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Ældrerådets høringssvar vedr. input til boligplan 2023-2033 

Ældrerådet har på sit møde den 9. februar 2022 behandlet sagen ”Input til boligplan 
2023-2033, omsorgsområdet”. I den forbindelse har ældrerådet nedenstående 
bemærkninger og input til den kommende boligplan.  

Social og mental bæredygtighed  

I kommissoriet arbejdes der ud fra principper om faglig bæredygtighed, økonomisk 
bæredygtighed og geografisk bæredygtighed.   

Ældrerådet mener, at det vigtigste må være at sikre sig social og mental 
bæredygtighed. Hermed menes, at man i større omfang bør indtænke de ældre 
borgeres ønsker til fremtidige boliger, så det omfavner det sociale, menneskelige og 
mentale. Man bør undersøge, hvilket ældreliv de ældre ønsker sig, så der kan være 
fleksibilitet i forhold til den enkeltes ønsker og indretning af tilværelsen.  

Boliger med kald 

Boliger med kald er en unik ting for borgerne i Randers Kommune, og ældrerådet vil 
derfor opfordre til at man ikke nedlægger alle boliger med kald. Det er rådets 
bekymring, at man kan forringe borgernes levevilkår, hvis ikke der er mulighed for at 
bo i en bolig med kald, fordi borgerne så vil være nødt til at flytte på et plejecenter, 
selvom de måske ikke har lyst til dette (endnu).  

Seniorfællesskaber  

Der bør i højere grad kigges på mulighederne for at etablere seniorfællesskaber, hvor 
der kan være en blanding af private boliger til ældre, boliger med kald og almindelige 
plejeboliger. Dette skaber et unikt miljø og fællesskab for beboerne på tværs. Man 
kan med fordel hente inspiration i den måde Randers Kloster er organiseret på.  
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Aflastningspladser  

Ældrerådet synes man skal sørge for, at der er aflastningspladser i borgernes 
nærmiljø, så man ikke nødvendigvis skal fjernes helt fra ens vante og kendte 
omgivelser, hvis man for en periode har brug for en aflastningsplads.  

Afsluttende bemærkninger 

Afslutningsvis mener ældrerådet, at man skal sørge for at have fokus på at gøre 
boligerne hjemlige og ikke bygge for stort. Det skal føles rart og som et hjem, når 
man kommer ind på plejecentrene/boligerne – og ikke som en institution.  

Derudover vil ældrerådet opfordre forvaltningen til at inddrage borgere og 
pårørende i arbejdet med boligplanen, så deres ønsker og tanker kommer med i 
overvejelserne.  

 

På ældrerådets vegne 
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