
 

 

  

 

 

Ældrerådet 

Referat 

 

 

 

Møde 26. september 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 
 

Afbud: Verner Berg, Algot Øgenschlæger, Svend Sønnichsen, Martha Hornstrup 

 

 

Pkt. Tekst Side 

44 Godkendelse af referat fra møde den 8. august 2017  1 

45 Budget 2018-2021, Høring i Ældrerådet  1 

46 Ændringsforslag til kvalitetsstandard for 2018  2 

47 Opfølgning på ældrefesten 2017  2 

48 Orientering - herunder status på økonomi  3 

49 Eventuelt 3 

 



 

 

Ældrerådet, 26. september 2017 Side 1 

 

27.69.40-A00-1-16 

44.        Godkendelse af referat fra møde den 8. august 2017 

Beslutning 

Godkendt. 

  

00.30.00-S00-9-17 

45.        Budget 2018-2021, Høring i Ældrerådet 

Bilag 

• Bilag 1 - Resultatopgørelse 2018-2021 

• Bilag 2 - Ændringer med i budgetforslaget 
• Bilag 3 - Takstoversigt 2018 

Administrationen sender, 

nedenstående bilag fra kommunens budgetbehandling til høring i Ældrerådet og anmo-

der om et høringssvar hurtigst muligt, dog senest den 29. september 2017. 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet orienteres om budget 2018-2021. Den 19. september 2017 har Byrådet før-

ste behandling af budgettet, og den 10. oktober 2017 behandler byrådet budgettet an-

den gang.  

Se vedhæftede bilag 1 med resultatopgørelsen fra budgetforslaget. Bilag 2 viser oversigt 

over ændringer i budgetforslaget (besparelser og udvidelser). De besparelser og udvidel-

ser som vedrører Ældrerådet er markeret med gul, og der er underbilag hertil.  

Bilag 3 viser takster for 2018 under socialudvalget. 

Økonomikonsulenter Henrik Mogensen og Laila Sørensen er inviteret til at deltage i mø-

det fra kl. 13.00 og vil her gennemgå vedlagte bilag. 

Beslutning 

Laila Sørensen orienterede. 

  

Vask og leje af linned på Svalegangen - prisen er angivet som pr. dag. 

Det bør undersøges, om ikke der er tale om en fejl, og at prisen i stedet skulle have væ-

ret angivet pr. måned. 

  

Det er Ældrerådets opfattelse, at hvis en ældre efter betaling af udgifter til husleje, vask, 

mad og andre faste udgifter har ingen eller meget få midler til rådighed, i så fald auto-

matisk blive udbetalt et personligt tillæg. 

  

Derudover blev orienteringen taget til efterretning.  

  

file:///C:/Users/hennyhe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DOLM0CV1/Bilag/Punkt_45_Bilag_1_Bilag_1__Resultatopgoerelse_20182021.pdf
file:///C:/Users/hennyhe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DOLM0CV1/Bilag/Punkt_45_Bilag_2_Bilag_2__Aendringer_med_i_budgetforslaget.pdf
file:///C:/Users/hennyhe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DOLM0CV1/Bilag/Punkt_45_Bilag_3_Bilag_3__Takstoversigt_2018.pdf
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46.        Ændringsforslag til kvalitetsstandard for 2018 

Bilag 

• Kvalitetsstandard 2018,  
• Foreslåede ændringer til kvalitetsstandard 2018 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget har inviteret ældrerådet og andre interessenter til at bidrage til den årlige 

revision af "Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning 

m.v." 

  

Ældrerådet drøftede den 8. august 2017, hvilke forslag man ønskede at stille. 

  

Beslutningen fra drøftelsen fremgår af vedlagte ændringskema og desuden vedlægges 

udkast til Kvalitetsstandarder for 2018. 

  

Funktionsleder Birgitte Borg deltager i mødet fra kl. 14.15. 

  

  

Beslutning 

Funktiosleder Birgitte Borg gennemgik oversigten over modtagne ændringsforslag. 

  

Orienteringen blev taget til efterregning. 

  

27.69.40-A00-1-16 

47.        Opfølgning på ældrefesten 2017 

Beslutning 

Enighed om at arrangementet forløb rigtig godt. 

  

At bruge lokale til at underholde til festen kan være en god idé også fremover. Festens 

økonomi vil naturligt spille ind på valg af underholdning. 

  

Vi skal være opmærksomme på, at højtalerne skal placeres, således at vi sikrer os at 

lyden er god i hele salen.  

  

Der blev omdelt oversigt over økonomi for festen. 

  

27.69.40-A00-1-16 

file:///C:/Users/hennyhe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DOLM0CV1/Bilag/Punkt_46_Bilag_1_Kvalitetsstandard_2018.pdf
file:///C:/Users/hennyhe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DOLM0CV1/Bilag/Punkt_46_Bilag_2_Foreslaaede_aendringer_til_kvalitetsstandard_2018.pdf


 

 

Ældrerådet, 26. september 2017 Side 3 

 

48.        Orientering - herunder status på økonomi 

Beslutning 

Poul Erik har udsendt notater fra møde i regionsældrerådet. 

  

Der er ældrepolitisk konference i Vingstedcentret den 24. oktober. 

Tema - "Et sundt liv som ældre" 

Der er seneste tilmelding den 9. oktober. 

Hvis der er nogen der gerne vil deltage kan man melde tilbage til Anna-Marie. 

  

Oversigt over økonomi blev omdelt og taget til efterretning. 

  

27.69.40-A00-1-16 

49.        Eventuelt 

Beslutning 

Til dialogmødet den 27. september. 

  

* Ældrerådet vil gerne spørge Socialudvalget om hvad tanken er med bevillingen på 1 

mio. kr. som er en del af budgetaftalen. 

* Status på nyt plejehjem 

* Hvad sker der i Asp og Humlum 

  

Ældrerådet vil efter opstillingsmødet lave en annonce med navne på opstillede kandida-

ter i alfabetisk orden.  

Af listen fremgår, hvor de enkelte kandidater bor. 

Det skal fremgå, at listen er upolitisk.  

  

Tirsdag den 28. november er det sidste møde i ældrerådet. 

Mødet afholdes på Værftet. 

Dorthe bestiller bord. 

  

7. oktober er der indvielse af Struer Energipark - alle er velkomne. 

  

  


