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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 
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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


