Ældrepolitikken
Indledning

Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for at Byrådet gennem
naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen
konkretiseres gennem planstrategien, de overordnede politikker og øvrige politikker.
Herved sikres, at der er en rød tråd fra den overordnede vision til kommunens
konkrete aktiviteter i forhold til og sammen med borgere, virksomheder og foreninger
m.m.
Planstrategien uddyber og konkretiserer den politiske vision. De to overordnede
politikker – Politik for det gode liv og Udviklings- og vækstpolitikken tager
udgangspunkt i visionen og planstrategien og sætter gennem målsætninger retning
for de øvrige politikker.
De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge
overordnede politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på
hvert år.
Ældrepolitikken relaterer sig til følgende målsætninger i Politik for det gode liv:
-

Vi fremmer borgernes muligheder for at tage ansvar for eget liv.
Velfærdsopgaverne bliver løst i samarbejde med borgere, pårørende, frivillige
og/eller foreninger.
Sammen skaber vi rum, hvor relationer blive knyttet og benyttet.
Vi bidrager aktivt til løsninger, der udvikler fællesskaber på tværs i kommunen.
Vi støtter initiativer der fremmer rummelighed, tryghed og gæstfrihed.
Ildsjælenes initiativer for fællesskaber og nye løsninger bliver værdsat.

Visionen for Ældrepolitikken
Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager sammen med borgerne til at skabe rammerne
for et godt ældreliv, hvor den enkelte har mulighed for at tage ansvar for eget liv,
forblive selvhjulpen længst muligt og indgå i sociale fællesskaber. Vi yder kvalificeret
hjælp til dem, der har brug for det.

Målsætning 1 – Den aktive borger
Ringkøbing-Skjern Kommune vil fremme borgernes muligheder for at tage aktiv del i
skabelsen af egen og andres velfærd.
Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager sammen med borgerne til at skabe rammer for
meningsfulde relationer og fællesskaber.



Mål 1: Borgerne skal i højere grad tage ansvar for at mestre eget liv.
Mål 2: Flere ældre deltager aktivt i samfundet og indgår i meningsfulde
relationer.

Målsætning 2 - Rehabilitering
Ringkøbing-Skjern Kommune vil styrke den rehabiliterende indsats, så den enkelte
borger kan bibeholde et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Ringkøbing-Skjern Kommunes rehabiliterende indsats tager udgangspunkt i borgerens
egne ressourcer og hele livssituation, og bygger på et tæt samarbejde mellem
borgere, pårørende og kommunens ansatte.



Mål 1: Der arbejdes med hverdagsrehabilitering på alle ældrecentre og i
hjemmeplejen.
Mål 2: 80% af de ældre der modtager et rehabiliteringsforløb vurderer, at de
har genvundet, udviklet eller vedligeholdt deres funktionsevne.

