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27.42.12-G01-1-17 

1.        Orientering: Status på venteliste plejebolig januar 2019 (SSA) 

Resumé 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget modtager løbende status over venteliste 
til Pleje- og Ældreboliger. 
  
Administrationen er opmærksom på, at der gennem hele 2018 har været et fald i vente-
listen og at der ved den seneste opgørelse i januar 2019, faktisk kun er 2 borgere på 
ventelisten. Der er 8 borgere i nuværende plejeboliger, som ønsker et andet tilbud, når 
der opstår ledighed. 

Bilag 

• socialudvalg 190118.docx 

Sagsfremstilling 

Afdelingsleder Mariann Mikkelsen er inviteret til at deltage i mødet fra kl. 13.00. 
  
I forbindelse med Budget 2019, er der i Sundhed og Omsorg set på forskellige udvik-
lingstendenser, her i blandt, om der ses sammenhæng mellem den lave venteliste og en 
evt. øget tilgang af visitationer til borgere i eget hjem. Der kan ikke ses en sammen-
hæng i disse udtræk. 
  
Der er ikke ændret i kvalitetsstandarden eller i visitationskonceptet og administrationen 
ser ikke en klar årsag til nedgangen i ventelisten.  
 
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, 5. februar 2019, pkt. 16: 
Der blev givet en orientering. 

Beslutning 

Mariann orienterede med baggrund i dagsordensteksten. 
Andre kommuner i vestklyngen oplever lignende tendenser som opleves i Struer. 
  
Hvis en borger ønsker en plejehjemsplads skal man ansøge og besvare en række 
spørgsmål. 
Der er ingen ansøgere til pladserne som det ser ud pt. 
  
Ældrerådet er opmærksomme på at der kommer en del nye boliger beregnet for ældre, 
nemlig det nye plejecenter samt efter forlydende et nyt friplejehjem i Asp. 
Der er en opmærksomhed i ældrerådet på, at der er en tendens til et fald i antallet af 
borgere på venteliste. 
Ældrerådet ønsker at signalere til SSA udvalget, at man ønsker, at udvalget ser på alter-
native anvendelsesmuligheder end til den målgruppe som pt. visiteres og dermed gøre 
det "nemmere" at få tilbudt en plads på et plejecenter.  
Det kunne være en mulighed at lade én af enhederne i det nye plejecenter indrette til 
ældre ensomme, med en personalenormering der afspejler behovet hos denne gruppe. 
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Andre reflektioner over mulige målgrupper - yngre der er kommet til skade, skæve eksi-
stenser. 
  
Rosengården kunne overvejes ibrugtaget til aktive alkoholikere - a la E-huset.  
  
  
  

27.69.40-G01-1-18 

2.        Godkendelse af referat fra møde den 3. december 2018 

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.69.40-G01-1-18 

3.        Forårsarrangement 2019 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet har via mailkorrespondance tidligere besluttet, at ældrerådets forårsarran-
gement skal løbe af stablen den 1. april mellem kl. 14.00 og 16.00. 
  
Der er indgået aftale med Ivar Brændgaard omkring foredrag med emnet "Et levet liv set 
i bakspejlet". 
  
Der skal aftales praktiske foranstaltninger så som: 

• aftaler med Struer Energi Park 
• Annonce om arrangementet - indrykkes hvornår 
• Bruger betaling 
• Andet 

Beslutning 

Der skal aftales praktiske foranstaltninger så som: 
• aftaler med Struer Energi Park - aftale er på plads. 

Der kan købes kaffe og kage i Struer Energi Park. Poul Erik kontakter den nye le-
der. 
OBS - mulighed for kage til diabetikere 

• Annonce om arrangementet - indrykkes hvornår 
Se tilbage på hvornår annoncer indrykkes. 
Poul Erik spørger Ivar til prassemateriale. 

• Bruger betaling 
25 kr. 

• Andet 
Dorthe trykker nogle plakater af annoncen når den forelægger. 
Poul Erik kontakter Struer Energi Park for at få en meddelse på deres infoskærm. 
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00.01.00-77-09 

4.        Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger 

Sagsfremstilling 

Et medlem af ældrerådet har ønsket en orientering om reglerne for benyttel-
se/indflytning på friplejehjem. 
  
I bekendtgørelse af lov om friplejeboliger, § 3, anføres: 
  
Stk. 1. En person, som kommunalbestyrelsen har visiteret til en plejebolig eller en lig-
nende boligform, har ret til frit at vælge at indgå lejeaftale med en friplejeboligleveran-
dør. 
Stk. 2. Retten til frit at vælge at indgå lejeaftale med en friplejeboligleverandør er uaf-
hængig af, om friplejeboligen ligger i opholdskommunen eller i en anden kommune. 
Stk. 3. Retten er dog betinget af, at friplejeboligleverandøren er certificeret til at levere 
alle de tilbud, som opholdskommunen har truffet afgørelse om at personen skal tilbydes.  
  
Funktionsleder Birgitte Borg deltager i mødet fra kl. 13.45. 

Beslutning 

En borger der ønsker en plejehjemsplads udfærdiger en ansøgning, der skal foretages en 
funktionsvurdering (der skal være nedsat funktionsevne - noget som ikke kan..... i eget 
hjem), til sidst behandles ansøgningen i visitationsudvalg. 
  
De økonomiske vilkår for borgere undersøges. 
Hvad vil forskellen i økonomi være for en borger der ønsker at flytte ind på det nye ple-
jecenter versus f.eks. på et nyt friplejecenter. 
  
  
  
  

27.69.40-G01-1-18 

5.        Aktivitetskalender for ældrerådet i 2019 

Bilag 

• Ældreråds Aktivitets oversigt i 2019 Februar.docx 

Sagsfremstilling 

Formanden for ældrerådet har påbegyndt udfærdigelsen af en aktivitetskalender for æld-
rerådet 2019. 
  
Det foreløbige dokument vedlægges dagsordenen. 

Beslutning 
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Til efterretning. 
  

27.69.40-G01-1-18 

6.        Ældrerådet - budgetforslag 2019 

Bilag 

• Budgetforslag 2019 

Sagsfremstilling 

Der vedlægges budgetforslag for 2019 

Beslutning 

Pris for underholdning til ældrefesten - Syng dig glad koret - 3.500 kr.  
  
Budgetforslag til efterretning. 
  

27.69.40-G01-1-18 

7.        Orientering 

Beslutning 

• Poul Erik orienterede om processen omkring indhentelse af samtykke til at tiltræ-
de regionsældrerådets referat som ældrerådets høringssvar til SSA-udvalget ang. 
høring til sundhedsaftalen. 

• Inger orienterede om, at hun har erfaret, at der for ca. 14 dage siden ikke kunne 
købes Arriva billetter i kiosken på banegården. 

  

27.69.40-G01-1-18 

8.        Eventuelt 

Beslutning 

Forslag til indlægsholder til et kommende forårsarrangement:  
• Marianne Jørgensen, bondekone fra Salling. 
• Peter Krabbe Larsen, præst i Struer 
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