Ældrerådet
Ringkøbing - Skjern kommune

___________________________________________________________

Værdigheds politik.
I finansloven for 2017 blev det vedtaget, at kommunerne skulle lave en værdigheds
politik og der blev afsat en værdighedsmilliard. Ældrerådet har siddet med i
arbejdsgruppen til udformning af politikken og fordelingen af de 11,3 millioner som
tilkommer Ringkøbing - Skjern kommune. Det har været ældrerådets holdning at
løfte de områder der giver en værdig pleje. Det er nogle få områder der giver mere tid
til personalet så tæt på borgeren.
Det lykkedes at nå til enighed om politikken uden de store sværdslag, men
fordelingen af pengene kunne man ikke finde fodslag. Ældrerådet vil gerne have
brugt flere penge på opnormering af hjemmeplejen og ældrecentrene. De tre ting vi
vil højne er spisesituationen for de borgere der har svært ved få nok at spise, det er at
styrke de sociale relationer og aktiviteter og at lave faldforebyggelse.
Arbejdsgruppen var enige om at styrke disse tiltag, men uenige om beløbets størrelse,
godt at Handicaprådet delte vores synspunkter hele vejen igennem.
Ældrerådet har løbende påpeget, at der er for få aflastningspladser og vi har også fået
politiske tilkendegivelser på, at det var man enig i. Det kunne vi ikke overbevise de
kommunalt ansatte om det var nu vi havde muligheden, det kunne have været godt at
få dem med i det nye Skjern senior center nu.
At man skal bruge penge på at ansætte 2 personer i myndigheds afdelingen er helt
uforstående for ældrerådet. Pengene er givet til nye tiltag der højner værdighed og
ikke til at lukke budget huller. Det var fordelingen af 2016 midlerne og til efteråret
skal vi være med til at fordele 2017 midlerne, en stor del vil nok forsætte, men
ældrerådet vil forfølge de ting, som vi synes er væsentlige. det er de svage ældre og
det er en kommune, hvor det er værdig at blive ældre i.
Ældrerådet.

