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Kommenteret oversigt over indkomne høringssvar vedr. Fire 
kriterier for fremtidens plejeboliger 
 
Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger 

SektorMED Pleje og Omsorg bemærker at 
de berørte medarbejder, borgere og pårø-
rende skal gøres opmærksomme på den 
politiske proces omkring beslutningen, 
når der ønskes en tidlig inddragelse og 
åben proces.  

 

1. Forvaltningen vil prioritere tidlig og 
åben dialog og information til både me-
darbejdere, beboere og pårørende om-
kring processen for moderniseringspla-
nen og kapacitetstilpasningen.  
Så snart dagsorden er offentlig vil de 
berørte parter modtage information om 
de politiske drøftelser og proces. 

 
SektorMED Pleje og Omsorg imødeser jf. 
kriteriet om Nærhed, at der etableres 
flere aflastningspladser, da der opleves 
meget pres på de nuværende aflast-
ningsboliger.  
 

2. Der kan i forbindelse med nedlæggel-
sen af 6 plejeboliger på Terndrup Ældre-
center ses på muligheden for her at 
etablere aflastningsboliger. Aflastnings-
pladsernes kan være en ”buffer” i kapa-
citeten, som kan tages i brug ved be-
hov.  

 
SektorMED Pleje og Omsorg udtrykker jf. 
kriteriet om bygningernes anvendelighed, 
ønske om mulighed for medflyttende 
ægtefæller, når den ene part visiteres til 
en plejebolig.  

 

3. I forbindelse med bygningernes gen-
nemgang i arbejdet med modernise-
ringsplanen kan muligheden for medflyt-
tende ægtefæller undersøges.  
Det kan være en mulighed f.eks. at 
etablere dobbeltdøre mellem to separate 
plejeboliger, så boligerne kan tilpasses 
til par eller enlige beboere.  
 
Forvaltningen bemærker dog visse ud-
fordringer i medflyttende ægtefæller, da 
den ”raske” ægtefælle kan blive boende 
hvis den ægtefælle der er visiteret dør 
først. Der er derfor risiko for at plejebo-
ligen optages af ikke plejekrævende 
beboere.  

SektorMED 
Pleje og Om-
sorg 

I forlængelse heraf er det væsentligt for 
SektorMED at ældrecentrene og plejebo-
ligerne moderniseres, så de bliver tids-
svarende og overholder arbejdsmiljølov-
givningen.   

4. I forbindelse med bygningernes gen-
nemgang, kan der udarbejdes en plan 
for modernisering af kommunens ældre-
centre, så bygninger og boliger er tids-
svarende og imødekommer beboernes 
behov og ønsker og overholder ar-
bejdsmiljøkravene.  
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SektorMED Pleje og Omsorg håber, at de 
politiske drøftelser vil sikre et overordnet 
helhedsperspektiv og ikke fokusere på 
enkelte lokalområder. 

5. Taget til efterretning. 

Ældrerådet Ældrerådet fastholder deres tidligere hø-
ringssvar på området, og ønsker ikke at 
afgive yderligere kommentarer til kriteri-
erne.  

Ældrerådet ønsker ikke at påvirke en 
kommende beslutning om lukning af 
yderligere ældrecentre i kommunen, ej 
heller at være medvirkende til den politi-
ske behandling af kriterierne herfor. 
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