Vedrørende lukning af plejehjem/ældrecentre – det drejer sig om mennesker
Åbent brev til politikerne i RKSK
Fra sogneforeninger, borgerforeninger, vennekredse, vennelaug og pårørenderåd ved de lukningstruede
ældrecentre i: Hoven, Troldhede, Vorgod Barde, Videbæk, Kloster og Stadil-Vedersø, som holdt møde i
Fjelstervang mandag den 20. oktober.
Kære byrådsmedlemmer i RkSK
Vi er en flok meget frustrerede borgere (22) fra de nævnte områder, som slet ikke forstår og accepterer, at
der skal skæres så dybt på ældreområdet, at man har ”råd ” til at lukke 77 plejehjemspladser.
Vi er ikke enige i beslutningsgrundlaget, da nøgletal fra økonomi og indenrigsministeriet viser, at
Ringkøbing- Skjern kommune i 2013 har 49,2 pladser pr 1000 +65 årige. Holstebro kommune har 56,4
pladser og bruger væsentlig færre penge end Ringkøbing- Skjern. Gennemsnittet for regionens kommuner
er 52,2 pladser pr 1000 +65 årige.
Byrådet forventer at spare 18,2 millioner ved nedlæggelse af 77 pladser. Det holder ikke. Og er ikke
nødvendigt i forhold til ovennævnte tal.
Kan vi få belyst hvad der reelt spares, da der jo også er administrative udgifter, som figurerer på konto 0, her
skal der vel også indregnes besparelser, og indregnes ekstra udgifter til administration i hjemmeplejen??
Det vil få store konsekvenser i landsbybilledet, at nedlægge ældrecentrene:
Social udvalget/kommunen ødelægger sammenhængskraften i landsbyer - med op til 1000 indbyggere!!!
Påvirkning på arbejdspladser, frivillighed, ældre kultur, der vil blive udsuget og forsvinde fra landsbyen.
Landdistrikter og landsbyer bliver lagt kommunalt døde!
Beboere vil blive stærkt begrænset i deres valg.
Man gør Ringkøbing-Skjern Kommune til en gennemsnits kommune, I stedet for at skabe unikke løsninger
Og samtidig så påvirker det jo meget andet end ældrecentrene, idet man ødelægger en masse aktivitet som
der er i byerne.
Mange frivillige gør et kæmpe stort stykke arbejde
Arbejdspladser forsvinder
Bosætningen bliver mindre og dermed skaber man afvikling, i stedet for udvikling
Man affolker herved yderområderne i kommunen
Vi ved, at når der i yderområderne ikke er et ældrecenter, så vil den ældre lige, så ofte vælge en plads i
nabokommunen, idet der ikke er så langt, som til en af centerbyerne inde i kommunen.
Vi ved også, at der i ventetiden, op til at man kan få en plads på plejehjem, oftest skal bruges megen hjælp i
hjemmeplejen. Det betyder at hjælpen kan komme langt op over 20 timer om ugen, hvilket er en meget
dyrere foranstaltning end en plejehjemsplads. Vi ved også, at der vil blive endnu flere ensomme ældre.
Ensomheden er i forvejen et stort problem hos ældre, og den bliver slet ikke løst ved, at man skal flytte langt
væk fra hvor venner og bekendte bor.
Sker det alligevel, imod vores forventning, at der lukkes plejehjem, hvad vil man så gøre ved de tomme
bygninger?? Kan man her tænke alternativt og bruge bygningerne til, at de ældre fortsat kan bo hvor de bor,
i en form for kollektiv. Det vil være mere rationelt og tidsbesparende i hjemmeplejen, at skulle hjælpe dem
der, i stedet for i eget hjem, som mange jo alligevel er nødt til at flytte fra på grund af indretningen. Ved en
sådan løsning bevarer man liv i bygningen. De ældre kan samles i fællesrum. Ældre fra området kan stadig
komme ind og lave aktiviteter sammen med de som bor i bygningen, og der bliver liv i bygningen.
Venneforeningerne med flere, vil således stadig kunne være en aktiv del i bygningen, og man kan skabe et
løft i ældreplejen som vil give eksempel til andre kommuner.
Så kære byrådsmedlemmer der er mange udfordringer til jer før i tager den endelige beslutning om
nedlæggelse af plejehjemspladser:
Vi opfordrer jer til at besøge de lukningstruede ældrehjem. Så I kan få et ordentligt indblik i, hvad det er, I er
ved at ødelægge. Skal det absolut være 77 pladser der skal spares væk?? Tænk på ældreudviklingen også i
RKSK
Hvis I lukker nogle hjem, overvej da nøje hvad bygningerne skal bruges til. Skal der fortsat være aktivitet,
eller skal der stå store tomme bygninger som forfalder?? Dem har vi nok af i forvejen ude i

landsbysamfundene.
Vi forventer selvfølgelig at få besvaret vores spørgsmål og at I gør jer den ulejlighed, at køre rundt i
kommunen og besøge ældrehjemmene som vi her foreslår, inden i træffer den endelige beslutning
Og tænk så på: Har vi/I råd til at nedlægge så mange plejehjemspladser??
Med venlig Hilsen
Arbejdsgruppen på vegne af ældrecentrene i
Hoven, Troldhede, Vorgod Barde, Videbæk, Kloster og Stadil-Vedersø

