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27.69.40-A00-1-16 

31.        Høringssvar vedr. besparelsesforslag 2018 

Bilag 

 U05 Dagcenter - VCK 

 U04 Telesundhed og KOL 

 U03 Uddannelseskontoen - bilag 

 U03 Social- og sundhedsuddannelser 

 U02 Midler til rygestop 2018-2019 

 U01 Demenshandlingsplan - fysisk træning 

 Oversigt over forslag til besparelser 

 B20 Juleblomster 

 B16 Rest PLO budget 

 B15 Brugerbetaling mad 

 B14 DoseCan 

 B13 Forebyggende Hjemmebesøg 

 B09 Touchskærme - Bøgelund - engangsbesparelse 

 B08 Fjernelse af restbudget - Touchskærme Bøgelund 

 B07 Frivillighedsmidler - årlige besparelser 

 B06 Frivillighedsmidler - engangbesparelse 

 B05 Rosengården - reduktion af grundbudget 

 B04 Støvaftørring 

 B03 Rengøring af gulve 

 B02 Tøjvask - Fælles 

 B01 Skift af sengelinned - Fælles 

 B12 Nedlæggelse af aktiviteter 
 B11 Nedlæggelse af koordinatorfunktion 

XXX indstiller, 

Ældrerådet formulerer høringssvar. 

Sagsfremstilling 

Byrådet afholdt den 29. maj 2017 budgettemadag. 

  

Centerchef Lars Olesen deltager i mødet fra kl. 13.00 og gennemgår besparelsesforslag 

på budgettemadagen som efterfølgende skal behandles af Socialudvalg og Sundhedsud-

valg. 

  

Besparelsesforslag vedlægges dagsordenen. 

Beslutning 

Vedlagte forslag er udsendt til byrådspolitikerne, men er endnu ikke politisk behandlet. 

  

Lars gennemgik de forslag der i juni vil blive forelagt for Sundhedsudvalg og Socialud-

valg. 

  

Ældrerådet besluttede at afgive nedenstående høringssvar til Sundhedsudvalg og Social-

udvalg. 

  

Bilag/Punkt_31_Bilag_1_U05_Dagcenter__VCK.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_2_U04_Telesundhed_og_KOL.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_3_U03_Uddannelseskontoen__bilag.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_4_U03_Social_og_sundhedsuddannelser.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_5_U02_Midler_til_rygestop_20182019.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_6_U01_Demenshandlingsplan__fysisk_traening.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_7_Oversigt_over_forslag_til_besparelser.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_8_B20_Juleblomster.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_9_B16_Rest_PLO_budget.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_10_B15_Brugerbetaling_mad.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_11_B14_DoseCan.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_12_B13_Forebyggende_Hjemmebesoeg.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_13_B09_Touchskaerme__Boegelund__engangsbesparelse.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_14_B08_Fjernelse_af_restbudget__Touchskaerme_Boegelund.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_15_B07_Frivillighedsmidler__aarlige_besparelser.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_16_B06_Frivillighedsmidler__engangbesparelse.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_17_B05_Rosengaarden__reduktion_af_grundbudget.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_18_B04_Stoevaftoerring.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_19_B03_Rengoering_af_gulve.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_20_B02_Toejvask__Faelles.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_21_B01_Skift_af_sengelinned__Faelles.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_22_B12_Nedlaeggelse_af_aktiviteter.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_23_B11_Nedlaeggelse_af_koordinatorfunktion.pdf
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Generelt:  

Nedlæggelse af mulighed for fællesskaber må formodes af give flere ensomme, at det 

bliver sværere at støtte svage borgere. Sådanne forslag kan ældrerådet ikke bakke op 

om. 

  

Besparelsesforslagene B01, B02, B03 og B04 er langt over den grænse ældrerådet vil 

kunne acceptere. Det er generelt holdningen, at Ældrerådet ikke vil kunne acceptere 

flere reduktioner i forhold til den gældende kvalitetsstandard. 

B05 - ingen bemærkninger 

B06 og B07 - ingen bemærkninger 

B08 og B09 - ingen bemærkninger 

B11 - Besparelsesforslaget virker underligt, når man har brugt mange ressourcer på at 

få aktivitetscentret til at have et niveau som det har i dag. Det er en bekymring, at akti-

vitetsniveauet i aktivitetscentret på denne baggrund vil falde. 

B12 - De borgere der i dag profiterer at disse tilbud vil ved en nedlæggelse skulle fre-

kventere aktivitetstilbud på aktivitetscentret - Med henvisning til ældrerådets kommen-

tarer under B11 vil der være dobbelt forringelse for disse borgere. Det er ligeledes en 

bekymring, om de borgere der i dag benytter aktivitetstilbud på Anlægsvej og i Baune-

krogen vil profitere af et tilbud i aktivitetcentret.  

Konsekvensbeskrivelsen i besparelsesforslaget støttes af ældrerådet. 

B13 - Ældrerådet støtter muligheden for at der kan ses på en ændret organisering med 

deraf følgende mulighed for opnåelse af en besparelse. 

B14 - Ældrerådet støtter det fremsendte forslag. 

B15 - ingen bemærkninger 

B16 - ingen bemærkninger 

B20 - ingen bemærkninger 

  

U01 - Ældrerådet støtter udvidelsesforslaget 

U02 - Ældrerådet bakker op om det beskrevne udvidelsesforslag 

U03 - Opbakning til ønsket fra ældrerådet 

U04 - Ældrerådet bakker op om udvidelsesforslaget 

U05 - Ældrerådet bakker op om udvidelsesforslaget 

  

 

27.69.40-A00-1-16 

32.        Godkendelse af referat fra møde den 2. maj 2017 

Beslutning 

Godkendt. 

  

 

27.69.40-A00-1-16 

33.        Forslag til ændringer af vedtægter for ældrerådet 

Bilag 

 Dagsordenspunkt: Forslag til ændring af vedtægter. 
 Underskrevne vedtægter 

Sagsfremstilling 

Bilag/Punkt_33_Bilag_1_Dagsordenspunkt_Forslag_til_aendring_af_vedtaegter.pdf
Bilag/Punkt_33_Bilag_2_Underskrevne_vedtaegter.pdf
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Den 8. marts 2017 behandlede ældrerådets forslag om ændringer af rådets vedtægter. 

  

Socialudvalget besluttede at godkende det fremsendte forslag om vedtægtsændring så-

ledes, at der fra næste valgperiodes start ikke længere vælges en kasserer for rådet. 

  

Socialudvalgets beslutning samt underskrevne vedtægter vedlægges. 

Beslutning 

Til efterretning. 

  

 

84.12.00-A00-1-16 

34.        Orientering: Valg til Struer Kommunes Ældreråd for perioden 1. 
januar 2018 til 31. december 2021 

Bilag 

 Socialudvalget: Valg til Struer Kommunes Ældreråd 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget besluttede den 10. maj 2017 af godkende ældrerådets indstilling om af-

holdelse af valg til ældrerådet som brevafstemning med påbegyndelse den 12. oktober 

2017 og afslutning den 2. november 2017 kl. 12.00. 

  

Socialudvalgets beslutning vedlægges til orientering. 

Beslutning 

Orientering taget til efterretning. 

  

I forbindelse med indkaldelse til opstillingsmødet offentliggøres inden opstillingsmødet. 

Poul-Erik udarbejder udkast til beskrivelse til godkendelse i ældrerådet. 

  

Vi undersøger om kommunens infoskærme kan bruges til ovenstående information. 

  

 

27.69.40-A00-1-16 

35.        Orientering - herunder status på økonomi 

Bilag 

 Regnskab 29.05.2017.xlsx 

Beslutning 

Oversigt over økonomi omdelt og vedlagt referatet. 

  

Bilag/Punkt_34_Bilag_1_Socialudvalget_Valg_til_Struer_Kommunes_Aeldreraad.pdf
Bilag/Punkt_35_Bilag_1_Regnskab_29052017xlsx.pdf
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Anna-Marie orienterede om at ældrerådet har fået tilsagn om sponsorstøtte til afholdelse 

af ældrefesten. 

  

  

  

27.69.40-A00-1-16 

36.        Eventuelt 

Beslutning 

Poul-Erik kontakter dagbladet for at forsøge at få bragt en orientering fra ældrerådet. 

Emnerne kunne være:  

 Valg til ældrerådet,  

 ældrerfesten bliver til noget,  

 ældrepris. 

  

  

Afrapportering fra Marselisborg omkring projekt forebyggende hjemmebesøg. 

Afrapporteringen foregår tirsdag den 6. juni kl. 13-14 i Byrådssalen. 

Ældrerådets medlemmer er inviteret til at deltage og alle har takket ja. 

  

27.69.40-A00-1-16 

37.        Lukning af kiosken på banegården i Struer 

Bilag 

 Svar fra Infocenter Struer 
 Artikel fra dagbladet 

Sagsfremstilling 

Vedlagte artikel har været bragt i Dagbladet Holstebro-Struer den 18. maj 2017. 

  

Ældrerådet drøfter hvorledes kommunikationen på baggrund af denne artikel skal foregå. 

  

Den 24. maj er desuden modtaget vedlagte svar fra Infocenter Struer på baggrund af 

Ældrerådets tidligere henvendelse. 

  

  

Beslutning 

Poul-Erik kontakter dagbladet for en berigtigelse af de artikler der har været bragt i dag-

bladet. 

  

Algot foreslår, at vi arbejder på etablering af en forsøgsordning hvor vi kommer med 

forslag til hvorledes DSB vil kunne understøtte at ældre borgere kan købe billetter.  

Poul-Erik har fået afslag fra DSB i forhold til at Kvickly har tilbudt at sælge billetter. 

  

Bilag/Punkt_37_Bilag_1_Svar_fra_Infocenter_Struer.pdf
Bilag/Punkt_37_Bilag_2_Artikel_fra_dagbladet.pdf

