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Høringssvar 

Offentlig høring – Kommuneplan 2021 
Byrådet vedtog i sit møde i maj 2021 at sende Masterplan og Kommuneplan 2021 i offentlig høring. 

Ældrerådet har læst kommuneplanen med interesse og vil her fremkomme med følgende ønsker og forslag, 

så disse kan blive indarbejdet i masterplanen inden Kommuneplan 2021 forventelig vedtages i oktober 

2021: 

Ældrerådet mangler planer for hvornår og hvor man tænker at bygge flere plejecentre i Slagelse kommune, 

og særligt i henholdsvis Korsør og Skælskør. Ifølge ”Boliganalyse – Boliger til ældre i Slagelse Kommune” 

udarbejdet af Center for Sundhed og Ældre og opdateret i februar 2021, vil der frem mod 2030 mangle 

både ældreboliger og plejeboliger i Slagelse kommune. Prognosen viser, at der med samme dækningsgrad 

som i dag i 2030 vil mangle 99 ældreboliger og 228 plejeboliger. Det skyldes, at demografiudviklingen 

forudsiger en stigning på 50 % af antallet af 80+ årige i 2030 i forhold til 2020.  

Af den fornylig vedtagne ”Strategi for boliger til ældre -2021” fremgår det, ”at man skal sikre at boliger til 

ældre, herunder ældre- og plejeboliger, tænkes ind i planlægningen af nye boligområder. Ældrerådet 

mangler, at det klart fremgår af kommuneplanen, på hvilke arealer, man vil udbygge udbuddet af 

plejeboliger og ældreboliger. 

Plejehjemspladser 

Ifølge Boliganalysen fordeler de nuværende Plejehjemspladser sig således: Slagelse-området 277 pladser, 

Korsør-området 97 pladser og Skælskør-området 49 pladser. 

Ældreboliger (skal man visiteres til) 

Ifølge Boliganalysen fordeler de nuværende ældreboliger sig således: Slagelse-området 338 boliger, Korsør-

området 150 boliger og Skælskør-området 125 boliger.  

Senior boliger/Seniorbofællesskaber (skal man ikke visiteres til) 

Ældrerådet mangler endvidere planer for hvor og hvornår kommunen tænker at der bliver bygget flere 

seniorboliger og/eller seniorbofælleskaber i Skælskør. For øjeblikket er der ingen ledige boliger af denne 

art, det samme gælder de almene lejeboliger i boligselskabet. Det er en uholdbar løsning, hvis borgerne i 

forbindelse med sygdom og svækkelse bliver tvunget til at søge mod Slagelse, for at finde en mindre bolig 

fordi de bliver nødt til at sælge et stort hus. 

Det er Ældrerådets opfattelse, at borgerne vil blive boende i lokalområdet, når de bliver ældre.  

Med venlig hilsen 

Slagelse Ældreråd 

Tonny Korndrup 


