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HØRINGSSVAR
Etablering af midlertidige boliger på Blomstergården.
Ældrerådet kan anbefale, at der arbejdes videre med scenarie 1 dog med to meget
væsentlige ændringer,
1. At der også blive etableret tilstrækkeligt et antal ”alternative boliger” Disse boliger retter sig mod
borgere, som kan være vanskelige at rumme inden for de eksisterende tilbud i midlertidig bolig på
et plejecenter. Etablering skal ske i et afsnit adskilt fra de øvrige midlertidige boliger, af hensyn til
de øvrige beboere. En overvejelse/vurdering må være, om disse boliger kan etableres indenfor
eksisterende plejehjemsrammer.
Er der, eller bliver der ledig kapacitet i kommunens plejehjem, hvor indretningen i
plejehjemsbygningerne tillader at disse boliger placeres, selvstændige fløje eller bygninger?
2. Ældrerådet anbefaler også, at der etableres flere aflastningspladser udenfor Blomstergårdens
regi.
Ad 1. De eksisterende midlertidige boliger i Slagelse kommune er målrettet til ældre, der har behov
for en ældre-/handicapvenlig bolig grundet primært fysiske udfordringer samt et behov for
rehabilitering og /eller restitution. Der findes i dag ingen midlertidige boliger, der kan rumme
gruppen af ældre, som har levet et liv med misbrug eller alkohol og eventuelt social udsathed. Der
ses et stigende antal alkohol-demente. Det er borgere, der har et reelt somatisk plejebehov, og
derfor ikke kan håndteres på forsorgshjem eller lignende tilbud.
Ad 2: Ældrerådet modtager ganske mange henvendelser fra pårørende til borgere, der har ophold i
midlertidig bolig på Blomstergården, idet afstanden fra f.eks. Korsør, Skælskør mv er en
forhindring for at aflægge de besøg, man som pårørende har ønske og behov for. Der er tillige en
udfordring mht at få besøg under ophold på Blomstergården af egen læge, hvis ens adresse f.eks.
ikke lige er i Slagelse, men i Korsør, Skælskør mv.. Vender man tilbage til tidligere tilbud om
aflastningsophold i nærmiljøet (på det nære plejehjem), så forudsættes det, at tilstrækkelig
personaleressource og kvalitet følger med.
Ældrerådet finder, der er behov for en vurdering af det fremtidige behov for bl.a. midlertidige
boliger på ældreområdet.
Resume:
Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2019, at administrationen
skulle arbejde videre med et scenarie, med nybygning af træningsfaciliteter ved Blomstergården,
og samtidig en samling af alle midlertidige boliger på Blomstergården.
Udvalget skulle også i det videre forløb tage stilling til typen af midlertidige boliger, herunder
aflastningsboliger, rehabiliteringsboliger osv, dette med udgangspunkt i behovet og driftsudgifterne
forbundet hermed. I budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat 3,2 mill. Kr. til driften.
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Ældrerådet Slagelse
Forebyggelses- og Seniorudvalget fik på sit møde den 13. august 2019 forelagt 2 scenarier med
udgangspunkt i typen af 48 midlertidige boliger på Blomstergården, med etablering i samme hus
på Blomstergården, fordelt på 2 etager.
Scenarie 1:
Foreslået fordeling af boliger: 18 rehabilitering, 6 neuro rehabilitering, 12 demens-/aflastning, 12
restitution.
Scenarie 2: dette scenarie er kun aktuelt, hvis der skal arbejdes videre med etablering af Korsør
Hospice.
Fordeling af boliger: 18 rehabilitering, 6 neuro rehablitering, 12 demens-/aflastning, 12 ”alternative
boliger”

Forebyggelse- og Seniorudvalget besluttede på mødet den 13. august 2019 at hele sagen, og
dermed spørgsmålet om etablering af 48 midlertidige pladser på Blomstergården, typen af pladser,
hvordan merudgiften til drift af de 48 midlertidige pladser skal finansieres, oversendes til
budgetforhandlingerne, med følgende bemærkninger:
”Sagen må beskrives tydelige valgmuligheder beskrevet i selvstændige scenarier for hver
mulighed til budgetforhandlingerne
Udfordre forslaget for alternative boliger i forhold til behov, beliggenhed og finansieringen.
Undersøge behovet for skærmede enheder for demensramte borgere.
(V) og (O) har tidligere bedt om en analyse af det fremtidige behov for boliger på ældreområdet.
Denne analyse har vi endnu ikke set.
Sagen sendes i høring i ældrerådet.”
Afsluttende skal ældrerådet bemærke, at det er en betydelig udfordring at skulle afgive
høringssvar, på en sag, hvor ganske mange spørgsmål og muligheder først bliver belyst senere i
forbindelse med budgetforhandlingerne. Det er et vilkår, ældrerådet har søgt at håndtere med
dette høringssvar.
Venlig hilsen
Tonny Korndrup
Formand Slagelse Ældreråd
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