og Handicapudvalget den
10. januar 2022. Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning.

5. Revidering af forretningsorden
Greve Seniorråd besluttede følgende ændringer til forretningsorden:
•

•
•
•

Fremsendelse af dagsorden til møder ændres fra fem dage til to
dage grundet mødekalender i Sundheds- og Omsorgsudvalget og
tidspunkt for offentliggørelse af dagsorden til politiske
udvalgsmøder.
Referater udsendes til rådsmedlemmer samme dag som det
færdiggøres
Sekretær offentliggør referater på greve.dk
Konsekvensrettelse så forretningsorden følger nyeste konstituering
herunder ændring fra Social- og Sundhedsudvalg til Sundheds- og
Omsorgsudvalg.

Sekretær foretager ændringer og forelægger revideret forretningsorden til
næstkommende møde den 4. februar 2022.

6. Aftale om retningslinjer omkring høring af Greve Seniorråd i
politiske sager
Ifølge retssikkerhedslovens §30 stk. 3 skal kommunalbestyrelsen i
samarbejde med ældrerådet aftale nærmere rammer for, hvordan og i
hvilket omfang rådet skal høres.
Jacob orienterede om, at de fleste sager, som vedrører ældre borgere
behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Nogle få sager, som vedrører
ældre borgere behandles i Social- og Handicapudvalget. Jacob ønskede, at
Greve Seniorråd tog stilling til, hvordan sager udpeges fra Social- og
Handicapudvalget, så begge dagsordner ikke gennemgås slavisk af hensyn
til tidsforbrug på møderne.
Greve Seniorråd besluttede ved håndsoprækning, at Jacob udpeger
relevante sager fra Social- og Handicapudvalget til grundig gennemgang
med mulighed for, at det enkelte rådsmedlem kan meddele under fast
punkt om godkendelse af dagsorden at få suppleret gennemgangen med
andre sager fra Social- og Handicapudvalgets dagsorden, hvis det findes
relevant.
Greve Seniorråd besluttede, at Jacob fremsender relevante høringer til
orientering fx materiale vedrørende høringer fra regionen og styrelser, som
rådet ikke er direkte høringsberettiget i, men kan være relevant at få viden
omkring.
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7. Gennemgang af retningslinjer for udbetaling af mødediæter
og befordringsgodtgørelse
Henrik gennemgik retningslinjer for udbetaling af mødediæter,
befordringsgodtgørelse og udlæg for aktiviteter.

8. Mødekalender for 2022
Greve Seniorråd besluttede at fastholde de planlagte møder, som sekretær
har indkaldt til. Dette af hensyn til at have tid nok til at læse
dagsordensmaterialet og have mulighed for en god dialog med politikerne.

9. Orientering om budget og forventet forbrug i 2022
Henrik præsenterede budget for 2022 og forventet forbrug i 2022. Greve
Seniorråd ønsker fremadrettet at få en budgetopfølgning på hvert tredje
møde, så de har et godt overblik over forbruget.

10. Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Intet til punkt.

Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Intet til punkt.

Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Freddy har haft første ordinære møde i plejecenterrådet på Nældebjerg den
9. december 2022.
Susan har haft møde i Dahliahuset. Tilbagemelding derfra er at der
mangler frivillige. Der foregår i øjeblikket et opsøgende arbejde, for at
rekrutterer nye frivillige.
Stella har haft møde med plejecenterleder Connie på Strandcentret, hvor
der har været travlt med COVID-19. Stella har et booket et møde med
lederen på rehabiliteringscentret Hedebo.

Meddelelser fra Danske Ældreråd
Intet til punktet.

Meddelelser fra Regionsældrerådet
Intet til punktet.

Center for Sundhed & Pleje orienterer
Jacob Fog Topp orienterede om:
•

Situationen med COVID-19 i Greve Kommune. Lige nu har Greve
Kommune kapaciteten og ressourcerne til at løfte opgaven, som det
ser ud på nuværende tidspunkt. Greve Kommune følger situationen
tæt og følger de nationale retningslinjer som
sundhedsmyndighederne udsender.

Referat
Side 3

Seniorrådet
Greve Kommune
Fredag den 7.1.2021 kl. 9-12
•
•

Overordnet præsentation af organiseringen i Center for Sundhed &
Pleje.
Chef for Det Nære Sundhedsvæsen har opsagt sin stilling, og
tiltræder som sundheds- og ældrechef i Køge Kommune fra den 1.
februar 2022. Lige nu foregår der en analyse af, hvordan
ledelsesorganiseringen skal se ud fremadrettet.

Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Intet til punkt.

11. Eventuelt
Rådsmedlemmer skal give besked til Margit, om hvorvidt de ønsker at
deltage i et møde den 3. marts 2022 hos Danske Ældreråd om nyvalgte i
ældreråd. Margit videregiver, hvem der ønsker at deltage til Sigurd. Sigurd
sørger for at tilmelde rådsmedlemmer til mødet.
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