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29.        Orientering: Magtanvendelse 

Bilag 

• Magtindberetninger på ældreområdet 2016-2017 

Sagsfremstilling 

Funktionsleder Karin Thøgersen deltager i mødet fra kl. 13. 
  
Karin medbringer magtanvendelsesopgørelsen, så den kan udleveres på mødet. 

Beslutning 

Magtanvendelsesopgørelsen blev udleveret på mødet samt vedlægges referatet. 
  
Karin gennemgik og forklarede om de indberetningstyper der er foretaget. 
  
Desuden orienterede Karin om udarbejdet magtanvendelsesinstruks. 
Instruksen udleveres i papir til ældrerådets medlemmer på næste møde. 
  
Ældrerådet drøftede vigtigheden af, at der er uddannet personale ansat til at tage vare 
om demente borgere. 
Derfor er kompetenceløft til de ansatte som beskrevet i opgørelsen vigtigt. 
Orientering taget til efterretning. 
  
Ovenstående videregives til SSA-udvalget. 
  

00.15.00-A00-4-18 

30.        Midler til bedre bemanding på ældreområdet 

Resumé 

Med Aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem 
til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger. 
  
Kommunerne har siden finanslovens vedtagelse kunnet overveje anvendelsen af midler-
ne efter formålet. Midlerne skal som bekendt anvendes til et løft af ældreområdet til en 
bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejde-
rens ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjuste-
ring af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere. 
  
Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021, formelt via en statslig pulje, på baggrund af 
årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og 
udmøntet gennem de generelle bloktilskud. Den statslige pulje fordeles i 2018 – 2021 
mellem kommunerne, på baggrund af nøglen i tilskud- og udligningssystemet for ud-
giftsbehovet på ældreområdet. 
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Bilag 

• Høringssvar - bedre bemanding i ældreplejen 
• Redegørelsesskema 2018 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Grethe Riksted deltager i mødet fra kl. 13.45. 
  
Sundhed og Omsorg stiller forslag om, at tilføre midlerne til en bedre bemanding på ple-
jecentrene, ved: 
  

1. at øge medarbejderes timetal til fuldtidsansættelse 
2. en øgning af relevante timetal efter medarbejderes ønske, arbejdspladsens behov 

og midler til rådighed 
3. at gennemføre nyansættelser af personale 

  
Ved at skabe et større medarbejderfremmøde, er der en forventning om, at kunne bedre 
medarbejdernes trivsel og imødekomme sygefravær, hvilket kan medvirke til færre aflø-
sere omkring beboerne. 
  
Ved at have mulighed for et større fremmøde, vil der samtidig være mulighed for bedre 
at skabe rum til implementere forventede faglige tiltag "i bund" og skabe læring, der kan 
imødekomme beboernes mere og mere komplekse sygdomsforløb. 
  
Der har været forespørgsel hos medarbejderne i plejeboligerne vedrørende ønske om et 
øget timetal. Der er stor interesse herfor.  
  
Øgning af medarbejdernes timetal, vil ske efter aftale med funktionslederne på de enkel-
te plejecentre. 
  
Der er udarbejdet en redegørelse, som er fremsendt til Ministeriet den 20. marts 2018. 
Heri er der taget forbehold for politisk godkendelse. Se vedhæftede bilag. 
  
Sagen har været sendt til høring i Ældrerådet den 19. marts 2018. Udtalelse herfra ved-
hæftes som bilag. 
 
 
Administrationen indstiller, 3. april 2018, pkt. 50: 
at den til Sundheds- og Ældreministeriet fremsendte redegørelse for anvendelse af mid-
ler til bedre bemanding i ældreområdet godkendes. 
 
Social- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, 3. april 2018, pkt. 50: 
Redegørelse til Ministeriet er godkendt. 

Økonomi 

Struer Kommunes andel af puljen er 2.316.000 kr., hvoraf der skal afsættes 15.000 kr. 
til revision og administrative opgaver vedr. ansøgning og redegørelser. 
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. 
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Beslutning 

Grethe orienterede om, at man i Struer Kommune har foreslået, at midlerne bruges til 
opnomering på plejecentrene. 
  
Ældrerådets anbefaling om drøftelse og høring af medarbejderne er imødekommet. 
  
Arbejdet med at få medarbejdernes timetal øget samt ansætte yderligere personale er 
iværksat. 
  
Ministeriet har meldt tilbage, at Struer Kommune har fået tilsagn om midler. 
  
Redegørelse og ældrerådets høringssvar vedlægges referatet. 
  
Ældrerådet har et håb om, at SSA-udvalget ønsker at videreføre den iværksatte ordning 
når midlerne overgår til afregning via DUT-midlerne. 
  
Når der forelægger status efter udgangen af 2018 orienteres ældrerådet. 
  

27.69.40-G01-1-17 

31.        Godkendelse af referat fra møde den 25. april 2018 

Beslutning 

Godkendt. 
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32.        Møde mellem formanden for Social, sundheds og arbejdsmar-
kedsudvalget og ældrerådet i Struer Kommune 

Resumé 

Formand og næstformand for ældrerådet havde inviteret formand og næstformand for 
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget (kaldet SSA) til at mødes den 3. april 
2018. 
  
På mødet ønskede ældrerådet følgende punkter drøftet: 
  

• DUT midler til drift af ældrerådets arbejde 
• Udkast til retningslinjer for hvilke møder ældrerådet kan deltage i med betaling 

fra Struer Kommune. 
Det emne er gjort til et selvstændigt punkt på SSA´s dagsorden. 

• Betaling for halleje i forbindelse med ældrefest 
• Underskudsgaranti for ældrefest 

Bilag 

• Budgetforslag 2018 
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Administrationen indstiller, 

Til efterretning. 
  
Festudvalget udarbejder udkast til budget. 

Sagsfremstilling 

Følgende punkter blev drøftet: 

DUT  
KL oplyser, at ældrerådenes andel af bloktilskuddet udgør 49,3 mio. kr. i 2018-
prisniveau.  
Struer Kommunes andel udgør 0,39% af 49,3 mio. kr. svarende til cirka 192.000 kr. 
årligt, men som KL skriver, er det det enkelte byråd der beslutter, hvilket beløb der af-
sættes til ældrerådet. 
Ældrerådets budget for 2018 ligger på 106.433 kr. 

Udgifter i forbindelse med afholdelse af ældrefest 
Formanden for ældrerådet har fået oplyst, at lejen af hal i Struer Energi Park er på ca. 
24.000 kr. 
Der er indgået aftale om køb af dispositionsret til kommunale aktiviteter mellem Struer 
Kommune og den selvejende institution Struer Energi Park. Heraf fremgår, at kommunen 
ud over øvrige beskrevne specifikke arrangementet kan råde over 10 halaftener til andre 
kommunale aktiviteter. 
Ældrerådet får, efter aftale med formand og næstformand for SSA-udvalget, mulighed 
for at råde over én af disse dage. 

Underskudsgaranti 
Ældrefesten er tidligere blevet beskåret i budget med 30.000 kr. Balance i budgettet har 
siden da været afhængig af sponsorater og bidrag fra Ældrerådets driftsbudget. 
Ældrerådet ønsker at ansøge SSA-udvalget om en underskudsgaranti på 20.000 kr. årligt 
til ældrefesterne 2018-2021. 

 
Administrationen indstiller, 8. maj 2018, pkt. 74: 
at der gives en underskudsgaranti på op til 20.000 kr. årligt for ældrefesten i årene 
2018-2021 som finansieres af udvalgets rådighedsbeløb. 

Social- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, 8. maj 2018, pkt. 74: 
Udvalget principgodkender underskudsgaranti på max 20.000 kr. 
  
Udvalget udbeder sig oplæg til budget. 

Økonomi 

Underskudsgarantien på op til 20.000 kr. til ældrefesten foreslås finansieret af udvalgets 
rådighedsbeløb.  
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.    
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Beslutning 

Difference mellem ældrerådets budget og de tildelte DUT-midler. 
Der blev fra formand og næstformand for SSA-udvalget ikke givet tilsagn om øgning af 
midler til ældrerrådets arbejde. 
  
Underskudsgaranti på 20.000 kr. til ældrefesten blev godkendt. 
  
Ældrerådet fik tilsagn om at kunne låne en halaften som er tildelt kommunen. 
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33.        Udkast til retningslinjer for hvilke møder ældrerådet kan deltage 
i med betaling fra Struer Kommune 

Bilag 

• Budgetforslag 2018 
• Retningslinjer for udbetaling af diæter m.v. 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet ønsker at introducere nye medlemmer til ældrerådets arbejde ved deltagelse 
i temadage og konferencer arrangeret af Danske Ældreråd. 
Årsagen til dette ønsker er, at halvdelen af rådet er nyvalgt. 
Denne introduktion er indregnet i vedlagte budgetforslag. 

Ligeledes har ældrerådet et ønske om, at formænd og næstformænd fra ældrerådene i 
Lemvig, Holstebro og Struer kan mødes kvartalsvis.  
Formand og næstformand for social- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget accepterede 
dette, i det møde der er refereret til i foregående punkt på dagsordenen. 
Ud over godkendelse af afholdelse af ovenstående møder blev det godkendt, at ældrerå-
det kan låne kommunale mødelokaler samt rekvirere forplejning på ældrerådets regning. 
Denne aftale er gældende i indeværende valgperiode. 

Ældrerådet har derudover, med inspiration fra andre kommuner, udarbejdet vedlagte 
udkast til retningslinjer, for udbetaling af diæter m.v. for ældrerådet. 

De forventede økonomiske konsekvenser af det stillede forslag fremgår af økonomiaf-
snittet. 
 
Administrationen indstiller, 8. maj 2018, pkt. 75: 

at udkast til retningslinjer godkendes. 
at ekstra mødehonorering mv. dækkes af ældrerådets ordinære tilskud. 
at underskud op til 10.000 kr. dækkes af udvalgets rådighedsbeløb.  
 
Social- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, 8. maj 2018, pkt. 75: 
Udvalget godkendte de fremsendte retningslinjer. 
  
Ældrerådet kan disponere indenfor de nuværende budgetrammer. 
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Økonomi 

Forventede omkostninger ved godkendelse af "Retningslinjer for udbetaling af diæter 
m.v. for ældrerådet": 
  

• Bygherremøder 1 person 2 x årligt under 4 timer, i alt 840 kr. 
• Regionsældreråd 2 personer 4 x årligt over 4 timer, i alt 6.720 kr. 
• Årskonference 4 personer 1 x årligt over 4 timer, i alt 3.360 kr. 
• Repræsentantskabsmøde 2 personer 1 x årligt over 4 timer, i alt 1.680 kr. 
• Dialogmøde med SSA-udvalget 9 personer 1 x årligt under 4 timer, i alt 3.780 kr. 

  
Samlede anslåede udgifter: 16.380 kr.  
  
Økonomis påtegning: 
Godkendes "retningslinjer for udbetaling af diæter m.v. for ældrerådet" forventes et un-
derskud på knap 10.000 kr. årligt på ældrerådets budget, såfremt alle aktiviteter/møder 
afholdes. Såfremt ældrerådet får et underskuddet, foreslås det, at udvalgets rådigheds-
beløb dækker op til 10.000 kr. Alternativt kan aktiviteter/møder ikke gennemføres på 
det estimerede niveau.  
  
Sagen kan færdigbehandles i udvalget.  

Beslutning 

Som budgettet ser ud pt. er der ikke midler til honorering af de møder der er defineret i 
retningslinjer for udbetaling af diæter som er godkendt af SSA-udvalget. 
  
Ældrerådets medlemmer registrer, om de har deltaget i møder som er indeholdt i ret-
ningslinjerne. 
  
I december ser ældrerådet på, om der er midler til, at der kan honoreres i henhold til 
retningslinjerne. 
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34.        Forårsarrangement 2019 

Sagsfremstilling 

På møde i ældrerådet den 25. april blev det besluttet, at ældrerådsmedlemmer til dette 
møde overvejer mulige indlægsholdere til forårsarrangement 2019. 

Beslutning 

Poul Erik og Dorthe spørger i Struer Energi Park, hvad det vil koste at leje et lokale her. 
  
Alternativt undersøges pris på leje af lokale på gymnasiet. Poul Erik tager sig af denne. 
  
Punktet tages op igen efter sommerferien. 
  
Helle foreslår at en præst fra Rigshospitalet fortæller om aktiv dødshjælp. 
Helle undersøger pris. 
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35.        Afsnit om pårørende i Værdighedspolitikken 

Resumé 

På baggrund af bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet februar 2018 skal 
værdighedspolitikken for ældreplejen justeres, så den indeholder en beskrivelse af, 
hvordan kommunen understøtter pårørende til svækkede ældre. Der er i den forbindelse 
udarbejdet forslag til afsnittet om pårørende i værdighedspolitikken.  
  
Til styrkelse af kommunens indsats udmøntes et fast beløb til kommunen via bloktil-
skuddet fra 2018 og frem.  

Bilag 

• Værdighedspolitik 2016 - 4.pdf 

Social- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget fremsender, (8. maj 
2018, pkt. 7): 

til Ældrerådets orientering 

Sagsfremstilling 

Som led i udarbejdelse af afsnittet til værdighedspolitikken er der foretaget 2 fokusgrup-
peinterview med pårørende til hjemmeboende borgere med demens samt pårørende til 
borgere på 3 forskellige plejecentre i kommunen. Dette med formål at konkretisere, 
hvad der er vigtigt for dem som pårørende. Interviewene danner baggrund for følgende 
udsagn, som stilles som forslag til afsnittet om pårørende.  
  
Struer Kommune vil arbejde for: 

• at der er en god og ærlig dialog med rum til både lette og svære emner mellem 
pårørende og medarbejdere 

  
• at pårørende oplever sig set og mødt som pårørende og bliver anerkendt for den 

opgave, der følger med at være pårørende.  At medarbejdere ser pårørende som 
en ressource i forhold til borger, men også som en person, der skal tages hånd 
om, når livet er svært 

  
• at medinddrage pårørende i overvejelser og beslutninger, der angår borger 

  
• at pårørende oplever, at der er balance mellem livet som pårørende og egen per-

son 
  

• at borger føler sig tryg og værdifuld i de kommunale sammenhænge, som borger 
er en del af. Det bevirker, at pårørende føler sig tryg på borgers og egne vegne  

  
Administrationen indstiller: 
at udvalget drøfter og tager stilling til forslaget om afsnittet til værdighedspolitikken.  
  
Sundhedskonsulent Karen Møller Olesen deltager i mødet fra kl. 14.30. 
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Beslutning 

Sundhedskonsulent Karen Møller Olesen fortalte om tilblivelsen af forslag til afsnit om 
pårørende i Værdighedspolitikken. 
  
Poul Erik Vigsø har deltaget i et af de gennemførte forkusgruppe interview. 
  
Ældrerådet har noteret sig, at værdighedspolitikken udløber i 2018. 
Ældrerådet vil gerne involveres i en generel revision.  
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36.        Orientering: Vedtægter for Ældrerådet i Struer Kommune 

Resumé 

Ændringer i vedtægter for Ældrerådet i Struer Kommune kan kun ske efter drøftelse og 
vedtagelse mellem Ældrerådet og Struer Kommunes social- sundheds- og arbejdsmar-
kedsudvalg. 

Bilag 

• Vedtægter ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet besluttede på sit møde den 30. januar 2018, at indstille til social-, sundheds- 
og arbejdsmarkedsudvalget, at der laves en række redaktionelle ændringer i vedtægten 
for Ældrerådet i Struer Kommune. 
  
Ud over de redaktionelle ændringer foreslås en ændret formulering i § 10. 
  
Årsagen til dette er, at Ældrerådet ønsker mulighed for, at det senere kan drøftes med 
social- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget, om det kan være muligt, at aflevere sin 
brevstemme til Ældrerådsvalget på datoen for kommunalvalget i 2021. 
 
Administrationen indstiller, 8. maj 2018, pkt. 76: 
at de markerede ændringsforslag i vedlagte dokument godkendes. 
 
Social- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, 8. maj 2018, pkt. 76: 
Godkendt. 

Beslutning 

Orientering taget til efterretning. 
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37.        Orientering - herunder status på økonomi 

Beslutning 

Oversigt over anvendt budget blev omdelt. 
  
Pensionistkort som ældrerådet tidligere er orienteret om træder i kraft 22. maj. 
  
Flytning til Peter Bangs Vej - Ældrerådet har mulighed for at stille med to repræsentan-
ter til en gruppe. 
Ældrerådet vil gerne repræsenteres med formand og næstformand. 
  
Poul Erik: 
Orienterede fra konference den 7. og 8. maj. 
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38.        Eventuelt 

Beslutning 

Karin og Britta fra demensafsnittet demonstrerede VR briller for ældrerådet. 
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39.        Besøg på akutafsnittet 

Sagsfremstilling 

Da besøget denne gange foregår på Vestcenter Kilen, er det aftalt med funktionsleder 
Eva Horsebøg, at ældrerådet kan "hilse på" i akutafsnittet kl. 15.15. 

Beslutning 

Eva Horsebøg viste rundt. 
 


