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Høringssvar  

Budget 2021 – Restitutions- og/eller aflastningspladser 
Forebyggelses- og Seniorudvalget har i møde den 10. august 2021 besluttet at der om-mærkes 1 

somatisk plejebolig på Solbakken og 1 somatisk plejebolig på Hjemmet ved Noret.  

Ældrerådet ser positivt på etablering af yderligere 1 aflastningsplads i Korsør og Skælskør, således 

at der vil være 2 aflastningspladser hvert sted. Muligheden for at få en aflastningsplads i det 

område, hvor man bor bliver hermed større. Erfaringen viser, at der visiteres for mange borgere til  

aflastningsplads i henholdsvis Korsør og Skælskør, som ikke er borgere i området. Eksempelvis kan 

pladserne i Skælskør og Korsør være optaget af borgere fra Slagelse, og så må borgerne visiteres til 

en aflastningsplads i Slagelse i stedet for. 

Der henvises til pkt. 8 i referat af 9. juni 2020 fra Forebyggelses- og Seniorudvalget, hvoraf det 

fremgår, hvordan belægningen på aflastningspladserne på Blomstergården har været i perioden 

januar 2019 til april 2020. Fra Skælskør og opland: (Dalmose, Agersø, Omø, Boeslunde, Rude) har 

der været i alt 40 borgere i aflastning på Blomstergården, da de ikke har kunnet få plads en 

aflastningsplads på Hjemmet ved Noret, fordi den har været optaget. Fra Korsør har der været 59 

borgere på i aflastning på Blomstergården i perioden. 

Ældrerådet er dog bekymret for et manglende antal plejehjemspladser i årene fremover, og 

forventer, at kommunen går i gang med planlægning af en Plan B, så man kan om-mærke 

aflastningspladserne til plejehjemspladser, alternativt bygge til eller bygge nyt. 

Forebyggelses- og Seniorudvalget har i tidligere sager bl.a. i udvalgets møde den 2. februar 2021 

samt i forbindelse med Boliganalysen, behandlet spørgsmålet om etablering af aflastnings- 

og/eller restitutionspladser i Korsør og Skælskør. 

Ældrerådet kan ikke anbefale at der etableres restitutionspladser på plejecenter Solbakken eller 

Hjemmet ved Noret.  Ældrerådet henviser til brev af 23. februar 2021. 
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