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Resume
Som opfølgning på ældreundersøgelsen, foretaget af Implement, besluttede byrådet den 26.
april 2021, at boligplanen for omsorgsområdet skal revurderes. I sagen præsenteres et
kommissorium som ramme for udarbejdelse af en ny boligplan.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til byrådet via omsorgsudvalget og økonomiudvalget
1. at kommissoriet godkendes.

Beslutning fra Omsorgsudvalget, 17. januar 2022, pkt. 4:
Indstilles godkendt.
Kasper Fuhr Christensen stemmer imod.
Et ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om at det foreslås at
vedtagne besparelser ikke indarbejdes i planen.
Motivation:Det er vigtigt, at byrådet, udvalget og offentligheden får et nøgternt, objektivt og
sagligt grundlag for debatten om fremtidens boliger på ældreområdet.
Hvis det på forhånd besluttes, at analysen skal nå frem til et resultat, der anbefaler, at mange
ældreboliger nedlægges, fordi det er en forudsætning for, at de nedskæringer, som et flertal i
byrådet desværre har vedtaget, kan gennemføres, vil undersøgelsen blive designet og udført
med det mål for øje. Der vil derfor ikke kunne fæstnes lid til analysen af behov m.v., fordi det
så på forhånd vil være bestemt, at behovet ikke må vurderes at være større, end
nedskæringskravet tillader.
Ændringsforslaget blev forkastet med 1 stemme for og 6 stemmer imod. For stemte Kasper
Fuhr Christensen.
Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende: Det følger af kommissoriet, at målet med
planen er at skære ned, og da Velfærdslisten ikke vil være med til at forringe forholdene for
kommunens ældre, stemmer Velfærdslisten imod kommissoriet.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. januar 2022, pkt. 1:
Indstilles godkendt, idet det forventes, at der i analysen om fremtidige behov for bemandede
boliger også inddrages geografiske forhold.

Anne Hjortshøj deltog som stedfortræder for Steen Bundgaard.

Beslutning
Godkendt med 28 stemmer for og 3 stemmer imod. Imod stemte Velfærdslisten, Beboerlisten
og Enhedslisten.

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten om, at vedtagne besparelser ikke indarbejdes i planen
blev forkastet med 6 stemmer for og 25 stemmer imod. For stemte Velfærdslisten,
Beboerlisten, Østbroen og Enhedslisten.

Kalle Nielsen deltog som stedfortræder for Frida Valbjørn Christensen.
Niels Erik Christensen deltog som stedfortræder for Lars Søgaard.

Sagsfremstilling
Boligplanens overordnede formål er, at sikre bemandede boliger og midlertidige
opholdspladser til ældre borgere i Randers Kommune i de kommende 10 år. Rammen for
udarbejdelsen af boligplanen er følgende:
Økonomisk bæredygtighed
Volumen ift. antal boliger, boligtyper og specialtilbud
Faglig bæredygtighed herunder specialiseringsgrad
Geografi
Vi ser ind i en fremtid, hvor ældrebefolkningen vil stige markant. Ældreundersøgelsen fra
Implement peger bl.a. på at Randers Kommune samlet set har mange bemandede boliger
sammenlignet med lignende kommuner. Den peger også på, at udgifterne til boligområdet er
relativt høje sammenlignet med lignende kommuner. For at sikre økonomisk bæredygtighed
undersøges det, hvordan den eksisterende boligkapacitet kan udnyttes bedst muligt og
hvordan volumen af boliger på et center påvirker udgifterne.
Det er også forventeligt, at der fremadrettet stilles højere krav til den sundhedsfaglige
kapacitet i kommunerne, da antallet af borgere med multisygdom, demenssygdom og
kroniske lidelser vil stige. Dette i en tid, hvor rekrutteringsudfordringer formentlig vil vokse.
Derfor skal der laves en boligplan, der også sikrer faglig bæredygtighed. Det betyder en
organisering, der sikrer en faglig robusthed og kvalitet på boligområdet, så borgerens behov
kan imødekommes af fagligt stærkt personale. Det kan bl.a. knytte sig til volumen af boliger
og midlertidige opholdspladser, og hvor mange der er samlet. Det betyder også, at de fysiske
rammer og organisering skal understøtte tværfaglighed og den rehabiliterende tilgang.
Under hensyntagen til den faglige og økonomiske bæredygtighed bliver stillingtagen til
geografisk bæredygtighed også et væsentligt element i boligplanen.
Indhold og afgrænsning
Overordnet set omfatter analysen bemandede boliger og midlertidige opholdspladser i et 10-

årigt fremtidsperspektiv, dvs. frem til 2033. Boligplanen vil inddrage erfaringer og viden fra
budgetanalysen på omsorgsområdet fra 2018 og ældreundersøgelsen fra Implement fra
foråret 2021.
Boligplanen vil omfatte
Beskrivelse af den nuværende struktur og boligmasse, herunder specialiserede tilbud
Analyse af behovet for forskellige boligtyper med bemanding
Analyse af det fremtidige behov for bemandede boliger
Analyse af sammenhængen mellem et centers størrelse og udgifter pr. bolig
Analyse af det fremtidige behov for midlertidige opholdspladser
Indarbejdelse af vedtagne besparelser for omdannelse af ældreboliger med mulighed
for kald og budgetreduktioner for midlertidige opholdspladser, herunder specialpladser
Overordnet anlægs- og vedligeholdelsesplan for bygningsmassen på omsorgsområdet,
herunder også servicearealer
En beskrivelse af mulighederne for at anvende ny teknologi og andre innovationstiltag
i boligerne
Boligplanen vil ikke omfatte
Ældre/handicapvenlige boliger, da de ikke er bemandet med fast personale

Økonomi
Udgifter forbundet med udarbejdelse af boligplanen findes indenfor nuværende budget og
medarbejderressourcer.

Videre proces
Boligplanen forventes afleveret i foråret 2022. Beslutningsprocessen for boligplanen
forventes at følge nedenstående tidsplan.
16.
december
17. januar
24. januar
31. januar

Direktionen drøfter kommissorium

17. marts
28. marts

Direktionen
Omsorgsudvalget inviterer Byrådet til minikonference med drøftelse af
anbefalinger

2. maj
4. maj
11. maj
11. maj
11. maj
8. juni
10. juni

Omsorgsudvalget sender Boligplan 2023-2033 i offentligt høring
Borgermøde på Randers Hovedbibliotek
Handicapråd, høring
SektorMED Omsorg, høring
Ældreråd, høring
Udsatteråd, høring
Høringsfrist slut

11. august

Direktion

Omsorgsudvalg drøfter kommissorium
Økonomiudvalg drøfter kommissorium
Byrådet godkender kommissorium

29. august Omsorgsudvalg
5. september Økonomiudvalg
12.
Byråd
september

Notat – Høringssvar til forslag til boligplan 2023-2033, omsorgsområdet
Sagsnavn:
Boligplan 2023-2033
Sagsnummer: 27.36.00-P05-26-21
Skrevet af: Camilla Lyby Laursen
E-mail:
Camilla.Lyby.Laursen@randers.dk
Forvaltning: Sundhed og ældre sekretariat
Dato:
19-08-2022

Forvaltningens forslag til boligplan 2023-2033 blev sendt i høring af Byrådet den 13. juni 2022.
Høringsfristen varede frem til 17. august 2022. Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Udsatterådet,
Handicaprådet, SektorMED Omsorg og fra 1 borger.
De indkomne høringssvar giver ikke forvaltningen anledning til at ændre Boligplan 2023-2033.
I nedenstående er temaer og indhold i høringssvarene skitseret. Forvaltningens evt. bemærkninger er
skrevet ind med grøn farve.

Boligtyper og målgrupper
•
•
•
•
•

•

•

•

Ønske om at beholde boligtypen ældreboliger med mulighed for kald i et vist omfang.
o I boligplanen fastholdes ca. halvdelen af ældreboliger med mulighed for kald.
Opfordring til, at se nærmere på mulighederne for at bygge seniorboliger og seniorbofællesskaber.
o Det anbefales i boligplanen.
Boligerne skal være indrettet så handicapvenligt som muligt
o Alle boliger på omsorgsområdet er indrettet handicapvenligt
Etablere omsorgsboliger til udsatte ældre borgere, da antallet af hjemløse over 60 år er stigende.
o Disse boliger er ikke omfattet af boligplanen på omsorgsområdet
Etablering af specialiserede pladser til borgere med senhjerneskade.
o Socialområdet har specialiserede pladser til senhjerneskadede – Lene Bredahl gade.
Omsorgsområdet har pladser på døgngenoptræningen, Svaleparken. Der samarbejdes
mellem social og omsorgsafdelingen om disse borgere
Manglende fokus på borgere med handicap og overgange fra socialområdet til omsorgsområdet.
o Der arbejdes på alle niveauer for at samarbejde omkring overgange (ledelsesniveau,
visitation, tilbudsniveau.
Ønske om, at øvrige funktioner på Tirsdalens Plejecenter bevares, hvis det omdannes til
specialiseret demensplejecenter.
o Forvaltningen vil udarbejde en mere konkret plan for omdannelsen, såfremt boligplanen
vedtages.
Ønske om, at Terneparken bibeholder de boliger socialområdets målgruppe benytter i dag.
o Byrådet har tidligere besluttet, at Terneparken er et af 3 specialiserede plejecentre for
borgere med demenssygdom. Det forventes at behovet for disse pladser vil stige over tid.

•
•
•

Forslag om at boligtypen ”ældreboliger med mulighed for kald” fremadrettet kaldes ”boliger med
mulighed for kald”.
Fokus på faglighed omkring de midlertidige opholdspladser. Fra SektorMED Omsorg, er der
opbakning til at samle dem på færre enheder.
Ønske om opjustering af aflastningspladser.
o Dette imødegås i boligplanen i et vist omfang, herunder også aflastningspladser for borgere
med demenssygdom.

Personale
•
•

Bekymring om, om der kan skaffes nok personale til at bemande ca. 500 flere plejeboliger.
Fokus på forebyggelse, brug af hjælpemidler og teknologi af både borgere og medarbejdere i
relation til rekrutteringsudfordringen.
o Forvaltningen arbejder fortløbende med dette (og der eksisterer allerede i dag mange
tiltag) men planlægger, jf. budgetforslag også med en yderligere investering på området.

Økonomisk tildeling
•

•

Ændringer i økonomisk tildeling til demensboliger i skærmede enheder bør ikke være udtryk for en
besparelse.
o Der forventes en omfordeling af midler og ikke en besparelse på området samlet set.
Fokus på, at der er mange borgere med et stort plejebehov i plejeboliger, hvis der fremadrettet
ændres i den økonomiske tildeling.
o Jf. ovenfor.

Geografisk bæredygtighed
•

Der er stor forskel på tilbuddene alt efter, hvor man bor.
o Det er korrekt, at vores nuværende plejecentre er forskellige i størrelse, funktionalitet,
alder m.v. Boligplanen angiver udelukkende, at der er en dækning indenfor 10 km for alle
borgere i Randers Kommune.

Nye bygninger og renoveringer
•
•
•

Fokus på klimarigtige løsninger ved nyt byggeri.
Ved etablering af nye servicearealer skal definitionen heraf være mere tydelig.
Renoveringer på Thors Bakke, hvis det skal omdannes til plejeboliger.
• Boligplanen beskriver, at der flere steder vil være behov for at inddrage et antal boliger til
servicearealer, såfremt boligerne omdannes til plejeboliger.

Ældrerådet
Byrådssekretariatet og kommunikation

Til byrådet
Telefon +45 8915 1515
Direkte +45 8915 1905
Camilla.Juul.Nielsen@randers.dk
www.randers.dk
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Ældrerådets høringssvar til boligplan 2023-2033 på omsorgsområdet
Ældrerådet har på sit møde den 10. august 2022 behandlet punktet ”Forslag til
boligplan 2023-2033 på omsorgsområdet”, og har i den forbindelse nedenstående
bemærkninger.

Personale
Omsorgsområdet står de kommende år over for en stor udfordring i forhold til at
uddanne, ansætte og fastholde kvalificeret personale til ældresektoren.
Ældrerådet bemærker i den forbindelse, at der i boligplanen ikke er indskrevet en
strategi i forhold til, hvordan man vil sørge for at have nok kvalificeret og uddannet
personale til at kunne leve op til boligplanen. Der bør være stor fokus på at fastholde
personale, og sørge for at give medarbejderne mulighed for efteruddannelse og
mulighed for at arbejde på fuld tid, hvis de ønsker det.
I relation til dette er det kommet ældrerådet for øre, at flere medarbejdere, som har
ønsket at få fuld tid, ikke kunne blive tilbudt dette. Dette harmonerer ikke særligt
godt med udfordringen med at skaffe nok plejepersonale – slet ikke når der i samme
ombæring bruges mange vikarer på plejecentrene. Det må være et fælles ønske for
alle, at få så mange uddannede, kvalificerede faste medarbejdere som muligt.
Derudover bemærker ældrerådet, at der mange steder bruges mange faste
medarbejdere om formiddagen, og mange vikarer resten af dagen, da der ikke er
faste medarbejdere nok til at dække alle døgnets timer. Det burde være muligt at
administrere personalet således, at der er fast personale hele dagen.

Demensboliger
Vedrørende anbefalingen at demensboliger i skærmede enheder og almindelige
plejeboliger får en ny og ens økonomisk tildelingsmodel, bemærker ældrerådet, at

1

det er vigtigt, at den ens tildelingsmodel ikke er et udtryk for en besparelse på den
samlede tildeling til et plejecenters skærmede enheder og plejeboliger.
Boligplanen opererer med den konstatering, at op til 80% af beboere på plejecentre i
mere eller mindre grad vil være ramt af demens og derfor vil have brug for pleje af
høj og faglig kvalitet. Det er derfor vigtigt at kommunen kan imødekomme det
fremtidige behov for flere demensboliger.

Ældreboliger med kald
Ældrerådet finder det bekymrende, at boligplanen lægger op til at omdanne boliger
med kald til almindelige plejeboliger, således at borgere i større grad skal have ”kald i
eget hjem”. Det er ældrerådets opfattelse, at der er en stor forskel på de to former
for boliger, da der ikke er samme tilknytning til et plejecenter og det heller ikke er
kendt personale der kommer, når borgere tilbydes ”kald i eget hjem”.
Det er derfor ældrerådets opfordring, at der bibeholdes boliger med kald i et vist
omfang, og der derudover er fokus på at der kommer kendt personale ud til de
borgere som har ”kald i eget hjem”.
Det handler om, at borgerne skal have en tryghed, og den tryghed fås ikke på samme
måde, hvis der kommer skiftende personale og der ikke er samme tilknytning til et
plejecenter.

Geografisk bæredygtighed
I boligplanen er der fokus på geografisk bæredygtighed, men ældrerådet finder det
ikke tilfredsstillende, at der er så stor forskel på tilbuddene, alt efter hvor i
kommunen man bor. Der bør være lige muligheder for alle.

Afsluttende bemærkninger
Der står ikke noget nævnt omkring de kommende planer for plejecentrene i
Dronningborg og Kristrup. Ældrerådet ved at dette skaber usikkerhed og utryghed
blandt medarbejdere og beboere, som tidligere har fået at vide, at centrene skulle
lukke. Der bør derfor informeres ud til de berørte beboere og medarbejdere, hvad
status er.
Ældrerådet vil gerne henlede opmærksomheden på at søge forskellige fonde om
finansiering og hjælp til at bygge flere plejehjem.
Afslutningsvist vil ældrerådet gerne opfordre til at se nærmere på mulighederne for
at bygge flere seniorboliger og seniorfællesskaber, så der er fokus på at forlænge
borgernes mulighed for at blive i eget hjem.
Med venlig hilsen
Per Boysen
Formand
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Høringssvar fra Udsatterådet vedr. boligplan på omsorgsområdet 2023-2033
Sagsnavn:
Udsatteråd 2022
Sagsnummer: 27.15.00-A08-1-22
Skrevet af: Christian Forchhammer Foldager
E-mail:
Christian.Forchhammer.Foldager@randers.dk
Forvaltning: Social- og arbejdsmarkeds Sekretariat
Dato:
17-08-2022
Sendes til:
Sundhed, Kultur og Omsorg
Høringssvar fra Udsatterådet vedr. boligplan på omsorgsområdet 2023-2033
Udsatterådet har på rådets ordinære møde den 10. august 2022 behandlet boligplanen på
omsorgsområdet og har følgende bemærkninger:
Udsatterådet kan tilslutte sig Ældrerådets og Udsatterådets samt lokale bruger- og pårørenderåds input til
boligplanen. Udsatterådet deler blandt andet bekymringen fra Ældrerådet vedr. boliger med kald.
Udsatterådet finder det vigtigt at boligerne indrettes så handicapvenligt som muligt. Herudover finder
Udsatterådet det vigtigt at der også etableres boliger til udsatte ældre borgere.
På landsplan i Danmark er der fra 2009 til 2019 sket en stigning på 52% i hjemløse mellem 20 og 59 år. I
samme periode er der en stigning på 76% i antallet af hjemløse over 60 år. (Rådet for Socialt Udsattes
årsrapport 2021)
Udsatterådet vil derfor anbefale at der etableres omsorgsboliger til ældre udsatte borgere. Denne gruppe
af ældre udsatte borgere har behov for specialiserede botilbud eksempelvis i form af alternative plejehjem
med specialiserede teams og fleksible indsatser.
Man holder ikke op med at være udsat fordi man bliver ældre.
På vegne af Udsatterådet
Pernille Mølgaard
Næstformand

Handicaprådet
Byrådssekretariatet og kommunikation
Telefon +45 8915 1515

Sekretær for Handicaprådet

18-08-2022 / 00.01.00-A21-10-22

Mikkel Unna-Lindhard
Mikkel.Unna-Lindhard@randers.dk
www.randers.dk

Handicaprådets høringssvar til forslag til boligplan 2023-2033
på omsorgsområdet
Handicaprådet har på rådets ordinære møde den 17. august 2022 behandlet sagen
”Forslag til boligplan 2023-2033 på omsorgsområdet” og har følgende
bemærkninger:
Fokus på personer med handicap i planen
Set med Handicaprådets øjne er personer med handicap ikke tænkt ind i planen. På
trods af at mange personer med handicap også har brug for ældre- eller plejebolig,
og det for nogle gruppers vedkommende vil ske tidligere end deres alderssvarende
medborgere uden forudgående diagnoser, er ordet ”handicap” ikke brugt én eneste
gang i hele planen. Når man samtidig ved, at der kommer flere og flere personer –
også ældre – med handicap, undrer det rådet, at der ikke umiddelbart ser ud til at
være taget højde for, at visse grupper af borgere f.eks. kan få brug for en bolig, hvor
personalet ikke blot har kendskab til pleje af ældre, men også til særlige diagnoser.
Det bør generelt tydeliggøres i planen, hvor personer med handicap tænkes ind og
gøres helt klart, hvordan der skelnes mellem omsorgsområdet og socialområdet.
Rådet vil foreslå, at der indsættes eksempler på, hvordan personer med handicap
tænkes ind.
Især bør der være et fokus på personer med handicap, der i en tidligere alder får
behov for en plejebolig. De overgange der opstår i livet, når man lever med et
handicap, bør gennemtænkes i forhold til borgerens boligsituation - selvfølgelig altid
med udgangspunkt i en individuel vurdering af den konkrete borgers situation og
behov.

Fremtidige udfordringer med arbejdskraft på omsorgsområdet
Det står klart, at man i fremtiden får udfordringer med at skaffe nok kvalificeret
arbejdskraft på omsorgsområdet. Handicaprådet bemærker i den forbindelse, at der i
boligplanen ikke er indskrevet en strategi i forhold til, hvordan man vil sørge for at
have nok kvalificeret og uddannet personale til at kunne leve op til boligplanen.
Det bør tænkes ind, at man skaber nye arbejdspladser, som er gode, og som folk har
lyst til at blive i. Når der skabes 492 nye boliger, er det vigtigt, at der er fokus på
bemandingen i forlængelse heraf. Handicaprådet bakker i den forbindelse op om de
bemærkninger, som Ældrerådet har givet.
Pres på aflastningspladser
Handicaprådet mener, at man bør tænke ind, at der opjusteres på
aflastningspladserne, da det er Handicaprådets opfattelse, at der ofte er pres på
disse.
Forventningsafstemningshjul
På socialområdet arbejdes der med et redskab, man kunne kalde
”forventningsafstemningshjulet”. Redskabet er godt til at illustrere de udfordringer,
som opstår, når man tager penge fra en konkret indsats og prioriterer anderledes.
Handicaprådet henviser til Socialudvalget for yderligere information om dette
værktøj.
Øvrige bemærkninger
Betegnelsen ”ældreboliger med kald” bør ændres til eksempelvis ”boliger med
mulighed for kald”, da man ikke nødvendigvis er ”ældre” for at kunne have gavn af og
blive visiteret til denne type bolig.
Handicaprådet håber, at Terneparken bibeholder de boliger, som socialafdelingen i
dag benytter, da det giver mulighed for, at borgere, som dem, der bor der i dag - med
de udfordringer de har - kan få et botilbud i Randers kommune. Der er oparbejdet en
specialviden på Terneparken, og det vil være ærgerligt, hvis den ikke bibeholdes i
Randers kommune.
Slutteligt mener Handicaprådet, at der mangler overvejelser i forhold til, at der
(grundet de høje priser ved nybyggeri) ikke bygges nye boliger. Hvad kræver det af
kapacitet i hjemmeplejen, så borgerne kan modtage den hjælp og omsorg de har
brug for i eget hjem, hvis det bliver et nødvendigt alternativ til manglende nybyggeri?
Med venlig hilsen
Karina Hjorth
Formand for Handicaprådet

Høringssvar - Boligplan 2023-2033 på omsorgsområdet

Blanketnummer: 33920

Høringsfrist: 17-08-2022

Udtaler du dig som borger/privat person
Nej
Jeg udtaler mig på vegne af
Foreninger/organisationer/MED
Navn på forening, organisation eller MEDudvalg
Sektor-MED, omsorg - medarbejdersiden
CVR-nummer
29189668
Fornavn
Winnie

Efternavn
Jakobsen

E-mailadresse
winnie.jakobsen@randers.dk
Adresse

Telefonnummer

Laksetorvet 1, 8900 Randers C

Høringssvar
Overskrift
Boligplanen 2023-2033
Høringssvar
Sektor-MED-udvalget for omsorgsområdet har holdt møde den 10. august 2022 og har følgende
kommentarer til boligplanen 2023-2033.
Overordnet set er der en generel opbakning og ros til boligplanen, med ønske om skærpet
opmærksomhed på nedenstående punkter:
Fokus på at de øvrige funktioner på Tirsdalens Plejecenter fastholdes, eksempelvis den
vedligeholdende træning og fysioterapi/ergoterapi, sundhedsklinik, cafe m.v. såfremt man vælger,
at det skal omdannes til specialiseret tilbud til borgere med demens.
Fokus på fagligheden omkring de midlertidige pladser. Der er stor opbakning til at samle
aflastningspladserne på få matrikler - fx lave et aflasningshotel/-center, hvor der kan være bred
faglighed tilstede.
Fokus på andre målgrupper udover borgere med demens – eks. etablere specialiserede pladser
til senhjerneskadede

Fokus på at få definitionen på servicearealer gjort tydelig og præcis ift etablering af nye
servicearealer. Eksempelvis køkken, cafe, spise- og opholdsrum, personalekontor,
personalerum/mødelokale, personaletoilet, omklædning, træning, udgang til terrasse, der laves
så bred og plan, at borger selv kan køre derud, indeklima, lys der selv skifter til nattelys m.m.
Fokus på klimarigtige løsninger ved nybyggeri. Fx blive selvforsynende i elektricitet
Fokus på at der også er mange borgere med meget stort pleje- og omsorgsbehov i plejeboliger, i
forbindelse med at der fremadrettet kun vil være 2 takster
Fokus på forebyggelse, anskaffelse og anvendelse af hjælpemidler og teknologi til brug af både
borgeren selv og personalet – med fokus på arbejdskraftudfordringer i omsorgsområdet.

Lene Jensen
Formand
Gitte Mygind
Næstformand
Det foretrækkes at selve høringssvaret kopieres ind i ovenstående felt og ikke vedhæftes. Gør venligst ikke begge
dele.
Der er intet vedhæftet dokument

Høringssvar - Boligplan 2023-2033 på omsorgsområdet

Blanketnummer: 33944

Høringsfrist: 17-08-2022

Udtaler du dig som borger/privat person
Ja
Fornavn
Rikke Koch

Efternavn
Jensen

E-mailadresse
rkochjensen@gmail.com
Adresse

Telefonnummer

Møllegade 4, 8900 Randers C

Høringssvar
Overskrift
Medarbejder
Høringssvar
Det er en ambitiøs plan at skabe så mange plejeboliger.
Men
Et større problem er bemandingen til disse boliger. idag flygter sosu assistenter fra faget grundet
dårlige arbejdsvilkår og stressede miljø.
De får ikke lov til at bruge deres faglighed, grundet travlhed da bemanding er langt under det
rimelige eller de bruges til de forkerte opgaver.

Man kan ikke skabe 500 plejeboliger, hvis der ikke er nok faglige medarbejder.

Det foretrækkes at selve høringssvaret kopieres ind i ovenstående felt og ikke vedhæftes. Gør venligst ikke begge
dele.
Der er intet vedhæftet dokument

Høringssvar - Boligplan 2023-2033 på omsorgsområdet

Blanketnummer: 33946

Høringsfrist: 17-08-2022

Udtaler du dig som borger/privat person
Ja
Fornavn
Rikke Koch

Efternavn
Jensen

E-mailadresse
rkochjensen@gmail.com
Adresse

Telefonnummer

Møllegade 4, 8900 Randers C

Høringssvar
Overskrift
Bygnings optimering
Høringssvar
Thors bakke
Inden man begynder med at kigge på servicearealer, så skal der sættes midler af til
implementeringen af en ekstra elevator.
I forbindelse med byggeriet blev der valgt/sparet en ekstra elevator væk.
Boligerne indeholder heller ikke forhold som vil kræves af plejeboliger; ingen gennemført liftsystem,
samt manglende plads forholde på badeværelserne.

Det foretrækkes at selve høringssvaret kopieres ind i ovenstående felt og ikke vedhæftes. Gør venligst ikke begge
dele.
Der er intet vedhæftet dokument

