Ældrerådet i
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing, den 23. maj 2017
Til
Social- og Sundhedsudvalget

Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. maj 2017

Punkt 8. Forslag til dækning af forventet underskud i 2017 i Sundhed og Omsorg.
Ældrerådet er meget betænkelig ved punkt 3.
Vi ved, at ældreområdet er hårdt presset økonomisk, og ønsker ikke, der sker
yderligere besparelser på området, da det er vores holdning, at ældreområdet har
betalt nok til de udvidelser der har været på andre kommunale områder.

Punkt 9. Budgetlægning 2018 - 2021 for Sundhed og Omsorgs budgetområde.
Ældrerådet kan ikke anbefale følgende forslag kommer med i budget 2018.
* Projektnavn: Besparelser Sundhed og Omsorg
Politikområde: sundhedspolitikken og ældrepolitikken. - 1.600.000 kr.
Nedlæggelse af 3 fuldtidsstillinger på dement, terapeutområdet samt
hjemmesygeplejeområdet.
* Projektnavn: Normering ældrecentre
Politikområde: Ældrepolitikken
- 1.400.000 kr. fjernes fra de 2.100.000 kr. ældrecentrene fik i forbindelse med
ældrepuljen
* Projektnavn: Mellemkommunal betalinger
Politikområde: Ældrepolitikken.
Et merforbrug på 2.5 millioner i 2015 - til forventet 7 millioner i 2018 og fremover.
Man bør undersøge, om det er borgere fra kommunens yderområder, der søger
plejepladser i nabokommunerne på grund af for få pladser i Ringkøbing - Skjern
kommune.

Punkt 12. Etablering af 6 ældreboliger på slagterigrunden i Skjern.
Da der er stor pres på ældreboliger i Skjern by, er Ældrerådet positiv overfor
forslaget om udvidelse af 6 ældreboliger i Skjern.

Punkt13. Specialdaghjem på et nye Skjern Seniorcenter.
Ældrerådet kan varmt anbefale oprettelse af et specialdaghjem i Skjern.
Det er vigtigt, at der til enhver tid er det antal pladser, der er brug for.
Når først en ægtefælde er kommet dertil, hvor han/hun siger ja til en
specialdaghjemsplads, er det vigtigt, at pladsen også er der, så ikke kommunen
kommer til at stå med to borger, der er plejehjemskrævende.
Punkt 15. Kontaktpersonsordning Sundhed og Omsorg.
Ældrerådet ser med tilfredshed, at der kommer en fast kontaktpersonsordning hos
de ældre. Med det familiemønster vi har i dag, er det vigtig for den ældre, at der er
en højest to personer, der har hånd om den ældre, når vedkommende ikke længere
selv er i stand til at tage vare på sin hverdag.

Med venlig hilsen

Iver Poulsen
Formand
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