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Når fremtidens plejeboligplan skal godkendes er det selvfølgelig vigtigt at tænke ph, atfhtaget den bedst
mulige økonomiske beslutning. Men når man taler om velfærd - især for ældre - er der også andre ting, som
har høj prioritet for de plejekrævende og deres pårørende.
Ældrerådet er tilfreds med, at den foreslåede plejeboligkapacitet tager udgangspunkt i scenarium 2, og at der
opbygges en fleksibel boligmasse.
Nærheden til venner, familie og tidligere netværk er vigtig for den enkelte borger, derfor bør disse elementer
også have en høj prioritet for politikere og embedsmænd.

Mister ældre omgangen med venner, naboer og familie, bliver de ofte ensomme og depressive, og risikoen
for sygdomme øges betragteligt.
Når man samtidig må konstatere, at den kollektive trafik har ringe kår i Herning Kommune, er det
nødvendigt, at tænke sig godt om, inden man ændrer på plejeboligplanen.
ressourcer og uddannet personale er vigtige elementer, når
fremtidige plejehjem skal planlægges. Derfor fraråder Ældrerådet, at der sker yderligere besparelser på
området for at ffi økonomi tilat udvide antallet af boliger.

Nærheden

til lokalsamfundet, tilstrækkelige

Ældrerådet foreslår, at forvaltningen og udvalget nøje overvejer flg. Forslag:

1.

AIt andet lige,

så

vil det være lettere først og fremmest at inddrage allerede lukkede boliger, derfor

bør det have første Prioritet.

2.

Når forvaltningen nu har påvist, at der alleredefra20lg - iflg. Figur l4 - vilvære behov for flere
pladser. Hvad er så begrundelsen for at omlægge 10 pladser på Kastaniegården i Aulum til
ældreboliger.

3.

I stedet for at bygge et nyt stort plejehjem, bør man overveje at udbygge flere af de mindre
plejecentre, så de bedre bliver i stand til at udnytte stordriftsfordelene.

I planen er der peget på Kildehøj og Søglimt, men der kan sikkert peges på flere. Hvor mange, der
kap blive tale om, og hvor store, de skal være, bør nærmere undersøges.

4.

Det er vigtigt for kommunens borgere, at plejecentrene er jævnt fordelt over hele kommunen. Vi
fraråder derfor, at der nedlægges mindre plejehjem for at gøre andre større.
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