Ældrerådet i
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing, den 15. december 2015
Til
Social- og Sundhedsudvalget
Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. december
2015:
Punkt 7, Generelle anbefalinger fra Deloittes analyse om
myndighedssagsbehandling.
Ældrerådet hilser med tilfredshed, at myndighedsafdelingen opnormeres med 4 stillinger for
at opnå en bedre sagsbehandling, svarende til andre kommuners sager pr. medarbejder.
Ældrerådet opfatter ikke bemærkninger til finansloven om en "værdig ældrepleje", på den
måde, at ældremilliarden skal finanse forvaltningens underbemanding på 4 stillinger
svarende til 20 % af den pulje kommunen forventer at få tildelt.
Men at pengene fra ældremilliarderne skal bruges til, at understøtte arbejdet ift. livskvalitet,
selvbestemmelse, kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed, mad og ernæring samt en
værdig død.
Ældrerådet skal her gøre udvalget opmærksom på, at der i ældrerådets vedtægter, som er
underskrevet og godkendt af Borgmesteren, står;
§ 2 Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet i alle forslag, der vedrører ældre
§ 7 Den lovbestemte høring af Ældrerådet gælder, hvad enten beslutningen træffes i
kommunalbestyrelsen, et fagudvalg eller en forvaltning.
Høringen skal ske i god tid, inden der træffes beslutning.
Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen og indstilling som påtegning eller
som særskilt bilag.
Vi vil opfordre Social og Sundhedsudvalget til at læse ældrerådets vedtægter, da det ikke er
første gang, at ældrerådet må henvise til de spilleregler, vi har aftalt.
Underbemanding på 4 stillinger må dækkes ved omplacering inden for konto 6 eller ved
øget budget vedtagelse.
Ældrerådet er bevist om, at udarbejdelsen af en værdighedspolitik kræver administrative
resurser, men ikke i et omfang til 4 stillinger, andre politiker har ikke fået tilført ekstra
resurser.
Ældrerådet er enig med folketinget i deres prioritering med, at pengene skal gå til de varme
hænder på plejehjemmene og i hjemmeplejen.
Derfor forventer ældrerådet, at beslutningen i ØK revurderes. Skulle dette ikke ske, ser
ældrerådet sig nødsaget til at indbringe sagen for Sundheds og Ældre Ministeriet.

Med venlig hilsen
Mette Nordentoft Madsen
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