
Ingen grunde til at lukke Nordstjernen 
 
 
 
I Fjends Kommune har vi tre plejehjem, fordi politikerne i enighed har besluttet det. Vi har haft tradition 
for at sælge en del pladser til andre kommuner og det har medført, at vi - med den relativt høje 
dækningsgrad af plejehjemspladser - har haft fuld belægning og næsten har kunnet undgå ventelister. At 
gøre alt for at minimere ventelister til plejehjem skylder vi de ældre medborgere. 
 
I takt med en vigende tendens i salget til andre kommuner, har der vist sig en stor tilgang af fjandboer, 
der er visiteret til en plejehjemsplads. En af vores fornemmeste opgaver både i Fjends Kommune og i 
den nye Viborg Kommune må være at kunne dække behovet for de nødvendige plejehjemspladser. 
 
Skulle det fremover - og på baggrund af grundige og saglige analyser - vise sig, at der er for mange 
plejehjemspladser i storkommunen, så vil der være to muligheder: Enten at sælge de overskydende 
pladser til andre kommuner, og det er realistisk, for det vil forbavse mig, hvis alle kommuner har 
kapacitet til at kunne tilbyde en plejehjemsplads indenfor to måneder, som bliver det fremtidige krav. 
Eller det totale antal pladser kan reduceres med et bestemt antal på forskellige plejehjem. Hvis man i 
stedet for vælger at lukke et plejehjem, så må mindstekravet være, at det grundigt skal undersøges og 
analyseres, hvilket plejehjem i storkommunen, der skal lukkes. 
 
Der er i dag ingen acceptabel begrundelse for at lukke Nordstjernen. Udsagnet med at det ikke er 
rentabelt at drive et plejehjem med otte pladser er for så vidt rigtigt, men aldrig i hele plejehjemmets 
historie har der været så få beboere som otte på Nordstjernen. Tværtimod har der ofte været 
overbelægning - og med den lange venteliste, som vi har i dag, tyder alt på, at der også fremover vil 
være fuld belægning. 
 
I den argumentation, der har været for at lukke Nordstjernen giver det ingen mening, at det skulle have 
den store betydning at lukke Nordstjernen i forbindelse med Birkegårdens indflytning i nye lokaler. I dag 
bor Birkegårdens beboere på Vandrerhjemmet i Stoholm, og når de flytter tilbage er der plads til fire 
ekstra beboere, da Birkegården kommer til at bestå af to boenheder med ti beboere i hver. 
 
Jeg kan bedst lide, at store og vidtrækkende beslutninger bliver taget på et vel underbygget grundlag, at 
berørte parter og fagpersoner bliver hørt, og at der bliver god tid til politisk debat. I en sag som denne 
skal Ældrerådet også høres. 
 
Jeg skal ikke klandre hverken politikerne i fagudvalget eller embedsapparatet, men blot konstatere, at 
der ikke har været tid nok til at tage en velovervejet beslutning af så gennemgribende karakter. Store, 
nødvendige besparelser bør findes på basis af grundige analyser, så jeg vil derfor anbefale, at det bliver 
en "om'er" at finde de nødvendige besparelser. 
 
Skulle jeg foreslå noget, så kunne det være at sætte fokus på strukturen på ældreområdet i den nye 
Viborg Kommune med henblik på at reducere den administrative overbygning og skabe en fladere 
struktur med høj grad af uddelegering af ansvar. På den måde kan Ansigt til Ansigt-tiden (personalet tids 
med de ældre) forøges, og "kolde hænder" kan blive til "varme hænder". Det skylder vi de ældre 
medborgere. 
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