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27.69.40-G01-1-17 

40.        Rundvisning på Sundhedscenter Struer 

Sagsfremstilling 

Der er sendt en forespørgsel til funktionsleder Helene Henrichsen fra Sundhedscenter 

Struer om mulighed for en rundvisning. 

  

På grund af ferie er aftalen ikke bekræftet ved udsendelse af dagsordenen. 

  

Jeg har inviteret os til rundvisning kl. 13.00 og håber at det kan lade sig gøre. I modsat 

fald får I yderligere information. 

Beslutning 

Helene viste Sundhedscentret frem. 

  

27.69.40-G01-1-17 

41.        Information om demenssygdomme generelt 

Bilag 

• Demens 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet efterspurgte på sit møde den 25. april muligheden for en generel information 

omkring demenssygdomme. 

  

Demenskoordinator Inga Primdal deltager i mødet fra kl. 13.30 - 14.30. 

Beslutning 

Inga Primdal gennemgik vedlagte præsentation. 

  

27.69.40-G01-1-17 

42.        Ønske om parkinson koordinator 

Sagsfremstilling 

Et medlem af ældrerådet har ønsket en orientering om og en drøftelse af mulighed for 

parkinson koordinator. 

  

Afdelingsleder Mariann Mikkelsen deltager i mødet fra kl. 14.30. 

Bilag/Punkt_41_Bilag_1_Demens.pdf
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Beslutning 

Mariann fortalte om de overvejelser der har været omkring deltagelse eller ikke deltagel-

se i et projekt med henblik på uddannelse af parkinsonkoordinator.  

Af ressourcemæssige årsager er projektet valgt fra i Struer Kommune. 

  

Der er i ældrerådet viden om, at parkinsonforeningen mødes i aktivitetscentret. 

Det kunne være en mulighed at undersøge, om der er aktiviteter i regi af parkinsonfore-

ningen som kan være relevante for de pågældende. 

  

Det vurderes, at andre kommunale tilbud vil kunne støtte op om parkinsonpatienter. 

  

Mariann anbefaler, at borgere med parkinson problematikker henvender sig til egen læge 

med henblik på evt. henvisning til relevante kommunale tilbud. 

  

  

27.69.40-G01-1-17 

43.        Godkendelse af referat fra møde den 22. maj 2018 

Beslutning 

Godkendt. 

  

 

27.69.40-G01-1-17 

44.        Orientering - Pensionistkort 

Bilag 

• Takst Vest og takstkompetence.pdf 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet blev på sit møde den 25. april 2018 orienteret om, at Teknik-, miljø- og kli-

maudvalget den 7. marts 2018 besluttede at indføre pensionistkort der dækker kommu-

nale og regionale ruter. 

  

Ældrerådet besluttede at foreslå teknik-, miljø- og klimaudvalget, at pensionister kan 

stige på en bus på en lokation i Struer Kommune og stige af på banegården i Holstebro. 

Dette på baggrund af, at der her vil kunne købes en fysisk billet til den videre. 

  

Teknisk medarbejder Brian Capion Rasmussen har sendt en forespørgsel til MidtTrafik og 

har fået nedenstående svar, som gør, at det ikke vil være muligt at imødekomme ældre-

rådets forslag. 

  

Kære Brian  

Bilag/Punkt_44_Bilag_1_Takst_Vest_og_takstkompetencepdf.pdf
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Jeg har nu undersøgt, om man kan udvide pensionistkortet til at gælde til Holstebro – 

eller evt. blot gælde rute 23 

Det kan vi ikke imødekomme, da det vil være i modstrid med Bestyrelsens beslutning af 

15. marts 2018 (se vedlagte) og ikke i overensstemmelse med, hvad vi har fået lov til at 

lave af ”særprodukter”, indenfor rammerne af Takst Vest.  

  
Venlig hilsen 

  

Jeppe Færgegaard Sørensen  
Direktionssekretariatet 
  
Teknik- miljø- og klimaudvalget er ligeledes orienteret om ovenstående. 

Beslutning 

Ældrerådet er orienteret om vedlagte. 

  

Ældrerådet anmoder Teknik-, miljø og klimaudvalget om mulighed for, at kommunen 

tilkøber muligheden for at borgerne kan køre gratis fra Struer til banegården i Holstebro. 

  

27.69.40-G01-1-17 

45.        Orientering - herunder status på økonomi 

Beslutning 

Oversigt over økonomi taget til efterretning. 

  

27.69.40-G01-1-17 

46.        Eventuelt 

Beslutning 

Poul Erik er inviteret til fyraftensmøde ang. bosætning. 

  

  

  

27.69.40-G01-1-17 

47.        Budget 2019 - høring 

Bilag 

• Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget 

• SSA - forslag 

• SSA - oversigt 

Bilag/Punkt_47_Bilag_1_Oekonomi_og_arbejdsmarkedsudvalget.pdf
Bilag/Punkt_47_Bilag_2_SSA__forslag.pdf
Bilag/Punkt_47_Bilag_3_SSA__oversigt.pdf
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Sagsfremstilling 

I henhold til budgetproceduren er der høringsfrist på budget 2019 fra den 13. juni – 29. 

juni 2018.  

  

Høringsmaterialet er som det fremgår ikke udsendt ved udsendelse af dagsordenen. 

  

Centerchef Lars Olesen orienterer om indholdet af høringsmaterialet og deltager i mødet 

fra kl. 15.00. 

Beslutning 

Lars orienterede om processen for budgetlægningen for 2019. 

  

Prioriteringskataloget samt oversigt over besparelsesforslag for SSA-udvalget blev om-

delt. Lars gennemgik indholdet af dokumenterne. 

  

Mange af de forslag der fremlægges arbejder der allerede på at finde løsninger på fordi 

området er økonomisk udfordret. 

  

I nogle af forslagene nævnes "BTP" procent. Dette står for "Bruger Tids Procent". 

  

Ud over det udleverede materiale ligger der et forslag om ændring af visitation til pleje-

boliger. 

Forslaget indebærer at hvis dette vedtages, vil man fremover visitere et fast budgetbe-

løb pr. bolig. 

Lovgivningen tilsiger, at borgeren skal modtage en afgørelse i forbindelse med en visita-

tion. 

Ydelsespakker vil så muligvis fremover kunne visiteres sammen med boligen. 

De to forslag på Økonomiudvalgets prioriteringsliste som kan have interesse for ældre-

rådet fremgår af vedlagte bilag som forslag SO1 og SO2. 

  

Ældrerådet ønsker at videregive nedenstående til det politiske niveau: 

  

• Ældrerådet udtrykker betænkeligehed ved om man kan skabe en sådan grad af 

effektivisering uden at der slækkes på det kommunale serviceniveau som der 

lægges op til. 

• Det politiske niveau i Struer opfordres til at undersøge hvad en ny sundhedsaftale 

vil komme til at forpligtige kommunen til i forhold til akutpladser.  

Fra starten ved etablering af akutafsnittet blev normeringen lagt på det aktuelle 

niveau for at kunne matche hospice. En forringelse af serviceniveauet kan komme 

til at betyde, at borgerne vil vælge hospice og dermed generere øgede omkrost-

ninger til hospicepladser i enten Skive eller Hvide Sande. 

• Generelt bør politikerne i Struer se meget på de forudsigelser der er omkring 

sammenhængen i sundhedsvæsenet. 

• Svært for ældrerådet at gå ned i de enkelte prioriteringsforslag, da rådet ikke har 

indsigt i de konsekvenser prioriteringsforslagene vil få for det faglige indhold i op-

gavevaretagelsen. 

• Ældrerådet mener at man fra politisk hold bør efterspørge hvilke sammenlig-

ningskommuner man bør kontakte for at få inspiration til hvorledes BTP procenter 

kan hæves. 

  
  

 


