Nyt fra Ældrerådet
Så er Ældrerådet i gang med sidste 1/2 år af denne valgperiode på fire år.
Kommunen og Ældrerådet er bleven enige om, hvordan valget til de næste fire
år skal foregå til november.
Ældrerådsvalget bliver for sidste gang, som det plejer, med brevstemme-valg og efter
den gamle kommune-fordeling. Det vil sige, at Ringkøbing får 4 pladser, Hvide
Sande 2 pladser, Videbæk, Egvad og Skjern hver 3 pladser i Ældrerådet. Alle borgere
over 60 år kan stemme, og de vil få tilsendt et stemmekort med alle kandidatnavnene.
15 skal vælges
Efter valget bliver der nedsat en arbejdsgruppe, der skal ændre vedtægterne.
Der vil blive holdt informations og opstillingsmøder i efteråret. Hold øje med
dagspressen, og begynd allerede nu og se jer om efter kandidater. Der skal vælges 15,
men vi håber at finde adskillige flere kandidater i alle områder, idet der også skal
være 15 suppleanter.
Ny vejledning for pårørende
Ældrerådet har i foråret været med i en arbejdsgruppe om en ny vejledning for
samarbejde med pårørende. Det var en god proces, og resultatet kan ses på
kommunens hjemmeside.
Vi har været med til at holde 75 års fødselsdage fem steder i kommunen. Det var
nogle gode dage, hvor vi fik snakket med mange. De emner, der bliver belyst disse
dage, er med til at virke oplysende og forebyggende.
I forbindelse med buget 2018 har vi fra ældrerådet indsendt ønsker om et nyt
specialdaghjem i forbindelse med det nye senior center på slagteri-grunden. Der er
hårdt brug for flere specialdaghjemspladser. Det gælder i øvrigt ikke kun i Skjern.
Flere plejeboliger
Vi har også fremsat ønsker om, at de sidste 24 ældreboliger, der blev oprettet på
ældrecentrene, igen bliver plejeboliger. Det vil ikke kun have stor betydning for
ventelisterne, men også for økonomien på ældrecentrene
Der er kommet en principafgørelse fra Ankestyrelsen, der fastslår, at hvis man er
tildelt hjælp efter paragraf 83, (det er hjælp til personer med nedsat funktionsevne),
altså ældre, der modtager hjælp til bad, så hører det med til hjælpen, at man også får
klippet negle på hænder og fødder.

Udskrivninger fra sygehuset
Det er kun nogle af de ting, som Ældrerådet har arbejdet med i nu næsten fire år.
Hver måned har vi drøftet og givet høringssvar til adskillige ting, som har været på
socialudvalgets dagsorden.
Vi er også involveret i ting, der foregår i Regionen med hensyn til ældre og sygehuse,
ikke mindst de hurtige udskrivninger.
Vi mødes også flere gange om året med de andre ældreråd i hele regionen med
inspiration til gavn for det lokale ældrerådsarbejde
Venlig hilsen og rigtig god sommer
Ældrerådet

