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GS 65: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til dagens møde blev godkendt.

GS 66: Godkendelse af referat
Referat fra seniorrådsmødet den 29. august 2018 blev godkendt.

GS 67: Social-, sundhed- og psykiatriudvalgets dagsorden
SSPU 1: Godkendelse af dagsorden
SSPU 2: 40 nye ældreboliger i Hundige Øst - Valg af projekt og salg af grund
Lukket punkt – ingen bemærkninger.
SSPU 3: Frivillighedsprisen 2018
Lukket punkt – ingen bemærkninger.
SSPU 4: Fortroligt bilag til åben sag
Lukket punkt – ingen bemærkninger.
SSPU 5: Projektmidler til "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud
til demente" på budget 2018 og 2019
Sagen blev taget til efterretning.
SSPU 6: Midler til en værdig død
Sagen blev taget til efterretning.
Greve Seniorråd opfordrer i øvrigt til, at menighedsplejen kontaktes, da der måske
kunne være interesse for at påtage sig en opgave, med at våge over døende
borgere.
SSPU 7: Ny model til udmøntning af midler til aflastning af pårørende 2018-2022
Sagen blev taget til efterretning.
Greve Seniorråd spurgte til, hvilke muligheder der er, for at hjælpen kan samles til
aflastningsforløb af længere varighed.
SSPU 8: Udkast til Ældrelivspolitik 2018-2022
Greve Seniorråd tog sagen og udkast til ældrelivspolitikken til efterretning.
Medlemmer af seniorrådet deltager i dialogmødet med Social-, Sundheds-, og
Psykiatriudvalget og øvrige interessenter den 22. oktober 2018. Seniorrådet
imødeser en spændende dialog om ældrelivspolitikken på dette møde.
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SSPU 9: Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og
undervisningsområde 2019-2020
Ingen bemærkninger.
SSPU 10: Benchmarkanalyse i Region Sjælland på det specialiserede socialområde VIVE´s analyse af voksenområdet
Ingen bemærkninger.
SSPU 11: Meddelelser fra formanden/gensidig orientering
SSPU 12: Huskeliste og orientering fra administrationen
Sagen blev taget efterretning.
SSPU 13: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2018
Kalenderen blev taget til efterretning.

GS 68: Seniorrådets bemærkning til budgetforliget
Greve Seniorråd har formuleret nogle spørgsmål og bemærkninger til Byrådet,
vedrørende forliget for budget 2019 til 2022.
Disse spørgsmål og bemærkninger er fremsendt til Borgmester Pernille
Beckmann, og er endvidere tilknyttet dette referat som bilag.

GS 69: Ældremagasin
Seniorrådet drøftede forskellige muligheder for at udgiver en publikation til ældre
og seniorer i Greve Kommune. Der blev talt om to modeller: en enkeltudgivelse og
eventuelt i tilgift til dette, en tilbagevendende udgivelse af et ældremagasin.
Seniorrådets udvalg arbejder videre med at kvalificere model og indhold, som så
præsenteres for seniorrådets øvrige medlemmer.

GS 70: Orientering om boligformer for ældre
Administrationen orienterede om forskellige boformer for ældre. I Greve
Kommune bruges betegnelsen ældreboliger, til de almene boliger, hvor
kommunen har fuld anvisningsret til. Seniorboliger dækker over flere boligformer,
herunder ældreegnede boliger, seniorbofællesskaber i andelsforeninger med
videre.
Greve Seniorråd opfordrer stadig Byrådet i Greve Kommune til, at der skabes
planmæssige rammer for byggeri af boliger til seniorer og ældre.
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GS 71: Beslutning om legeplads på ”Børnenes Jord” i Karlslunde Landsby
Greve Seniorråd tager kraftigt afstand fra beslutningen om dispensation til en
legeplads på området ”Børnenes Jord” i Karlslunde Landsby, som et flertal i
Byrådet har besluttet.
Arealet er udlagt til byggeri af ældreegnede boliger. Selvom legepladsen er givet
med tre års dispensation, er der risiko for, at legepladsen bliver permanent.
Greve Kommune har behov for flere ældre- og seniorboliger og der er i Karlslunde
Landsby allerede flere og gode legepladser. Seniorrådet finder det derfor
kritisabelt, at der med etablering af en legeplads nu er stor risiko for, at laves om
på det egentlige formål med området.
Seniorrådet finder endvidere, at rådets høringskompetence ikke har været i spil i
processen. Seniorrådet ønsker derfor en redegørelse fra administrationen
vedrørende proces og manglende høring omkring ændringerne ved området.

GS 72: Meddelelser
Meddelelser fra formanden
Ingen indlæg under punktet.
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg
Ingen indlæg under punktet.
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene
Palle Jacobsen har kontaktet Lokalcenter Møllehøj omkring beskæringen af de
græskanter, der følger stiforløbene omkring centret. Møllehøj er gået videre til
rette instans med problemstillingen.
Endvidere har Palle Jacobsen påpeget overfor ledelsen på Møllehøj, at de åbne
træningstilbud bør udvides med en ekstra dag. Møllehøj har sendt denne
henvendelse videre til Træningsenheden, som koordinerer den åbne træning.
Palle Jacobsen fortalte, at Møllehøj har taget vel i mod forslaget om en
distributionsliste med mailadresser til pårørende til borgere på centret. De
pårørende har dermed fået en mulighed for at modtage plejecenterbladet
Møllekværnen, og kan på denne måde fælge med i aktiviteter og begivenheder på
Møllehøj. Greve Seniorråd opfordrer de øvrige plejecentre i Greve Kommune til at
kopiere idéen med en distributionsliste.
Meddelelser fra Danske Ældreråd
Ingen indlæg under punktet.
Meddelelser fra Regionsældrerådet
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Palle Jacobsen berettede fra seneste møde i Regionsældrerådet. Emnerne havde
været det præhospitale beredskab, sundhedsplatformen og det nære
sundhedsvæsen.
Center for Sundhed & Pleje orienterer
Stabschef Tabita Sonne-Dalsø orienterede om implementeringen af det nye
omsorgssystem på plejeområdet, KMD Nexus. Forberedelsen frem mod det nye
system tages i brug til november, er i fuld gang. Erfaringerne fra blandt andet
undervisningsforløbene er positive. Indførelsen af det nye system trækker især
mange ressourcer i fasen frem mod ibrugtagning.
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer
Palle Jacobsen påpegede, at ledsagerordningen efter servicelovens paragraf 97
ikke tilgodeser de borgere, som efter de er fyldt 67 år hæmmes væsentligt af
deres synshandicap. Palle Jacobsen opfordrer Byrådet til at se på ordningen i
Greve Kommune og lave en dispensation i forhold til den nævnte målgruppe.

GS 74: Eventuelt
Ingen indlæg under punktet.
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