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9.        Godkendelse af referat fra møde den 25. februar 2019 

Beslutning 

Helle og Inger lader presseansvaret overgå til formanden. 
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10.        Præsentation af ny centerchef i Sundhed og Omsorg 

Sagsfremstilling 

Centerchef Tina Holmgaard præsenteres for ældrerådet fra kl. 13.00. 

Beslutning 

Poul Erik bød Tina velkommen og fortalte om aktiviteter i ældrerådets årskalender samt 

præsenterede ældrerådets medlemmer. 

  

Tina fortalte om sin baggrund og tidligere erfaringer. 

  

Derudover fortalte Tina om hvilke fokuspunkter og visioner hun har i forhold til levering 

af kerneopgaven i Sundhed og Omsorg. 
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11.        Ældreområdets økonomi 

Sagsfremstilling 

Den 3. december 2018 blev ældrerådet orienteret omkring proces omkring ældreområ-

dets økonomi. 

  

Centerchef Tina Holmgaard orienterer om status for processen, og giver ældrerådet ind-

blik i tiltag, der kan iværksættes, uden at det går ud over serviceniveauet. 

Beslutning 

Tina fortalte om forskellige tiltag der er sat i værk med henblik på at opnå effektiviserin-

ger. 

  

Der er fokus på følgende hovedområder: 

  

 Opfølgning på økonomi - hvordan håndteres det og hvordan støttes lederne i at 

vælge de billigst mulige løsninger. 

Det kunne f.eks. være i forhold til indkøb af vikarer. 

Tina deltager i alle økonomimøder. 
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 Styring af økonomi i hjemmeplejen. 

Hvordan kan vi optimere på planlægning. 

Udarbejdelse af redskaber til forbedret styring 

 Kursus i vagtplanlægning har været afholdt i slutningen af januar 

 Rehabilitering - med fokus på at blive i stand til at høste de gevinster man kan 

opnå 

 Der bliver set på organistering 

 Der arbejdes på udarbejdelse af ny strategi. 
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12.        Status i forbindelse med oprettelse af friplejeboliger 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet blev på sit sidste møde orienteret om visitation til friplejeboliger. 

  

Centerchef Tina Holmgaard orienterer om status på etablering af friplejeboliger i Struer 

Kommune. 

Beslutning 

Plejehjemsbyggeriet i Struer skrider frem og ventes klar til indflytning 1. september. 

  

Danske Diakonhjem har i sidste uge købt bygningerne i Asp. 

  

Der bliver ikke indgået en driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem. 

Kommunen får ikke anvisningsret til plejecenteret, men vil skulle visitere en borger som 

derefter selv vil kunne vælge hvilket plejehjem/plejecenter borgeren ønsker. 

  

Der blev spurgt, om det vil være muligt for nuværende beboere at blive i bygningerne 

indtil Danske Diakonhjem overtager driften. 

Tina signalerer, at man ikke får noget ud af at tvinge nogen til noget, og at kommunen 

må indgå i dialog omkring overgangsordning mellem Struer Kommunes drift og Danske 

Diakonhjem. 

  

Der blev stillet spørgsmål i forhold til økonomi. 

Der kan afregnes enten via takster eller ud fra hvad en gennemsnitspris for en pleje-

hjems- / plejeboligplads koster i kommunen. 

Det er det sidste der bliver gældende i Struer. 

  

Forslag fra Ældrerådet til SSA-udvalget omkring forslag til anvendelse af plejeboligplad-

ser er på SSA-udvalgets dagsorden i starten af april. 

  

Når der er nyt vender Tina tilbage med information til ældrerådet. 
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13.        Flytning af ældrerådsmøde fra 29. april 

Sagsfremstilling 

Mødet den 29. april 2019 flyttes, idet Poul Erik, Lis, Kirsten og Inger er til Danske Ældre-

råds Repræsentantskabsmøde på Hotel Nyborg Strand. 

Beslutning 

Mødet flyttes til 2. maj kl. 9-11. 

  

 

 

27.69.40-G01-1-18 

14.        Orientering, herunder status på økonomi 

Bilag 

 Regnskab pr. 18.03.2019 

Beslutning 

Poul Erik orienterede om, at "Det grå guld" er reserveret til 5. september. 

Desuden er "Syng dig glad" inviteret til at underholde. 

  

Inger, Lis og Kirsten bedes melde tilbage til Poul Erik hvilke temaer de ønsker at komme 

på når de skal til arrangement med Danske Ældreråd. 

  

Ældrerådets medlemmer opfordres til at hjælpe med at skaffe navne, telefonnumre og 

mailadresser på repræsentanter for ældreorganisationer rund omkring i kommunen. 

  

Orientering om økonomi taget til efterretning. 

  

Opdateret oversigt over aktiviteter for Struer Ældreråd blev omdelt. 

  

Seneste opgørelse over personer på venteliste til plejeboliger er 6 personer. 

  

Thorvald orienterede fra møde i byggeudvalg for nyt plejecenter. 

Tidsplanen holder.  

Ældrerådet vil blive inviteret til indvielse. 

  

Et medlem af ældrerådet har indleveret et eksempel på opkrævning af betaling for taxa-

kørsel. 

Dorthe sætter en undersøgelse i værk internt i kommunen. 
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15.        Eventuelt 

Beslutning 

Intet til referat. 

 

 


