SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

Plejeboligplan 2015-2025
I hver byrådsperiode forholder Social- og Sundhedsudvalget sig til demografiudviklingen samt udviklinger og tendenser i samfundet set i forhold til efterspørgslen på plejeboliger.
Ældrebefolkningen forventes at stige markant i de kommende år og samtidig
ses en udvikling, hvor ældre borgere har en bedre sundhedstilstand (sund
aldring) end tidligere, hvor ældre borgere blandt andet ønsker at blive længere
i eget hjem.
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Plejeboligplanen er således et forsøg på at spå om fremtiden. Derfor er det
vigtigt, at planen stiller så fleksibel en løsning på udviklingen af plejeboliger til
rådighed som muligt.
I planen indgår en opmærksomhed på, at Herning Kommune har plejecentre,
som i dag har mindre end de 60 pladser, som er vurderet som minimumsgrænsen for optimal plejecenterdrift.
Social- og Sundhedsudvalget har i indstillingen om scenarie 2 forsøgt at lægge et spor i udviklingen som sikre så stor fleksibilitet som muligt.
Scenarie 2 betyder blandt andet, at Herning Kommune sikre udbygning af de
mindre plejecentre inden der tages stilling til byggeri af nye store centre i f.eks.
Herning. På den måde forbedres mulighederne for at etablere nye pladser i
den hastighed, som de efterspørges, således at Kommunen ikke kommer til at
stå med dyr overkapasitet.
Social- og Sundhedsudvalget har med scenarie 2 valgt at indstille til Byrådet,
at Herning Kommune forholder sig til udviklingen således, at når behovet opstå, vil
1) de midlertidige lukkede pladser genåbnes først (mulighedskataloget fra
2014)
2) de plejecentre, som er beliggende i omegnsbyerne, udbygges til min. 60
pladser
3) et formentligt behov for udbygning af et nyt plejecenter i Herning udsættes
til 2025.
Ældrerådet er kommet et meget konstuktivt høringsbrev til Plejeboligplanen
med opbakning til ovenstående plan, og hvori det nævnes, at der med scenarie 2 opbygges en fleksibel boligmasse.
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