Nyhedsbrev fra Ældrerådet.
Ældrerådet 2018-2022 er kommet godt i gang med de mange opgaver og udfordringer, der er for os 60+.

Formandskabet, der er valgt for 1 år ad gangen, består af Iver Poulsen formand og Inge Faurbye
næstformand. Kasserer er Birthe Byskov Larsen.

Der er valgt 8 ”nye” medlemmer til Ældrerådet. Alle rådsmedlemmer har meget forskellige baggrunde,
hvilket anses som en god start.

Social- og sundhedsudvalget er det udvalg, vi klart arbejder mest sammen med.
Her har vi med socialudvalgsformand Lennart Quist og næstformand Hanne Simonsen fået et meget godt
samarbejde etableret. Vi bliver godt informeret, både mundtligt og på skrift og føler, at vi bliver taget med
på råd, ligesom vi bliver tilbudt, at deltage i flere relevante arbejdsgrupper.
Allerede nu har vi deltaget omkring ”Bedre bemanding i hjemmeplejen og ældrecentre”.

Regionsældrerådet består af 19 lokale ældreråd. Hos os er det Ringkøbing-Skjern, Herning, Holstebro og
Lemvig kommuner, der danner Vestklyngen.
Vores rådsmedlem KB Nielsen er valgt til forretningsudvalget i Regionsældrerådet og er samtidig valgt ind i
Patientinddragelsesudvalget (PIU).
Iver Poulsen (formand) er valgt ind i Sundhedsrådet, og der er nedsat en arbejdsgruppe omkring
sundhedspolitikken, her har vi valgt KB Nielsen.
Ældrerådet i RKSK (Ringkøbing-Skjern) har derfor allerede en meget god forbindelse til ”maskinrummet”.

Den 3. maj 2018 var ældrerådet inviteret til fællesmøde med social- og sundhedsudvalget. Her blev vores
”liste” over, hvad vi prioriterer højest, diskuteret og vendt. Vi syntes også her, at man lyttede til os.
Flere af forslagene er blevet positivt modtaget, bl.a. klippekort vil blive behandlet på budgetkonferencen,
ligeledes er skift af sengelinned medtaget.

Alle ældrerådets høringssvar ligger på kommunens hjemmeside under ældrerådet og høringssvar.
Vedrørende revidering af kvalitetsstandarder har der været nedsat en arbejdsgruppe, som har været i
dybden. En del af arbejdsgruppens bemærkninger er medtaget i det forslag , som politikkerne vedtog og på
de dele som ikke blev vedtaget, er der givet fyldestgørende begrundelser. Vil man se hele
sammenhængen kan det ses under social – og sundhedsudvalgets dagsorden den 25. april 2018 punkt 9.

Ældrerådets forslag til budget 2019 og overslagsårene.
1 Klippekort til hjemmehjælpsbrugere tilføres 0,5 millioner, det er det beløb, som blev sparet i 2018
budgettet. Mange er kede af, at der ikke er 52 klip, men kun 26.
2. I demensstrategien og handleplanen er der fokus på aflastning i eget hjem. Der har været pilotprojekter i
2017 med gode evalueringer. Vi foreslår, at der afsættes 0,5 millioner mere til formålet. Åbent fredag
eftermiddag på daghjemmene har også vist sig at aflaste den raske ægtefælle.
3. Ældrerådet kan ikke anbefale social – og sundhedsudvalgets finansieringsforslag nr. 4 og 6, besparelse på
ældrecentre og i hjemmeplejen. Finansloven tilførte sidste år penge til at højne kvaliteten på disse 2
områder og ældrerådet er enig i, at der er behov for at løfte disse områder. Ældrerådet anbefaler derfor at
besparelsen på de 2 beløb på 1.098.000 og 300.000 kr. udgår og finansieres ved nedlægges af puljen til
sammenhængskraft.
4. Budgetbeløbet til sammenhængskraft på ca. 2,5 millioner under Vækst- og erhvervsudvalget nedlægges.
Begrundelse: Vi tror ikke de ønskede mål med den bevilling er opnået. Er der foretaget en evaluering af
dette tiltag ?
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