
Efter vedtagelsen af loven om friplejehjem har der på møder og i pressen været fremstillinger af 
ældreplejen i Fjends, som jeg ikke kan nikke genkendende til. Jeg vil derfor forsøge at rette de 
værste misforståelser.  
Der er ikke genoptræningspladser på Sjørup Ældrecenter - kun på Birkegården 
Der er i dag ikke for mange plejehjemspladser i Fjendsområdet – snarere for få 
Ved behandlingen af budgettet for 2006, besluttede en enig kommunalbestyrelse, at der fremover 
skulle være: 
 
20 beboere på Birkegården samt ti midlertidige pladser beregnet til genoptræning og aktivering, 
aflastning, akut ophold og ophold før boligskift. 
20 beboere på Sjørup samt 8 demenspladser 
20 beboere på Nordstjernen. 
 
Af de 60 pladser på de tre centre har der været otte pladser, som har været forbeholdt beboere fra 
andre kommuner. Disse otte pladser har aldrig indgået i normeringen. I efteråret var 5 af de 8 
pladser besat af fjandboer. Dette til trods var der en venteliste på 10 fjandboer. Samtidigt blev det 
oplyst, at der i hele den nye Viborg Kommune var en total venteliste på 59 personer, der var 
visiteret til en plejehjemsplads.. 
  
Ældreområdet i Fjends er et område, der har haft stor bevågenhed hos politikerne. Der er igennem 
årene blevet afholdt utallige temamøder og skrevet flere rapporter samt udfærdiget en langtidsplan. 
Dette med henblik på at gøre området mere gennemskueligt, men også for at der kunne blive taget 
så gode og solide politiske beslutninger som muligt. Embedsmændene har på bedste vis fremstillet 
flere løsningsmodeller hele vejen igennem. I løbet af de senere år er antallet af plejehjemspladser i 
kommunen da også blevet reduceret med otte pladser. 
 
Igennem de ni år jeg har været formand for socialudvalget har jeg modtaget meget få klager fra 
pårørende/ældre på de tre plejecentre. Der har ligeledes været meget få klager i klagerådet. 
Endelig har de brugerundersøgelser, der er lavet igennem årene også vist generel stor tilfredshed.  
 
Jeg kan med glæde se tilbage på, at vi i Fjends Kommune har haft tre velfungerende centre. Vi har 
haft fuld decentralisering, en flad ledelsesstruktur og vores udgiftsniveau har været på det jævne. 
Vores gode resultater er opnået ved en dygtig ledelse og et omstillingsparat og engageret personale, 
der har prioriteret den enkelte ældre og handicappede meget højt. 
 
Beslutningen om lukning af Nordstjernen blev taget af et helt nyt sammenlægningsudvalg sidste år i 
en presset situation, men det er nu fortid. 
 
Foran os ligger fremtiden med et muligt friplejehjem, og det er en ny situation. 
Til denne nye situation kan byrådet forholde sig på to måder: 
 

1. at forsøge at sætte en kæp i hjulet for etableringen af et friplejehjem ved så hurtigt som 
muligt at tvangsfjerne beboerne og personalet eller 

2. at undlade disse foranstaltninger og lade beboere og personale være i fred til situationen er 
afklaret 

 



De menneskelige hensyn i det spil tæller for mig mere, end den relativt lille udgift, der måtte være 
forbundet med at vi forlænger opholdet fra juli til certificeringen kommer på plads. Huslejen er jo 
betalt, og flytteudgifterne ville kunne spares.  
 
Jeg har stor respekt for vores socialudvalgsformand. Hun er en meget kompetent og dygtig person, 
og jeg ved at hun gør et ihærdigt stykke arbejde for at få skabt den kultur, som styrelsesloven 
foreskriver nemlig: at det er politikerne, der træffer beslutningerne på baggrund af de – gerne 
forskellige forslag - som embedsmændene loyalt og upolitisk udarbejder. 
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