Ringkøbing-Skjern Kommune

Holmsland, den 10. november 2014

Byrådet
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Påtænkt lukning af Holmbohjemmet i Kloster.
Holmsland Sogneforenings bestyrelse har holdt møde om Byrådets/Social- og
Sundhedsudvalgets alvorlige anslag mod Holmsland i forbindelse med den påtænkte
lukning af Holmbohjemmet i Kloster. Vi vil med dette brev tilkendegive vores alvorlige
bekymringer om konsekvenserne af dette anslag og skal på det kraftigste protestere mod
en nedlæggelse af Holmbohjemmet og nedenfor argumentere for en bevarelse af
Holmbohjemmet.
Generel indstilling til nedlæggelse af plejehjemspladser.
Bestyrelsen skal udtale sin dybe forundring over, at Byrådet/Social- og Sundhedsudvalget
som helhed nedlægger 77 plejehjemspladser, der alle rammer de mindre lokalsamfund i
kommunen.
Det er vores vurdering, at Byrådet/Social- og Sundhedsudvalget handler med manglende
respekt og værdighed over for de allersvageste ældre medborgere, såfremt man
gennemfører en så drastisk reduktion af plejehjemspladser.
Det er vigtigt, at vi sammen og i et positivt samarbejde kan fastholde og udvikle de sociale
kerneydelser og livsvilkårene også i landsbyområderne. For at sikre dette ser vi det som
en nødvendighed, at der udarbejdes en langtidsplan for ældre med inddragelse af
borgerne.
Bestyrelsen skal derfor anmode om, at Byrådet/Social-og Sundhedsudvalget udsætter og
revurderer beslutningen om den planlagte reduktion af plejehjemspladser, da den sker
uden en forudgående analyse af behov og efterspørgsel og uden at invitere til
dialogmøder.
Bestyrelsen foreslår derfor at invitere lokalbefolkningen i de landsbyer, hvor der påtænkes
nedlagt plejehjemspladser til at indgå i separate dialoger med de enkelte byer/samfund om
vigtigheden af at have velfungerende plejeboliger i nærmiljøet.
Konklusionerne af disse dialoger skal bestyrelsen anbefale indgår i den kommende
revision af kommuneplanen og en langtidsplan for ældreområdet. Ligeledes bør
konklusionerne indgå i den kommende strukturdebat om landområdernes fremtid og hvilke
lokalsamfund, der fortsat skal sikres en effektiv kommunal service, og hvilke der gradvis
mister deres eksistensberettigelse.
De ældre og meget svage medborgere, som har valgt at blive boende i de små
lokalsamfund, har selvfølgelig også et naturligt ønske om at afslutte deres liv i dette
samfund.

Behovet for plejeboliger til de allersvageste borgere er og vil være stigende især på
baggrund stigningen i antallet af ældre og den faktuelle udvikling af demente ældre, som
lever betydeligt længere.
Konsekvenser ved nedlæggelse af plejehjemspladser / Holmbohjemmet.


Den påtænkte nedlæggelse af 77 plejehjemspladser vil efter bestyrelsens vurdering
alt andet lige give et voldsom pres på behovet for en styrkelse/udvidelse af
hjemmeplejen i lokalsamfundet og/eller medføre forøgede udgifter til udbygning af
de eksisterende plejecentre i centerbyerne.



Stigning i antallet af ældre i de næste årtier og stigning i antallet af demente ældre,
som lever længere.



Økonomiske og menneskelige omkostninger ved manglende muligheder for
hjemtagning fra sygehus når borgerne er færdigbehandlet, såfremt der ikke er
plejehjemsboliger til de svageste ældre, aflastningsboliger med hverdags
rehabiliterings-muligheder, og bo- enheder til demente.
Investeringer i effektive transportmuligheder/ busruter.




Fremmedgørelse, ensomhed, depression hos den ældre borger der skal fraflytte
lokalmiljø.



Risiko for at fjerne frivillighed og engagement fra lokalsamfund, såfremt man
vedvarende lukker de offentlige servicetilbud, herunder den påtænkte lukning af
Holmbohjemmet.

Argumenter for en bevarelse af Holmbohjemmet.
Holmbohjemmet er et relativ nyombygget og renoveret plejecenter fordelt på to boenheder
med 11 velfungerende plejeboliger i hver enhed i alt 22 plejeboliger
Holmbohjemmets bygninger og boligerne har en størrelse, som giver de allersvageste
ældre muligheder for at indrette den enkelte bolig som deres eget hjem uden
institutionspræg, hvilket er af stor betydning for den enkelte ældre, men i allerhøjeste grad
også for de pårørende.
Holmbohjemmet har et unikt tilbud i form af et selvstændigt køkken, og man kan ikke
underkende vigtigheden af dette tilbud, da frisk og veltillavet mad selvfølgelig er af lige så
stor betydning for de ældres velbefindende som den er for alle andre. Dette er ligeledes
anbefalet i Ældrekommissionens Rapport ” Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem ”
fra 2012
Holmbohjemmet er med sin størrelse en økonomisk bæredygtig virksomhed set i
sammenligning med andre plejecentre og kendetegnende ved en meget høj
belægningsprocent.
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Holmbohjemmet har et særdeles godt ry som plejecenter, hvilket både er begrundet i et
fagligt dygtigt og kompetent personale, hjemmets størrelse og indretning, som giver et
meget naturligt nærvær og samvær med de ældre.
Holmbohjemmet og Kloster Børnehave har et mangeårigt og unikt samarbejde, hvor
børnene både ved særlige lejligheder og spontant efter aftale aflægger besøg på
Holmbohjemmet, hvilket er til stor glæde både for børnene og de ældre. Dette samarbejde
er medvirkende til at skabe et særligt liv på Holmbohjemmet, og børnene får en konkret
indsigt og viden om ældre og deres liv.
Holmbohjemmet er privilegeret ved som et af de få plejecentre, hvor der er busholdeplads
lige uden for hoveddøren, hvilket gør det betydeligt lettere for ægtefæller og pårørende
uden andre transportmuligheder at komme på besøg på Holmbohjemmet.
Et landsbysamfund er kendetegnet ved, at der findes mindre og overskuelige tilbud til alle
aldersklasser. Holmbohjemmet opfylder i allerhøjeste grad dette kriterium til de
allersvageste ældre medborgere.
Engagement og opbakning fra lokalbefolkningen.
Holmbohjemmet har stor glæde af lokalbefolkningens engagement i form af frivilligt
arbejde, og som ikke naturligt vil flytte med til nye store plejecentre i centerbyerne, såfremt
den påtænkte nedlæggelse af Holmbohjemmet gennemføres.
Det at yde en frivillig indsats i et mindre lokalsamfund er en helt naturlig indstilling og
holdning for at skabe de bedst mulige rammer og et værdiskabende indhold af de naturlige
og bæredygtige tilbud, som et velfungerede lokalsamfund kan rumme.
Borgere, som flytter til et mindre samfund er bevidste om disse forhold, og giver med
deres høje engagement og vilje et liv, en positiv nærhed og vækst, som et særligt
kendetegn for disse samfund.
Denne frivillighed og det engagement fjerner man fra disse lokalsamfund, såfremt man
vedvarende lukker de offentlige servicetilbud, herunder den påtænkte lukning af
Holmbohjemmet.
En øget bosætning er vigtigt for Ringkøbing-Skjern Kommune, men en nedlæggelse af
offentlige arbejdspladser i de små lokalsamfund vil gøre det mindre attraktivt at flytte til
disse mindre samfund.
Ringkøbing-Skjern Kommune har politisk arbejdet ihærdigt for at bevare så mange
statslige arbejdspladser som muligt, og bestyrelsen vurderer, at den centralisering af
statslige arbejdspladser, som kommunen har arbejdet imod pludselig bliver identisk med
det, som p.t. pågår politisk på det kommunale plejehjemsområde. Forslaget om lukning af
77 plejehjemspladser virker derfor meget selvmodsigende.
Lokalsamfundets borgere er særdeles gode og positive ambassadører, som gør mange
positive anstrengelser og tiltag for at tiltrække nye og yngre borgere. En lukning af et
offentligt servicetilbud, f.eks. Holmbohjemmet, vil naturligt få en modsat og negativ effekt
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og kan måske medvirke til en yderligere fraflytning fra Ringkøbing-Skjern Kommune og
rekrutteringsproblemer på områder, hvor der efterspørges høj faglighed og ekspertise.
Afsluttende bemærkninger.
I den konkrete problematik savner vi i høj grad en dialog om de økonomiske fordele ved
en centralisering af plejeboliger i centerbyer og ikke mindst en dialog om tab af værdier i
de mindre lokalsamfund ved lukning af de påtænkte 77 plejehjemspladser.
Bestyrelsen skal derfor opfordre Byrådet/Social- og Sundhedsudvalget til at udsætte den
påtænkte beslutning om nedlæggelse af 77 plejehjemspladser og snarest muligt indgå i
konstruktive og separate dialoger med de berørte lokalsamfund, hvor udvikling og vækst
er i fokus.
Bestyrelsen skal samtidigt foreslå, at Byrådet/Social- og Sundhedsudvalget indgår i en
politisk dialog med Regionsrådet om udviklingen af den fremtidige sygehusbehandling og
udskrivningspolitik og konsekvenserne heraf i relation til Ringkøbing-Skjern Kommune, så
Byrådet/Social- og Sundhedsudvalget ikke bliver udsat for udefra kommende
overraskelser i form af et manglende tilbud om plejeboliger.
Det skal bemærkes, at bl.a. minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen og
Ældresagen mødtes i dag den 10. november 2014 til en konference på Christiansborg om
”Det gode seniorliv i landsbyen”.
Ministeren har bl.a. opfordret til, at borgerne inddrages, og har udtalt:
”I fremtiden ændrer befolkningssammensætningen i vores landdistrikter – og det ændrer
også på de servicekrav, som kommunerne står overfor. Det kræver en klar strategi fra
kommunerne, og den strategi bliver først rigtig god, hvis lokalbefolkningen inddrages”.
Det voksende plejebehov er som tidligere nævnt en meget stor udfordring. I JyllandsPosten den 10. november 2014 spørger Signild Vallgårda, professor ved Instituttet for
Folkesundhed:
”Skal pårørende og andre frivillige spille en større rolle i pleje og omsorg? Det er en
model, som politikere og andre omtaler som løsningen på udfordringen med et voksende
plejebehov.
Som det er beskrevet mange gange, står vi over for en situation, hvor der i de kommende
årtier vil være langt flere, der har behov for pleje og omsorg, især fordi antallet af ældre i
befolkningen vokser. Samtidigt falder den del af befolkningen, som er i den arbejdsføre
alder……”
Såfremt det efter en analyse af befolkningsudviklingen, plejebehov og efterspørgsel
besluttes, at der skal ske afvikling/lukning af et antal plejeboliger, er det set ud fra en
demokratisk vinkel vigtigt, at en sådan beslutning træffes på et grundlag, der har størst
mulig accept og opbakning i lokalbefolkningen, hvorfor det er vigtigt at vi mødes, og hvor
der kan udarbejdes konkrete planer og strategier, herunder også forslag til anvendelse af
evt. nedlagte plejecentre.
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Dette vil i høj grad medvirke til, at der skabes perspektiv og tryghed både for de ældre, de
pårørende, personale og lokalbefolkningen.
Nedenfor er angivet referencer til Ældrekommissionens rapport og artikler i Kristeligt
Dagblad den 8. november 2014, Jyllands Posten den 9. og 10. november 2014.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Holmsland Sogneforening
Sjoerd Both
Røjklitvej 11
Holmsland
6950 Ringkøbing
e-mail: sjjsboth@hotmail.com
Telefon nr.: 97 32 13 69

Referencer:
Ældrekommissionens rapport fra 2012
43 anbefalinger og anbefalede værdier om, at beboerne skal have indflydelse på eget liv, respekt for
forskellighed, medmenneskelighed, gode oplevelser i hverdagen og en værdig afslutning på livet.
Artikler:
”Få kommuner har langtidsplan for ældre ”:
Kristeligt dagblad den 8. november 2014
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/2014-11-08/f%C3%A5-kommuner-har-langtidsplan-%C3%A6ldre-0
”Kommuner mangler plan for de ældre”
Jyllands-Posten den 9. november 2014 side 6.
”Det voksende plejebehov”
Jyllands-Posten den 10. november 2014 side 21.

5

