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               Høringssvar til Principnotat  

Indsendt af Vennekredsen ved Vorgod Ældrecenter. 

Da vi kommer rigtig meget på Vorgod Ældrecenter, når det ikke lige er coronatider,  

og har føling med meget af det der foregår på et ældrecenter, vil vi gerne komme 

med input til notatet. 

Vi har med interesse læst principnotatet om boligområdet som den ser ud efter 

Social og Sundhedsudvalgets møde d. 28. april. 

Vi mener der er mange gode og positive tiltag i notatet. 

Det vil være rigtig godt for alle at få samlet aflastningspladserne et sted i 

kommunen. 

Det vil jo også, sammen med at man konverterer ældreboliger til plejeboliger, hæve 

antallet af plejeboliger betydeligt. De er jo mange steder under samme tag. 

 

Der bliver i notatet skrevet om 2 rums og små stuer. Vi mener ikke at man alene skal 

se på hvor store stuerne er, men også på hvordan fællesarealerne er, og hvordan de 

fungerer. Det mener vi kan opveje hinanden. 

Mange af beboerne opholder sig ikke så meget på deres stue, da et netværk af 

frivillige laver forskellige aktiviteter for beboerne i fællesarealerne i ugens løb. 

 

Vi ser også at man vil bibeholde de skærmede enheder til demente decentralt i 

kommunen. Det vil være rigtig godt, for som der står, så kan ægtefæller og netværk 

jo lettere komme på besøg, og være til stor hjælp og gavn både for beboerne og 

personalet. 

Vi er meget glad for at have et center her i den østlige del af kommunen, vi står 

meget sammen her i Troldhede, Fjelstervang og Vorgod-Barde om at bidrage til at få 

centret til at være et godt sted at bo på, når man ikke længere kan bo hjemme. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Vennekredsen ved Vorgod Ældrecenter 

Ebba Christensen Formand 

 

 

 

 



Ringkøbing-Skjern Kommunes Handicapråd 

 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Social- og Sundhedsudvalget, 
Rådhuset, Ved Fjorden 6, 
6950 Ringkøbing 

       
   20. maj 2021 

 
Høringssvar over udkast til principnotatet om boligområdet i Handicap og Psykiatri 
samt Sundhed og Omsorg.  
 

Handicaprådet har modtaget materiale om udkastet til principnotat. Handicaprådet vil 
gerne kvittere for, at have fået mulighed for, at afgive høringssvar. 
 
Rådet finder, at projektet er et spændende pilotprojekt med udgangspunkt i den faglige 

ekspertise, hvor der er mulighed for tænke og arbejde på tværs af faggrupper, og på 

den måde drage fordel af fagpersoners faglige ekspertise, med udgangspunkt i, at den 

enkelte borger får mulighed for at få en koordineret indsats, som går på tværs af 

fagområderne og tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation, så der kan være 

fokus på en helhedsorienteret løsning.  

I forhold til borgere med sociale og psykiatriske udfordringer, finder handicaprådet det 

vigtigt at undersøge mulighederne for et samarbejde med akutteamet. Da det kan være 

udviklende for den kommunale indsats, at der bliver skabt mulighed for også at trække 

på de fælles faglige kompetencer i et samarbejde til fordel for borgere med komplekse 

udfordringer, så de får de bedste tilbud om forebyggelse- og støtteforanstaltninger som 

muligt.  

Rådet vægter tilgængeligheden højt i skabelsen af det nye aflastningstilbud, ved at der 

både er fokus på adgangsforholdene til tilbuddet for både borgere og pårørende, og 

ligeså at den fysiske tilgængelighed i tilbuddet tænkes ind fra byggeriets start, ved at et 

universelt design tager afsæt i tanken om at inkludere og sikre alle lige adgang og 

deltagelse i det offentlige liv og i det offentlige rum, så tilbuddets funktionalitet bliver 

så fleksibel som muligt. Da pladsbehovet for de to fagområder kan variere og ændre sig 

med tiden, er det vigtigt, at byggeriet kan følge med i denne udvikling. Handicaprådet 

vil med stor interesse følge udviklingen i forhold til tilgangen til de skærmede pladser, 

som er blevet skåret ned til 2-4 pladser frem for de 26, som den oprindelige boliganalyse 

anbefalede.  

Rådet vil anbefale, at der sigtes mod fleksible løsninger af byggerier i fremtiden med 

sigte på, at der gøre det muligt, at den enkelte borger kan forblive i en bolig med 

forholdsvis få fysiske ændringer, når og hvis forholdene kræver det. Dette vil samtidig 

optimere anvendelsen af boligerne optimalt med en reduktion af tomme boliger som 

følge.  

I forhold til boliganalysen og principnotatet vil rådet også gerne fremhæve, at en 

borgerrådgiver kunne være med til at bidrage positivt i den individuelle behandling og 

vejledning til gavn for såvel borgeren og kommunen.  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Gitte Foldager Pedersen 
Formand for Handicaprådet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets behandling af principnotat for 
boligområdet 
 

Hermed fremsendes høringssvar fra FagMED Handicap og Psykiatri og repræsentanter fra 

Vendepunktet og Specialteam til Social- og Sundhedsudvalgets behandling af principnotat for 

områdets anvendelse af boligtilbud. 

Generelt finder repræsentanterne, at der ved principnotatet sættes en god retning for det videre 

arbejde. Der er tale om spændende tanker og nytænkning, hvor der også fokuseres på nye og 

interessante muligheder. 

Etablering af vurderingspladserne vil være et vigtigt skridt for området til gavn for kommunens mest 

sårbare. Også aflastningspladserne og den afklaring, der ligger i den politiske stillingtagen og retning, 

hilses velkommen. Brugen af træningspladser og prioritering af dette tilbud hilses ligeledes 

velkommen.  

Det er vigtigt, at der fortsat arbejdes med etablering af mere klare retningslinjer for brugen af de 

forskellige boligtyper og dermed også for hvilken faglighed, der tænkes tilstede som forudsætning for 

driften af tilbuddet. 

Repræsentanterne er dog bekymrede for det manglende udbud af § 107-pladser og den derved 

manglende understøttelse af den ellers klare retning på området, som det er formuleret i byrådets 

strategi for området. 

Social- og Sundhedsudvalget kan overveje, om ikke Hus 28 på Holmehusene kunne indgå som en del af 

løsningen på Handicap og Psykiatri.  

 

Venlig hilsen 
 

FagMED Handicap og Psykiatri  
samt 
Repræsentanter fra Vendepunktet og Specialteam 

 

 

 

Sagsbehandler 

Anna Esager 
Direkte telefon 

99 74 13 38 
E-post 

anna.esager@rksk.dk 
Dato 

20. maj 2021 
Sagsnummer 

20-026428 

Returadresse: 
Specialteam Handicap og Psykiatri 
Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing 

   

 

   

      

   



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.





     Tarm 21/5 2021 

 

 

 

FagMED Sundhed og Omsorg har drøftet principnotatet ang. boliganalysen på mødet  

d. 4. maj 2021. 

FagMED ser notatet som meget spændende og ser frem til det videre arbejde. 

Med venlig hilsen  

Grethe Madsen på vegne af 

FagMED Sundhed og Omsorg  

 

 

 

 


