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Ældrerådet
Ringkøbing - Skjern Kommune
___________________________________
Ældrerådet håber, at vi med denne hæfte kan
give et lille indblik i, hvad vi har arbejder med
i 2015, og hvilke tanker, der er for fremtiden.
Hvorfor skal vi have et Ældreråd?
Ud over at man i Danmark som noget helt unikt
siger, at vi skal have et Ældreråd,
er formålet med Ældrerådene, at vi skal arbejde
for, at ældre borgere får indflydelse på områder,
der vedrører ældre eller har betydning for
ældre.

Ældrerådet fungerer med andre ord, som
kontaktled mellem borgere og politikere i alle
sager, der har betydning for ældre.
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For at vi så tidligt som muligt i et sagsforløb
kan få kendskab til de sager, politikerne
arbejder med, og dermed få mulighed for at få
indflydelse på afgørelserne, arbejder vi på, at
Ældrerådet er med i de arbejdsgrupper, der
nedsættes omkring ældres forhold.

Høringer.
Loven siger, at Ældrerådet skal rådgive
byrådet i alle spørgsmål, der omhandler ældre.
Derfor skal de politiske udvalg i god tid høre
Ældrerådet i sager, der vedrører ældre inden
udvalgene træffer deres beslutning, således at
vi har mulighed for at få indflydelse på den
politiske beslutning.
Vi har i 2015 afgiver
26 høringssvar til social - og sundhedsudvalget
1 høringssvar til kultur udvalget.

På vores møder i Ældrerådet deltager ofte
relevante administrative repræsentanter for at
fortæller om de sager, der er oppe i tiden, og
hvordan ældrepolitikken fungere i praksis.

Noget af de sager vi har brugt meget tid på er
de store besparelser der var i forbindelse med
budget 2015, revisionen af Kvalitets standarder. og statens ældre milliard.

Ældrerådet holder møde en gang om måneden.
Referaterne og de høringssvar, vi sender til
alle stående udvalg i kommunen, kan ses på
kommunens hjemmeside.
rksk.dk. dagsordner. ældrerådet.

1. Ældrerådet har nedsat 3 faste udvalg.
PR udvalg, Højmark udvalget, Buget udvalg

Hvad laver Ældrerådet?
Vi beskæftiger os med de områder i
Ringkøbing - Skjern Kommune
der vedrører ældre.
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2. Følgende ad hook udvalg har været nedsat.
Ny organisation i ældreplejen
Senior bolig analyse
Kommunal Visiteret kørselsordninger
3. Arbejdsgrupper sammen med Kommunens
adm. medarbejdere
Ny Ældre politik
75 års fødselsdage
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Temadag.
Ældrerådet havde i april måned en temadag,
hvor vi gennemgik rådets vedtægter og
forretningsordenen.
Vi havde besøg af Danske ældrerådets
næstformand Åge Meldgaard fra Varde, der
fortalte om ældrerådets arbejdsopgaver og
hvordan man gør i Varde.
Vi fik laver en handleplan for resten af 2015,
der bl.a. indeholder seniorboliger - PR,
pressen, synlighed, plejetestamente og livs historier for plejehjemsbeboere.
Buget 2016.
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Samarbejde.
Ud over medarbejdere i Social og
sundhedsafdeling, lederne på Plejehjem,
Dagcentre og IT afdelingen samarbejder vi
med
Danske Ældreråd
Regionsældrerådet
Ældre Sagen, 2 årlige møder
Ældreforeninger
Vi deltager i :
2 årlige møder med Social og
sundhedsudvalget
2 årlige møder, hvor Ældrerådets formand og
næstformand mødes med formand, direktør og
fag chef på området.
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Fremtiden.
Som noget nyt vil vi invitere til fællesmøde
med repræsentanter fra alle Ældreforeninger/
vennekredse, fordi vi gerne vil have så tæt
kontakt som mulig med alle de foreninger, der
arrangere ældreaktiviteter og som arbejder for
at forsøde de ældres hverdag.
Vi vil sammen med Ældre Sagen og Sundheds
- center Vest arrangere kurser i færdselstavler,
medicins indflydelse på vores køre evnen.
Vi arbejder også på at forbedre vores
informationsniveau.
Vi vil være meget opmærksomme på, hvordan
ældremillionerne bliver brugt fremover, nu
hvor pengene kommer ud til kommunerne via
bloktilskud.
Vi deltager til stadighed i forskellige kurser
for at dygtiggøre os til det arbejde, der er i
ældrerådet med at sikre ældres forhold.
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Formand for Ældrerådet
Mette Nordentoft Madsen
Mobil 2515 5680 - Mail: nordentoft@skjern-net.dk
Næstformand for Ældrerådet
Iver Poulsen
Mobil 4035 9808 - Mail: iver@poulsen.mail.dk
K.B Nielsen
Mobil 2330 9587 - Mail: kbkblene@mail.dk
Knud Egon Jensen
Telefon 9737 5113 - Mail: ankejensen@bbsyd.dk
Aase Maria Bindesbøl
Mobil 2089 8037 - Mail: aaseb@turbopost.dk
Lars Elkjær Nielsen
Mobil 2029 2146 - Mail: elkjæ;r46@hotmail.com
Bente Hansen
Mobil 2692 6093- Mail: livadia@pc.dk
Lone Thomey Kristensen
Mobil 6183 7349 - Mail: lonethomey@hotmail.com
Karl Werge
Mobil 2938 4062 - Mail: karlwerge@private.dk
Alice Højgaard Nielsen
Mobil 5196 4476 - Mail: pilk@hotmail.dk.
Gurli Benedictus Larsen - Mobil 2364 1250
Elly Kirstine Kjærgaard
Mobil 6174 0447 - Mail: krelly@skjern-net.dk
Bjarne Hansen
Telefon 9735 1151 - Mail: bjarne.hansen@skjern-net.dk
Inge Faurbye
Telefon 9738 1586 - Mail: ingefaurbye@hotmail.com
Margit Madsen - Mobil 42765044

Vi vil gerne bruges.

