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27.69.40-A00-1-15 

15.        Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.69.40-A00-1-15 

16.        Orientering omkring Asp plejecenter samt Solglimt i Hjerm 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet ytrede på møde den 5. april ønske om, at der på ældrerådets møde den 10. 

maj orienteres om evt. friplejehjem i Asp og brug af bygningerne på det nuværende ple-

jehjem Solglimt i Hjerm. 

  

Socialudvalgsformand Lene Houe orienterer fra kl. 13.00. 

Beslutning 

Lene Houe orienterede om processen omkring nedlæggelse af små plejehjem frem mod 

etablering af et nyt plejecenter ultimo 2018 eller primo 2019. 

  

Asp og Rosengårdens nedlæggelse sker først når et nyt plejecenter er klar til indflytning. 

  

Hjerm 

Pt. bor der 2 borgere på Solglimt i Hjerm. 

Når der ikke er flere beboere i Hjerm sættes bygningerne i udbud. 

  

I Hjerm har der været nedsat en borgergruppe, der har arbejdet med forslag til fremtidig 

anvendelse af Solglimt, efter at det ikke længere skal fungere som plejehjem. 

Der er et ønske om, at benytte området til rekreative formål, derudover ønskes opført et 

kultur- og bevægelseshus. 

Gruppen har derudover et ønske om, at der etableres 4 yderligere ældre-/seniorboliger, 

således at der bliver i alt 8 boliger. 

  

Asp 

Der er interesse for etablering af et friplejehjem i de nuværende bygninger i Asp. 

Der er kommet ny lovgivning omkring finansiering af friplejehjem.  

Der foregår pt. drøftelser om mulighederne. 

Sidst i maj skal der afholdes et møde omkring økonomi. 

  

Byrådet har besluttet at dækningsgraden for plejecentre skal være på 17% af +80-årige. 

Etablering af et evt. friplejehjem vil komme til at påvirke dækningsgraden. 

  

Uglev 

Overtagelse sker i løbet af 2017. 
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17.        Besparelser i budget 2017 

Resumé 

Følgende dagsordenspunkt blev drøftet på ældrerådsmøde den 5. april 2016: 

 

Der orienteres om krav til besparelser inden for Sundhed og Omsorg i 2017. 

  

Derudover informeres om den forventede tidsplan for processen. 

 

Referat  

Ældrerådet, 5. april 2016, pkt. 12: 

Struer Kommune skal spare 20 millioner fra 2017 og årene frem. Direktionen skønner, at 

der kan findes 5 mio. kr. ved tilretning af basisbudgettet (uændret serviceniveau), på 

indkøbsområdet, på kørselsområdet ved teletolkning mv. 

  

De enkelte centre skal herefter komme med besparelsesforslag.  

Enhederne i Sundhed og Omsorg skal tilsammen komme med forslag til besparelser for 

4.488.316 kr. 

  

Besparelsesforslag fra alle centrets enheder indsendes til centerledelsen senest den 29. 

april. 

De indsendte besparelsesforslag forelægges ældrerådet den 10. maj. 

Ultimo maj afholder byrådet budgettemadag, hvor alle forslag for hele kommunen drøf-

tes. 

  

Sagsfremstilling 

På mødet den 10. maj gives et overblik over de indkomne besparelsesforslag for budget 

2017 fra enhederne i Sundhed og Omsorg. 

  

Dorthe orienterer. 

  

Beslutning 

Sundhed og Omsorg skal komme med besparelsesforslag på 4.488.316 kr. 

  

Der har været gennemført en involverende proces, hvor alle enheders MED-udvalg har 

indmeldt forslag til besparelser. 

  

Der er indkommet i alt 52 forslag. 

  

Forslagene bliver præsenteret for det politiske system den 30. maj. 

  

  

  

27.69.40-A00-1-15 
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18.        1. oktober arrangement? 

Bilag 

 1. oktober tema er nu udmeldt 

Sagsfremstilling 

Poul Erik Vigsø har fremsendt vedlagte henvendelse fra Danske Ældreråd til ældrerådets 

medlemmer den 13. april. 

  

På dette møde drøftes om ældrerådet i Struer Kommune ønsker at iværksætte aktivite-

ter i forhold til temaet "Tag kampen op imod aldersdiskrimination" 

Beslutning 

Ældrerådet ønsker ikke at iværksætte aktiviteter i relation til dette. 

  

27.69.40-A00-1-15 

19.        Værdighedspolitik til høring 

Bilag 

 Udkast til Værdighedspolitik 2016 

Sagsfremstilling 

Der ønskes en udtalelse fra Ældrerådet vedrørende udkastet til værdighedspolitikken 

inden udkastet behandles i Socialudvalget d. 12. maj 2016 med henblik på godkendelse.  

  

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 er det besluttet, at alle kommuner skal for-

mulere en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede 

værdier og prioriteringer på ældreområdet.  

  

Det drejer sig om prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som gives 

efter Serviceloven til personer over folkepensionsalderen.  

  

Politikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte 

følgende områder, i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 

  

• Livskvalitet 

• Selvbestemmelse 

• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 

• Mad og ernæring 

• En værdig død 

  

Værdighedspolitikken og en tilhørende redegørelse for, hvordan kommunen ønsker at 

anvende de ekstra økonomiske midler, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside 

samt indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. 

  

Bilag/Punkt_18_Bilag_1_1_oktober_tema_er_nu_udmeldt.pdf
Bilag/Punkt_19_Bilag_1_Udkast_til_Vaerdighedspolitik_2016.pdf
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Der har, den 3. marts 2016, været afholdt et temamøde, hvor Ældreråd, repræsentanter 

for frivillige organisationer, repræsentanter for ansatte i kommunen, direktør og ledelse 

fra Sundhed og Omsorg, havde mulighed for at komme med inputs og tanker vedrøren-

de politikken.  

  

6. april 2016 blev sagen behandlet i Socialudvalget, hvor Socialudvalget drøftede resul-

tatet fra temamødet og kom med yderlige input til værdighedspolitikken.  

  

Administrationen har efterfølgende på baggrund af ovenstående udarbejdet et udkast til 

en værdighedspolitik for ældreplejen i Struer Kommune. Udkastet er vedhæftet som bi-

lag.  

  

Udkastet til værdighedspolitikken er desuden sendt til høring i Handicaprådet.  

  

  

  

  

Beslutning 

Ældrerådet syntes at det er et flot dokument der er udarbejdet. 

  

Der er i ældrerådet en bekymring om, om det er muligt at leve op til de flotte ord. Dette 

særligt set i lyset af, at rådet er orienteret om, at der skal findes betydelige besparelser i 

budgettet 2017.  

  

  

  

29.09.00-P22-1-15 

20.        Sundhedspolitik 2016 - 2019 

Resumé 

Struer Byråd godkendte den 26. januar 2016 Sundhedspolitik 2016-2019. 

Politikken er blevet til ud fra arbejdet med forskellige scenarier og forslag til fornyelse af 

sundhedspolitikken for 2012 - 2015. 

Sideløbende med arbejdet med den nye sundhedspolitik, har der pågået et arbejde med 

at udvælge forebyggelsespakker til implementering bredt i kommunen.  

Der har i processen med sundhedspolitikken været lagt vægt på, at emnerne i den nye 

sundhedspolitik skal afspejle temaerne i de udvalgte forebyggelsespakker, så der bliver 

en rød tråd igennem arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i hele kommunen.  

Der arbejdes nu på handleplaner og kommunikationsstrategi - og i den forbindelse tæn-

kes implementeringen af sundhedspolitikken sammen med implementeringen af fore-

byggelsespakkerne, samt indsatsen omkring rehabilitering - således at handleplanerne 

vedrørende forebyggelsespakkerne og rehabilitering også fungerer som handleplander 

for emnerne i sundhedspolitikken. 
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Bilag 

 Sundhedspolitik 2016 - 2019.pdf 

Sagsfremstilling 

Centerchefterne har udpeget medlemmer til arbejdsgrupper der arbejder med implemen-

tering af konkrete anbefalinger. 

 

Der er nedsat arbejdsgrupper der skal se på områderne: 

Tobak 

Alkohol 

Fysisk aktivitet 

Mad og Måltider  

og som overlægger mental sundhed. 

  

Medlemmerne i arbejdsgrupperne vedrørende implementering af forebyggelsespakkerne, 

og medlemmerne i arbejdsgruppen vedrørende rehabilitering, bliver introduceret til poli-

tikken og får hver et eksemplar af den nye politik udleveret. 

Arbejdsgruppernes anbefalinger til hvilke områder der skal arbejdes med, bliver forelagt 

centercheferne til godkendelse.  

  

Administrationen arbejder for øjeblikket med at gøre en pressemeddelelse klar, og få 

oplysninger lagt på kommunens hjemmeside. 

 

Kommunalt lægeligt udvalg er blevet orienteret og det er aftalt at sundhedskonsulenter-

ne og Henning Tved arbejder videre med formidling til de øvrige læger, og en drøftelse 

af hvordan lægerne kan bidrage til implementering af emnerne i sundhedspolitikken. 

 

Politikken er blevet præsenteret på fælles funktionsledermøde i Sundhed og Omsorg, 

hvor man løbende vil drøfte, om der er behov for yderligere implementering, ud over det 

der ligger i forbindelse med arbejdet med forebyggelsespakkerne. 

 

Ud over ovenstående informeres: Frivilligcentret, ældrerådet, handicaprådet, praktise-

rende fysioterapeuter og tandlæger, private leverandører af mad og hjemmepleje.  

  

Det vedlagte bilag udleveres i trykt form på mødet. 

Beslutning 

Dorthe orienterede om sundhedspolitikkens tilblivelse samt planerne for implementering 

af de anbefalinger der er i politikken. 

  

Hvis der er interesse for at læse i sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, kan disse 

ses på www.sst.dk/forebyggelsespakkere. 

  

27.69.40-A00-1-15 

21.        Kriterier og procedure for tildeling af hjælpemidler til boligind-
retning 

Bilag 

Bilag/Punkt_20_Bilag_1_Sundhedspolitik_2016__2019pdf.pdf
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 Boligindretning 

Sagsfremstilling 

Funktionsleder Birgitte Borg og terapeut Anne Mette Hansen er inviteret til at deltage i 

mødet fra kl. 14.45 - 15.15. 

  

Der bliver givet en generel orientering om kriterier og procedure for tildeling af hjælpe-

midler til boligindretning. 

Beslutning 

Birgitte Borg og Anne Mette Hansen omdelte og gennemgik præsentation. 

Præsentationen vedlægges også referatet. 

  

Der blev forespurgt om Struer Kommune har en akutordning, hvortil der kan rettes hen-

vendelse hvis et hjælpemiddel bliver defekt. Det har kommunen ikke. Et sådan ønske 

kan indgå i et kommende udbud. 

  

  

  

  

  

27.69.40-A00-1-15 

22.        Siden sidst, herunder status på økonomi 

Bilag 

 Regnskab 2016 
 Dansk Ældreråds Repræsentantskabsmøde.docx 

Beslutning 

Regnskab taget til efterretning. 

  

Evaluering af forårsarrangement. 

Der var enighed om at der var tale om et fint arrangement, som der var stor tilfredshed 

med. 

Ok med at der blev opkrævet en symbolsk betaling for deltagelse. 

En anden gang kunne det være en ide at reservere rækken lige inden for døren til gang-

besværede. 

  

Thorvald er valgt til udvalg omkring bygning af nyt plejecenter. 

Thorvald gav et kort referat af hvilke emner der er til drøftelse. 

  

Referat fra ældrerådets repræsentantskabsmøde blev omdelt og er ligeledes vedlagt re-

feratet. 

  

  

Bilag/Punkt_21_Bilag_1_Boligindretning.pdf
Bilag/Punkt_22_Bilag_1_Regnskab_2016.pdf
Bilag/Punkt_22_Bilag_2_Dansk_Aeldreraads_Repraesentantskabsmoededocx.pdf
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23.        Eventuelt 

Beslutning 

Eigil Christensen orienterede om regionsrådsbeslutning omkring blodprøvetagninger.  
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