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GS 110: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden til dagens møde blev godkendt. 

GS 111: Godkendelse af referat 
Referat fra mødet den 25. februar 2019 blev godkendt med rettelser og tilføjelser 
fra Greve Seniorråd, som er indsat under GS118.  

GS 112: Social-, sundheds,- og psykiatriudvalgets dagsorden 

Formand orienterede om sagerne til mødet i Social-, Sundheds- og 
Psykiatriudvalget den 27. marts 2019. 
 
SSPU 1: Godkendelse af dagsorden. 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 2: Udbud eller forhandling af ny kontrakt om madservice 
Greve Seniorråd anbefaler en enkel og tydelig deklaration af allergener og 
tilsætningsstoffer på madindpakningen. Greve Seniorråd ønsker, at maden 
indeholder så meget økologi som muligt. Greve Seniorråd ønsker at 
administrationen undersøger, hvordan madordningen er i Roskilde Kommune, 
hvor der udbringes varm mad dagligt.  
 
SSPU 3: Temamøde med plejecenterlederne 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 4: Godkendelse af ansøgning om midler til yderligere udbygning af 
Sundhedshus 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 5: Godkendelse af Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022 
Greve Seniorråd vil gerne bemærke, at det har været en god og konstruktiv 
dialog- og høringsproces, hvor der er har været tid til at give input. 
 
SSPU 6: Faglig risikostyring i Center for Sundhed & Pleje i 2019 
Greve Seniorråd finder det positivt at der er opmærksomhed på nedbringelse af 
utilsigtede hændelser i medicinhåndtering i 2019. 
 
SSPU 7: Afgivelse af årsregnskab 2018 til revisionen 
Sagen blev taget til efterretning 
 
SSPU 8: Ændring af delegationsplan for Greve Byråd 
Sagen blev taget til efterretning 
 
SSPU 9: Orientering fra formanden/gensidig orientering 
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Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 10: Huskeliste og orientering fra administrationen 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 11: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2019 
Ingen bemærkninger. 

GS 113: Tilføjelse til forretningsorden 
Greve Seniorråd drøftede for og imod en tilføjelse til forretningsordningen. Greve 
Seniorråd har besluttet, at der ikke ændres i forretningsordenen. 

GS 114: Indkøb af tablets 
Greve Seniorråd drøftede indkøb af tablets til brug for læsning af dagsorden samt ved 
udarbejdelse af høringssvar samt nedbringelse af administrationens ressourceforbrug 
i forbindelse med udsendelse af dagsorden og bilag og papirforbrug. 

Sekretær undersøger hvad indkøb af tablets koster. Det skal endvidere 
undersøges, om der er en egenbetaling for seniorrådsmedlemmerne i forbindelse 
med brug af en tablet fx internetadgang/sim-kort, og om tablets skal afleveres 
efter udtrædelse af seniorrådet. Der bliver orienteret om undersøgelsen på næste 
møde. 

GS 115: Forsøg med ledsagerordning for synshandicappede 
Fagkoordinator fra Center for Sundhed & Pleje orienterede om forsøg med 
ledsagerordningen for synshandicappede. Forsøget består i, at man kan få bevilget 
ordningen efter man er fyldt 65 år. Kriterierne er ellers de samme som førhen. 
 
92 borgere er på nuværende tidspunkt (ved mødets afholdelse) visiteret til 
ledsagerordningen. En ægtefælle eller pårørende kan ikke være ledsager. Det er 
borgeren selv, der skal stå for udgifterne i forbindelse med befordring. Det kan 
bevilges op til 901 kr. årligt til dækning af udgifter til ledsageren. Yderligere 
information om ledsagerordning kan findes på borger.dk. Forsøget evalueres efter 
fire år. 

Palle har tilbudt at udarbejde et skriftligt dokument omkring ledsagerteknik i 
forhold til ledsagelse af borgere med synshandicap. Det er tanken, at dette 
dokument skal indgå i eksisterende pjece omkring ledsagerordningen. 

GS 116: Høringssvar af Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitik  
Greve Seniorråd orienterede om processen for afgivelse af høringssvaret. 
Formanden, Knud og Hjørdis udarbejdede på vegne af seniorrådets medlemmer et 
høringssvar, som administrationen sendte videre til sekretariat i Center for Kultur og 
Fritid. Høringssvaret har ikke givet anledning til kommentarer fra de øvrige 
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medlemmer af Greve Seniorråd. Høringssvaret lægges op på greve.dk.  
 
Der vil fremadrettet lægges høringssvar op på greve.dk, som er udarbejdet i Greve 
Seniorråd. 

GS 117: Meddelelser  

Meddelelser fra formanden 
Formanden for Greve Seniorråd orienterer om følgende: 
 

 Mødelokale 
Formand undersøger, om der findes et mødelokale til afholdelse af 
møder udenfor de ordinære møder. Det undersøges om Greve 
Borgerhus kan anvendes til formålet. 
 

 Årsberetning 2018 
En praktikant fra Center for Sundhed & Pleje laver interview med 
formanden, som på den baggrund udarbejder et udkast til en 
årsberetning. Udkastet vil blive forelagt Greve Seniorråd i løbet af 
april, og vil blive endeligt behandlet på mødet den 2. maj 2019. 
 

 Procedure for produktion af dagsorden og referater 
Dagsordenen produceres cirka en uge før ordinært møde, hvor 
formand, næstformand og sekretær deltager. Punkter til dagsordenen 
skal sendes til formanden senest ti dage før ordinært møde.  
Greve Seniorråd ønsker så vidt muligt at afholde møder på rådhuset, 
men vil gerne afholde møder på plejecentre. Det besluttes løbende, 
om der skal afholdes møder på plejecentre. 
 
Henrik Lehm tager kontakten til plejecentre og øvrige 
plejeleverandører, hvis Greve Seniorråd ønsker at afholde møder 
bestemte steder eller ønsker oplæg fra leverandører. 
 

 Referater 
Der afholdes et kort møde med sekretær og formandskab efter hvert 
møde, så referatet afstemmes med detaljer og indhold. Referater 
lægges på greve.dk på underside for Greve Seniorråd. 
 
Palle bemærkede, at Greve Seniorråd ikke kan søges frem på 
greve.dk, hvis der skrives Ældreråd i søgefeltet. Administrationen 
sørger for at få dette rettet.  
 

 Status for samarbejde og synlighed 
Formand orienterede at der er afholdt et møde med SKY Media den 
18. marts 2019. Der afholdes møde den 25. marts 2019 med AD 
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Media omkring udarbejdelse af et ældremagasin. 
 
Hjørdis, Knud og formanden fra Greve Seniorråd deltog på et 
erfaringsudvekslingsmøde med Ishøj Seniorråd den 11. marts 2019. På 
mødet blev det besluttet at nedsætte en erfaringsgruppe sammen 
med seniorråd fra Køge Kommune og Roskilde Kommune. 

 

 Ældredagen 
Formand er en del af planlægningsgruppe omkring afholdelse af 
Ældredagen 1. oktober 2019. Sundhedschef, ældrechef, Ældre Sagen 
Greve og centerleder fra Frivillig Center i Greve indgår i denne 
planlægningsgruppe. 

 

 Opholdstyper på rehabiliteringscentret Hedebo 
På mødet den 25. februar 2019 blev det besluttet tilbød 
administrationen at udarbejde et skema, der synliggør 
opholdstyperne på rehabiliteringscentret Hedebo. Det blev på mødet 
besluttet, at materialet som blev udleveret på mødet den 27. januar 
2019 på Hedebo er fyldestgørende, så derfor foretages der ikke 
yderligere.   

 
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg 
Ingen bemærkninger 
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene 
Palle orienterede om beslutningen om at nedlægge internetforbindelsen kaldet 
”Beboer” har været en udfordring på nogle plejecentre.  
 
Centerchef Martin N. Rasmussen orienterede om, at nedlæggelsen af 
internetforbindelsen er lukket ned grundet den nye datasikkerhedsforordning, 
hvor der er sket en skærpelse af kravene omkring internetadgang. 
 
Greve Seniorråd tog orienteringen til efterretning. 
 
Meddelelser fra Danske Ældreråd 
Formand orienterede om, at medlemmer der skal til Nyborg til 
repræsentantskabsmøde den 29. april 2019. Greve Seniorråd har to stemmer. 
Formand er selvskrevet. Hjørdis er blev valgt som anden stemmeberettiget. 
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet  
Greve Seniorråd drøftede Movias beslutning om at overgå trafikinformation via 
digitale løsninger fra trykte køreplaner ved fx busstoppesteder, hvilket især har 
påvirket ældre borgere. Movia har i februar 2019 trukket denne beslutning 
tilbage, og vil i løbet af sommeren 2019 genetablere trykte køreplaner. Der er i alt 
tale om 14.500 busstoppesteder, som skal have genetableret rutebeskrivelser. 
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Greve Seniorråd bemærker, at det ikke er tilfredsstillende, at det tager så lang tid 
at genetablere de trykte køreplaner. 
 
Greve Seniorråd besluttede, at Palle og Elo skal tage drøftelsen op på næste møde 
i regions ældreråd i maj måned 2019. 
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer 
Centerchef Martin N. Rasmussen orienterer om sager, der vedrører Seniorrådet. 

 Fokus på administrative ressourcer i Greve Kommune 
Der er et generelt fokus på omprioriteringer i de administrative 
opgaver i forlængelse af de gennemførte besparelser i efteråret 2018 
herunder betjening af udvalg. Martin vil fremadrettet prioritere, hvor 
lang tid han deltager på Greve Seniorrådsmøder. Som udgangspunkt 
vil han deltage fra kl. 9 til 11. 

 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer 
Ingen bemærkninger 

GS 118: Eventuelt 

Budgetproces 
Greve Seniorråd ønsker en orientering om budgetprocessen for 2019 på næste 
møde. En medarbejder fra økonomi inviteres til at give en orientering om 
budgetprocessen. 
 
Faglige Seniorer 
Hjørdis orienterede om, at hun har deltaget i møde med Faglige Seniorer. Faglige 
Seniorer ønsker en etablere en lokal afdeling i Greve. Hjørdis deltager på et møde 
den 29. marts 2019 med Faglige Seniorer. 
 
Diæter og kørselsgodtgørelse 
Formand ønskede at få information om klare retningslinjer for diæter og 
befordringsgodtgørelser. Administrationen undersøger til næste møde, om 
medlemmer i Greve Seniorråd kan indberette diæter og befordringsgodtgørelse 
via en app samt hvordan procedure er for udbetaling af diæter og befordring. 
 
Tilføjelser og rettelser til referat fra mødet den 25. februar 2019 
GS 105: Tilføjelse til forretningsordenen.  
Afsnit 2 skal ændres til:  
Seniorrådet besluttede at formanden tager kontakt til Danske Ældre Råd med 
henblik på råd og vejledning i forhold til det juridiske aspekt omkring rådets 
udtalelser til pressen.  
Emnet drøftes igen på næste møde, når denne afklaring foreligger.  
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GS 106: Samarbejde og synlighed 
Afsnit 1, skal ændres til: 
Inge-Merethe Jensen har aftalt et dialog møde med Ishøj Seniorråd den 11. marts 
2019 fra 10-12. Fra Greve Seniorråd deltager Hjørdis Steinmetz, Knud Bloksgaard 
og formand Inge-Merethe Jensen 
 
Afsnit 2 ændres til: 
Blixen Klubben, der er en lokal forening i Greve Kommune for + 60 kvinder, har 
sendt en invitation til formanden af Greve Seniorråd. 
De inviterer rådet vil komme den 4. juni 2019 fra 13.30-14.30 og fortælle for deres 
formål og virke. Greve Seniorråd har taget positivt imod invitationen og i mødet 
deltager udover formanden, Elo Knudsen og muligvis også Hjørdis Steinmetz.  
 
Afsnit 3 ændres til: 
Center for Sundhed og pleje har inviteret formand Inge-Merethe Jensen til at 
deltage i en planlægningsgruppe vedrørende planlægning af et fælles 
arrangement på Ældredagen den 1. oktober 2019.  
Mødes holdes på Nældebjerg den 13. marts 2019 fra 11-12. Formand for den 
lokale afdeling af Ældre Sagen deltager ligeledes i dette møde.  
Inge-Merethe Jensen opfordrer seniorrådets medlemmer til at reservere denne 
dag, da dette arrangement giver Seniorrådet gode muligheder for synlighed og 
dialog med Greve Kommunes seniorer. 
 
GS 108: Meddelelser 
Afsnit 1 ændres til: 
Formand Inge-Merethe Jensen orienterede om, at der på et uformelt kaffemøde 
var blevet snakket om muligheden for at udvide de månedlige møder til 3 ½ time, 
hvis der var behov for det, fx i situationer hvor der var inviteret oplægsholdere, 
hvor det så kunne være svært at nå igennem dagsordenen. Det blev besluttet at 
forlænge møderne til 3½ time, hvis der er behov for det, samtidig indstillede Palle 
til opmærksomhed på møde disciplin under møderne. Det praktiske omkring 
booking af mødelokalet står sekretæren for.  
 
Afsnit 2 ændres til: 
Formand Inge-Merethe Jensen tager kontakt til AD-Media med henblik for at 
aftale et møde, for præsentation af deres forslag til udfærdigelse af et blad til 
kommunens seniorer. Inge-Merethe Jensen opfordrer til, at endnu et 
seniorrådsmedlem melder sig til den arbejdsgruppe, der skal komme med et 
oplæg til et seniormagasin. Den nuværende arbejdsgruppe består af Knud 
Bloksgaard og formanden. Hjørdis Steinmetz har meldt sig om medlem af denne 
arbejdsgruppe. 

 
 


