Ældrerådets arbejde:
Ældrerådet er et høringsorgan der skal rådgive politikkerne.
Det kan ske ved høringssvar og ved at sidde med i arbejdsgrupper.
Formanden og fagchef i social- og sundhedsudvalget deltager i ældrerådets møde
vedrørende socialudvalgets dagsorden og de input de får med, kommer med i
beslutninger. Så tak for dialogen
Kommunen har lavet om på de akutte aflastningspladser, der var før 13 på Egvad
Plejehjem og 12 på Fjordparken i Ringkøbing. Da Egvad havde svært ved at skaffe
sygeplejerske og det skal der være på akutpladserne vil der fremover være 12
pladser i Ringkøbing. Der er kommet ny lovgivning, så man ikke skal betale for mad
og vask af sengelinned og det gælder så fremover for de 12 pladser i Ringkøbing. På
Egvad plejehjem vil der fremover være 9 pladser til borgere med komplekse behov,
og der betaler man for maden og vask.
Ældrerådet har arbejdet med Demens strategien, hvor skal der være skærmede
enheder eller var det bedre med et demensplejehjem. Det er nu 2 år siden byrådet
besluttede at lave en boliganalyse med behov for pleje og ældreboliger, herunder
aflastning og demensafsnit. Vi kan nu se af budgetforliget, at boliganalysen skal
gøres færdig i 2020. Ældrerådet vil om kort tid fremsender vores ønsker så de kan
indgå i drøftelserne næste år.

Vi har været med i arbejdsgruppe omkring organisering af hjemmeplejedistrikter,
Skal enhederne forsat være større? Der kom et brugbart resultat ud af drøftelserne,
med et par integrerede ordninger, dvs. at plejehjem og hjemmeplejen arbejder
sammen. En synlig ledelse var også inde i drøftelserne, hvem træffer beslutninger,
når lederen holder fri. I skoleverdenen siger overenskomsten, at der skal være
viceleder alle steder, det er der ikke for FOA området, men hvor mange kan man
leder? Det er der ikke entydig svar på.
Klippekort ordningen, hvordan synliggøres det, så det bliver til glæde for både
plejehjems- og hjemmehjælpsborger. På plejehjemmene bliver ordningen med de

bevilgede timer, på hjemmehjælpsområdet er der plads til at flere kan få gavn af
ordningen. Vi kan alle være med til at øge kendskabet.
Komme med oplæg til budgettet og synliggør hvilke konsekvenser nogle besparelser
har. I år har vores høringssvar omkring de store besparelser har indflydelser på det
endelige forlig, der er en 2 steder der ikke er fuldt vores anbefaling og det er der så
mulighed for at sende høringssvar på inden budgettet endelige vedtagelse.
Ældrerådet er meget enig i den skrivelse som byrådet sender til indenrigsminister
Astrid Krag om den kommunale udligning, den er uforståelig og det ser ikke
retfærdig ud. Vi har stort set fuld beskæftigelse og indtægter stiger, og alligevel har
man problemer.
Ikast- Brande borgmester har udtalt, at det ser ud til. At man tager fra de fattige og
giver til de rige kommuner. Derfor har ældrerådet henvendt sig til Danske Ældreråd
og de tager det med til møde næste gang, man skal i ministeriet. Danske Ældreråd
ønsker ens service over hele landet uden at ville afskaffe den kommunale selvstyre.
Jeg ved godt at alle kommuner synes de får for lidt i udligning, men vi skal have en
udligning vi kan forstå, så kom nu i gang kære regering.

Kørselsordninger ved regionen er ikke altid lige gennemskuelig og det tager vi fat på.
Flekstrafik kunne godt være ens i alle kommuner med hensyn til takster. Det
kommer til at give nogle udfordringer med det nye sygehus i Gødstrup, at Herning
ikke har de samme takster som Ringkøbing-Skjern. Det skal løses, så pårørende der
ikke har bil, kan komme på besøg.
Vi har arbejdet med i udvalg omkring Sundheds, - ældre - og værdighedspolitik.
Det har været en god proces hvor man får vendt nogle udfordringer med fagfolk.

I Regionsældrerådet har vi arbejdet med sundhedsaftalerne, de er nu vedtaget i
regionen og alle de 19 kommuner.
Det er jo de overordnede aftaler mellem regionen og kommunerne, også hvor
betalingen ligger.

Der skal nu udarbejdes delaftaler, hvor det mere præcis beskrives, hvordan det skal
være på delområder. Vores kommune er med i Vestklyngen, hvor man finder frem
til fælles fodslag. Også der vil ældrerådet prøve at få sat nogle fingeraftryk.
Tak til kommunen for godt samarbejde, vi tror på at dialogen er vejen frem.
Vi får også gode input fra ældresagen og de har også været med omkring
politikkerne. Tak til alle jer, der kommer år efter år til Højmark. Har I gode ideer til
at gøre det bedre for vores ældre medborger og hvis noget ikke virker
hensigtsmæssig. Tak for ordet.

