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Ældrerådet tager sagen til efterretning, men har nedenstående bemærkninger.
Da der for det meste er tale om tidligere budgetterede udgifter er det vel nærmest et spørgsmål om
prioritering end egentlig stillingtagen med mindre nogle af opgaverne og beløbene skal revurderes.
1.Det fremtidige plejebehov:
Det er naturligvis svært at se ind i fremtiden, herunder at vurdere ændringer i måden at bo på, men
det skal ikke forhindre en langsigtet plan ( som naturligvis løbende tilrettes og fremskrives ) gerne
for 5 – 10. Der ligge vist også i ønsket om en kommunal boligstrategi for området.
Det drejer sig om at boliger skal være fleksible, hvilket vil sige nemt kan ændres efter fremtidige
behov for indretning og evt. størrelse m.v.
2. Anlægsønsker og prioritering
Der er nærmest tale om prioritering af tidligere budgetterede udgifter, men her er det måske
naturligt med en opfølgning, som også er gjort i analysen. Egentlig er det nærmest krav der skal
opfyldes og ikke ønsker udover, hvad der kan forventes af en bolig i dag.
3. MDO – pladser m.v.
Der er både fordele og ulemper ved at samle bestemte pladser centralt. Med hensyn til MDO –
pladsre ser ældrerådet det som en god mulighed, idet der burde være tale om kortvarige ophold.
Hvorimod de mere stationære pladser stadig bør være tæt på lokalsamfundet, bl. a. for at tage
hensyn til ægtefælle og pårørendes muloigheder for besøg m.v. At samle demensafdeling på
centrale plader vil sikkert give økonomiske fordele, men med stigende behov for demenspladser bør
det nok være at indtænke demensegnede pladser på de enkelte plejecentre.
4. Brandsikring
Det er vel blot en opfølgning af tidligere igangsatte tiltag. Men det kan ikke undlades her også at
vurdere om de eksisterende bygninger generelt bør vurderes for hvor langt de er fra dagens standard
og hermed hvornår en udskiftning bør ske. Det er måske også relevant i den forbindelse og sammen
med bygningsindretningen at se på driftsøkonomi og energiforbrug i alt for nedslidte bygninger.
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