Ældrerådet i
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing, den 23. maj 2016
Til
Social- og Sundhedsudvalget
Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. maj 2016:

Punkt 5. Værdighedspolitikken og udmøntning af værdighedspuljen.
Ældrerådet har med stor interesse deltaget i arbejdsgruppen om en værdigheds
politik og udmøntning af værdighedspuljen.
1. Værdighedspolitikken:
I forhold til Værdighedspolitikken er ældrerådet enig i den tekst, der er
udarbejdet.
2. Udmøntning af værdighedspuljen:
Ældrerådet havde gerne set en anden fordeling af de 11,2 millioner.
Som det fremgår af referatet har ældrerådet mindretalsindstillinger til
de fleste punkter.
Ældrerådets holdning til fordeling af puljen er, at pengene skal bruges
på få områder, så de områder, der vælges, virkelig får et mærkbart løft.
Pengene skal gå til personalet så tæt på borgerne som muligt, da det er
tid personalet mangler for at udføre de gode tiltag, der skal til for at
give en værdig pleje, det er tid/varme hænder, der er en mangelvare i
ældreplejen.
Vi vedlægger vores forslag til fordeling af værdighedspuljen.
Alternativ fordeling af midlerne som anbefalet af arbejdsgruppens to
repræsentanter fra Ældrerådet
Beløb
Indsats
Demens
- 1.000.000 kr. til daghjemspladser for demente
- 1.000.000 kr. til indretningsændringer på eksisterende
plejehjem med udgangspunkt i demente.

2.000.000 kr.

Terminalpleje / værdig død / palliativ indsats

1.000.000 kr.

Opnormering i hjemmeplejen

2.300.000 kr.

Opnormering på ældrecentre

3.500.000 kr.

Opgaveglidning

2.228.000 kr.

”GLA:D”
I alt

300.000 kr.
11.328.000 kr.

Punkt 9. Forslag til ændring af kvalitetsstandarder i forhold til § 79.
Ældrerådet anbefaler at Brugerrådene og personalets ønske om, at det
bliver muligt med 1/2 års medlemskab til 200 kr. fra nytår.
At medlemsbetalingen for brugerkort fastfryses på 400 kr.
Den skønnede mindre indbetaling, tror vi vil blive dækket af et øget
medlems fremgang.
Punkt 10. Orientering om indberetning af utilsigtede hændelser i Ringkøbing-Skjern
kommune.
Ældrerådet er opmærksom på det stigende antal indberetninger af
utilsigtede hændelser på ældreområdet.
Vi bemærker os den stigning der er i hjemmeplejen og i plejeboliger, og
er af den opfattelse, at der er en sammen hæng mellem
indberetninger og nedskæring i personale tid på området.

Med venlig hilsen

Iver Poulsen
Formand
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