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27.69.40-A00-1-15 

9.        Godkendelse af referat fra møde den 19. januar 2016. 

Beslutning 

Godkendt. 

  

82.06.03-P20-1-16 

10.        Interview i forbindelse med opførsel af nyt plejecenter på Peter 
Bangs Vej 

Sagsfremstilling 

Sundhedskonsulent Henriette Zimmermann deltager i mødet fra kl. 13.00 - 14.30 med 

henblik på gennemførsel af interview med ældrerådet i forbindelse med opførsel af nyt 

plejecenter på Peter Bangs Vej. 

Beslutning 

Henriette Zimmermann gennemførte interview og vil efterfølgende sammenskrive udta-

lelser fra ældrerådet til et notat i lighed med det der blev udarbejdet efter interview med 

socialudvalget. 

  

00.15.10-A00-1-16 

11.        Uanmeldte tilsyn 2015 

Bilag 

 Svalegangen 150821 

 Solglimt 150917 

 Solvang 150825 

 Enggård Centret 150915 

 Bøgelund 150908 

 Asp Plejecenter 22.09.15 

 spørgeskema Borger J 

 spørgeskema Borger I 

 spørgeskema Borger H 

 spørgeskema Borger G 

 spørgeskema Borger F 

 spørgeskema Borger E 

 spørgeskema Borger C 

 spørgeskema Borger B 2015 

 spørgeskema Borger A 

 spørgeskema Borger D 

 Rosengården 150901. 

 Spørgeskema 2 leverandør 2015 

Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Svalegangen_150821.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_2_Solglimt_150917.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_3_Solvang_150825.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_4_Enggaard_Centret_150915.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_5_Boegelund_150908.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_6_Asp_Plejecenter_220915.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_7_spoergeskema_Borger_J.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_8_spoergeskema_Borger_I.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_9_spoergeskema_Borger_H.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_10_spoergeskema_Borger_G.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_11_spoergeskema_Borger_F.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_12_spoergeskema_Borger_E.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_13_spoergeskema_Borger_C.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_14_spoergeskema_Borger_B_2015.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_15_spoergeskema_Borger_A.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_16_spoergeskema__Borger_D.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_17_Rosengaarden_150901.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_18_Spoergeskema_2_leverandoer_2015.pdf
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 Spørgeskema 2 kommunal leverandør 2015 

XXX indstiller, 

Ældrerådet sender høringssvar til socialudvalget på baggrund af den modtagne oriente-

ring. 

Sagsfremstilling 

Struer Kommune har afsluttet de uanmeldte tilsyn for 2015 på kommunale pleje-

hjem/centre samt i eget hjem. 

  

Der er udfærdiget referater, som har været forelagt ledere inden for området. Der er 

enkelte bemærkninger til referaterne. 

  

Tilsyn på plejehjem/centre har været afholdt med fokus på dokumentation, magtanven-

delse, ernæring samt rehabilitering. 

  

Det er tilsynets opfattelse, at kommunens plejehjem/Centre lever op til kommunes kvali-

tetsstandard. Medarbejderne er engagerede og har fokus på at anvende korrekt proce-

durer i forbindelse med magtanvendelse. Ifølge personalet er der udarbejdet ernærings-

handleplaner for alle beboere. Der arbejdes desuden med fokus på den rehabiliterende 

tankegang.  

  

Tilsyn i hjem har været afholdt i dialog med borger med fokus på om hjælpen er tildelt 

ud fra en konkret og individuelt vurdering, om hjælpen leveres som bevilget og med ind-

dragelse af borgerne. Endvidere har fokus været på den rehabiliterende indsats.  

  

Alle borgere føler sig godt behandlet og der er en god omgangstone. Borgerene oplever, 

at der er sammenhæng mellem den visiterede og den leverede hjælp. Enkelte borgere 

oplever ikke, at de er blevet inddraget i planlægning og udførelse af hjælpen.    

  

Rapporterne vedlægges.  

  

Funktionsleder Birgitte Borg og visitator Ulla M. Olesen forlægger sagen fra kl. 14.30. 

  

Beslutning 

Birgitte Borg og Ulla Munch Olesen fremlagde resultaterne fra de gennemførte tilsyn. 

  

Ældrerådet er glade for resultatet af det tilsyn der har været foretaget. 

Ældrerådets presseansvarlige kontakter dagbladet i den forbindelse. 

  

27.69.40-A00-1-15 

12.        Besparelser i budget 2017 

Sagsfremstilling 

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

  

Bilag/Punkt_11_Bilag_19_Spoergeskema_2_kommunal_leverandoer_2015.pdf
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Derudover informeres om den forventede tidsplan for processen. 

Beslutning 

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. 

  

27.69.40-A00-1-15 

13.        Siden sidst, herunder status på økonomi 

Beslutning 

Budget samt foreløbigt forbrug for 2016 blev udleveret. 

  

Ældrefest 2016. 

Festudvalget: Anna-Marie, Poul Erik og Martha.  

Festen afholdes torsdag den 1. september.  

Poul Erik har indgået aftale med hallen.  

Anna-Marie har indgået aftale med "Det grå guld". Prisen er den samme som sidste år. 

Forslag til underholdning derudover 1. prioritet "Det syngende postbud" 2. prioritet Tam-

ra Rosanes. 

Festudvalget mødes efter ældrerådsmødet den 10. maj 

  

  

  

27.69.40-A00-1-15 

14.        Eventuelt 

Beslutning 

Orientering om evt. friplejehjem i Asp sættes på dagsordenen til ældrerådsmødet den 

10. maj. 

Desuden vil ældrerådet gerne orienteres om hvad der skal ske med Solglimt i Hjerm ef-

ter 1. juni. 

  

Medlemmer af ældrerådet har været inviteret til at blive præsenteret for den nye hjem-

meside. 

Der bliver lavet en mobilversion. 
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iPads til ældrerådet 

Der er behov for at vi finder en person der kan undervise lidt i First Agenda 

Poul Erik har udarbejdet et undervisningsmateriale som kan bruges når resten af ældre-

rådet skal have deres iPads sat op. 

Ovenstående omkring First Agenda afklares inden øvrige ældrerådsmedlemmer startes 

op. 

  

Kriterier og procedure for tildeling af hjælpemidler til boligindretning ønskes dagsordens-

sat til mødet den 10. maj. 
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Underskrifter 

 
 


