
Høringssvar fra Ældrerådet Ringkøbing-Skjern kommune 19/05-21

Emne : Rapport om Princip Notatet på baggrund af Boliganalysen  for Handicap og psykiatri
samt Sundhed og Omsorg.
Ældrerådet tager kun stilling til temaer inden for Sundhed og Omsorg.
Kommentarer fra Ældrerådet :

1. Aflastningspladser ; bygning af nyt stort center/ hjem - et “ Flagskib “ for Kommunen.
● Ældrerådet bakker op om denne beslutning.
● Ældrerådet tror på,  at borgere / pårørende  / personale vi opleve en øget faglighed

via højere kompetencer på alle niveauer .
● Bygning af nye lokaler vil sikre,  at de fysiske rammer er tidssvarende , til gavn for

alle.
● Byggeriet kan måske lokke nyt personale til at bosætte sig i kommunen ?
● Der er forståelse for,  at Flagskibet skal bygges i en centerby således,  at

infrastrukturen hænger sammen med den fysiske placering og bosætning af
personale.

● Ældrerådet kunne dog godt ønske sig en kortere tidshorisont( mindre end 3 år ) på ,
hvornår byggeriet går i gang.

● Vi kan være betænkelige ved , om der går politik i det - valget er jo nært forestående

2. Skærmede pladser : Reducering i antal pladser .
● Ældrerådet har noteret sig, at RGSK kun vil reducere med 2-4 pladser i stedet for de

anbefalede 26 . De eksisterende decentrale boliger skal forblive ,
● Dette opfatter Ældrerådet som positivt . Decentrale placeringer betyder, at logistikken

for de pårørende ikke vil være en belastning.
● Ældrerådet har også lyttet sig frem til,  at SOS er opmærksom på , at

forventningsafstemning er essentiel  , både over for de demente borgere og deres
pårørende .

● Eftersom antallet af demente på et Ældrecenter / Hjem efterhånden nærmer sig de
80-90 % er vigtigheden af , at de rette ressourcer er til stede,  afgørende.

● Derfor opfatter Ældrerådet den rette normering på rette sted som meget vigtigt.
● Ældrerådet anmoder igen om ,at man er opmærksom på , at de somatiske beboere

ikke bliver en “ glemt gruppe “.

3. Almindelige plejeboliger / aflastningspladser :
● Almindelige plejeboliger under tag skal omkonverteres til plejeboliger iflg notatet .
● Ældrerådet er enig i, at “  ældreboliger under tag “ hurtigst muligt skal omkonverteres

til almindelig plejeboliger . Dette skal selvfølgelig foregå løbende , så ingen borgere
bliver” kastet rundt  “.

● Størrelsen af de enkelte plejeboliger” skal følge med tiden “ , som også omtalt i
notatet.

● Rullende aflastning : Ifølge principnotatet forøges antallet af den rullende aflastning
fra  3-5 . Den foreslåede decentrale placering vil betyde , at de pårørende , der tit har
brug for aflastning , ikke vil blive yderligere belastet mht logistik / kørsel . Ældrerådet
forstår godt argumenterne , og er derfor positive overfor ideen.

● SOS har informeret om, at der ikke er ventelister af nævneværdig karakter , men
derfor vil den kommende forøgelse være en god ide, for at undgå kø / forsinkelse .

● Ældrerådet har også bidt mærke i, at på trods af “ sund aldring “, vil behovet for flere
plejeboliger stige frem til 2029, med op til 46 % .

4. Ældre og senior egnede boliger :
● Disse boliger vil typisk blive opført af lokale og / eller eksterne firmaer i de større

centerbyer .
● Andre byer , eks Aarhus har opført et “ Generationernes hus “ - et stort projekt.

Ældrerådet er bevidst om, at ambitionerne her nok er af lidt mindre karakter , men
ideerne kunne være til inspiration.




