Ældrerådet i
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing, den 27. oktober 2015
Til
Social- og Sundhedsudvalget
Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 28. oktober
2015:

Punkt 4. Budget 2016 for Sundhed og Omsorg.
Ældrerådet ser med tilfredshed, at Ældrepuljen fortsat bliver brugt til det
midlerne er afsat til, nemlig ældreområdet.
De 605.000 kr. der er sparet bør indgå som et yderlig løft til opnormering af
ældrecentrenes personale normering, daghjems pladser og øget demens indsats.
Disse områder vil komme under pres på grund af den store nedskæring af
plejehjemspladser, der er foretaget.
For ældrerådet er det vigtigt, at pengene bliver brugt til tiltag så tæt på
borgeren som muligt.
Punkt 6. Takster på Ældreområdet for 2016.
Social og Sundhedsudvalget skal være opmærksom på, at de priser der
fastsættes, skal kunne betales ud af en folkepension.
Punkt 8. Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og Sundhed og Omsorg.
Ældrerådet hilser spillereglerne velkommen. Ældrerådet havde gerne, i
henhold til den lovgivning der arbejdes efter, siddet med ved bordet under
udarbejdelse af spillereglerne.
Ældrerådet værdsætter de frivilliges store indsats på ældreområdet.
Ældrerådet vil lige påtale, at frivillige ikke kan styres og lige meget, hvor
mange der ansættes til at "servicere de frivillige" så er det det frivillige
møde mellem to mennesker, der tæller.
Punkt 9. Nye lokaler til Skjern Seniorcenter.
Ældrerådet ser med tilfredshed, at de forskellige forslag til placering
bliver undersøgt grundigt, før man træffer beslutning om endelig placering.
Ældrerådet mener dog stadig, at det er vigtigt med en placering af det kommende
ældrecenter, så tæt på ældreboligerne i Enghaveområdet som muligt. Her tænker
ældrerådet på Finderupsvej, Cirklen og Hjørnet af Enghavevej og Grønningen ved
Kirkeskolen. Så kan Kirkeskolens kommende parkeringspladser være ved det
nedlagte Seniorcenter på den anden side af skolen.
Ældrerådet ønsker, inden afgørelsen træffes, at der bliver nedsat et udvalg, hvor
ældrerådet og andre interessenter på området er med.
Punkt 15. Orientering fra administrationen 4.
Ældrerådet forventer, som en selvfølge, at de penge der er afsat til at dække de
øgede udgifter i hjemmeplejen i forbindelse med lukning af plejehjemmene bliver
overført til hjemmeplejen.
Med venlig hilsen
Mette Nordentoft Madsen
Formand

