Ældrerådet i
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing, den 24. august 2015
Til
Social- og Sundhedsudvalget
Ældrerådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets møde den: 26. august
2015
Punkt 5, Budget 2016 - 2019 Sundhed og Omsorg

Ældrerådet hilser med tilfredshed, at der i år ikke lægges op til store besparelser.
Ældrerådet anbefaler ældrepuljen bliver brugt til de tiltag, som har været gældende
de sidste 2 år.
Ældrerådet anbefaler, at budgetudvidelsen på vederlagsfri fysioterapi sker ved en
budgetomplacering fra den øvrige kommunale genoptræning, jævnfør Viden og
Strategis bemærkning til forslaget.
Ældrerådet har følgende råd omkring Housing First ansættelsen, at man først får
evalueret på resultatet af det igangværende forsøg inden stillingen føres
permanent. Det er sårbare mennesker med mange nederlag og kan de fastholdes i
egen bolig er det fint, men vi er meget opmærksomme på, at de ikke får flere
nederlag.
Ældrerådet mener det er nødvendigt at fastholde opnormeringen på et
plejehjemsområdet. Ældrerådet er jævnligt blevet gjort bekendt med, hvor presset
personalenormeringen er på plejehjemmene.
Og da der nu bliver strammet op på visiteringen med baggrund i nedlæggelser af
de 64 pladser, vil det alt andet lige betyde, at beboerne på plejehjemmene bliver
mere plejekrævende, det er baggrunden for, at vi ønsker flere penge tilført
området.
Da vi ikke ud af dagsordenen til sidste møde i udvalget kunne se, at vores forslag
ville kunne finansieres, og det er vigtigt for os, at få begyndt på en
opnormeringsudvidelse drøftede vi, hvilke muligheder der er.
Nye tiltag skal finansieres med kompenserende besparelser, og vi så ingen andre
muligheder for at komme igennem med de 3 millioner. Derfor nedjusteringen til de
1,5 millioner. Med baggrund i, at så var vi i gang. Der skal ikke være tvivl om, at
kan der findes finansiering for de 3 millioner. Er det ældrerådets ønsker.
Med baggrund i ovenstående og at budgettet skal hænge sammen nedjusterer vi
beløbet fra 3 millioner til 1,5 millioner.
Ældrerådet fastholder opnormeringen med de 10 daghjemspladser. Det gør vi fordi,
der vil blive brug for dem på grund af de nedlagte plejeboliger.
Med venlig hilsen
Mette Nordentoft Madsen
Formand

