Borgermødet den 3/10 vedr. lukning af Vorgod Ældrecenter
Fredag aften kl. 19 havde Vorgod-Barde Borgerforening inviteret til borgermøde i Kirkehuset, for at få
belyst og diskuteret det faktum der opstod sidst på mandagen, hvor Vorgod Ældrecenter blev dømt til
lukning af Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, med den mindst mulige margin på 4
for og 3 imod.
Sådan en fredag aften kan det ellers være svært at samle folk sammen med kort varsel, men til trods for det
var der mødt 180 borgere op, og mange flere havde meldt at de desværre var forhindret. Samtidig var det
et bredt udsnit af områdets beboere, både aldersmæssige og geografisk fra Videbæk til Fjelstervang. Det
vidner om at Vorgod Ældrecenter har en stor værdi for området, og at de har formået at skabe en stærk
kultur omkring deres arbejde.
Tilstede var også Social- og Sundhedsudvalgets formand Karsten Sørensen, næstformand Hans Østergaard
og byrådsmedlemmerne Erling Gaasdal og Bjarne Svendsen. Lotte Bliddal var ordstyrer, og efter et oplæg
fra Borgerforeningens formand Christian Christensen, fortalte Karsten Sørensen om baggrunden for
beslutningen.
I forbindelse med store besparelser i kommunen er der også blevet set på strukturen på ældreplejen, hvor
byrådet har bestemt at nedlægge 77 plejepladser. Ved kommunesammenlægningen i 2007 undlod man at
ændre på strukturen, idet man kunne forudse en stigning i antallet af ældre borgere. Men stigningen har
ikke påvirket plejepladserne, fordi de ældre kan klare sig længere i egen bolig. Forskellige beregninger viser
at der er grundlag for at nedlægge mellem 72-117 pladser, og det er så landet på nedlæggelse af 77
plejepladser, der skal ske løbende over de næste par år. Besparelsen er i alt på 17 mill., og for hver
plejeplads der nedlægges, overføres 100.000 kr. til hjemmeplejen.
Det var så op til Social- og Sundhedsudvalget at komme med et oplæg til, hvilke pladser der skal nedlægges,
og her har både størrelse og geografi haft betydning for beslutningen, således at Åstedparken i Borris og
Hemmet Plejehjem overlever, mens der var enighed om at lukke plejehjemmene i Troldhede, Hoven,
Kloster og Stadil. Til sidst stod de så tilbage med en overkapacitet i Videbæk området. Her er der 12,2
plejepladser pr. 1000 indbygger, mens der f.eks. i Ringkøbing området er 8,2 plejepladser pr. 1000
indbygger. Den beregning kom meget sent ind i beslutningen, og uden yderligere beslutnings grundlag
skulle udvalget så i løbet af sidste weekend tage stilling til, om det skulle være Centerparken i Videbæk eller
Vorgod Ældrecenter, der skulle lukkes. 4 i udvalget stemte for at nedlægge Vorgod Ældrecenter og 3 stemte
for at nedlægge Centerparken i Videbæk, og det er nu den beslutning, der danne grundlaget for Social- og
Sundhedsudvalgets indstilling til byrådet, som skal foretage den endelige godkendelse tirsdag den 7/10 kl.
16.
Under debatten blev der stillet mange spørgsmål, og der var mange gode holdninger og synspunkter der
krydsede klinger. Bl.a. blev der spurgt ind til om der var set på hvad bygningerne kunne bruges til, hvis de
ikke skulle fungere som plejeboliger. Det viser sig nemlig, at der er restgæld i både Centerparken og
Ældrecentret, og hvis kommunen skal undgå at den gæld skal indfries, så skal der findes en anden
anvendelse af bygningerne. Det er altså bedst, hvis der stadig er liv i begge centre efter omstruktureringen.
Her er der rigtig mange gode muligheder for at skabe nye og spændende ældrerammer i Centerparken,
hvor der også findes et selvstændigt aktivitetscenter, der ikke bliver berørt at besparelsen. Det kunne være
lejeboliger som åbne bofællesskaber eller tryghedshotel for ældre, der er blevet udskrevet fra sygehuset,
men som har brug for ekstra pleje, inden de er trygge ved at komme i eget hjem igen. Vi skal se
mulighederne, for hvis vi gør som vi plejer, så kan vi ikke skabe noget nyt. Her måtte selv Hans Østergaard

indrømme, at det nok er nemmere at finde anvendelses muligheder for Centerparken i Videbæk frem for
Vorgod Ældrecenters bygninger.
Der kom flere gode synspunkter frem. Specielt blev det nævnt mange gange, at der var alt for kort tid til at
tage så vigtig en beslutning. Peder Christensen fra Fjelstervang sagde det meget rammende at
”beslutningsgrundlaget er utilstrækkeligt”, og han har før stillet sig tvivlende i forhold til, om
byrådsmedlemmerne er blevet klædt ordentlig på til at tage beslutning om så voldsomme nedskæringer,
som der er sat på spil her. Også Karsten Sørensen var fortaler for at få mere tid til at kvalificere
beslutningen om hvorvidt Centerparken i Videbæk eller Vorgod Ældrecenter skal af med deres plejepladser.
Undervejs var der også mange, som fremhævede Vorgod Ældrecenters evne til at skabe fantastiske rammer
for beboernes sidste del af livet, og her kom der et rigtig godt indlæg fra den lokale læge Stelle Reece. Hun
beskrev hvordan det er nemmere at skabe aktivitet og sammenhængskraft på Vorgod Ældrecenter, fordi
bygningen er i ét plan. Når man holder det sammen med, at der er et rigtig godt udendørs haveområder, så
er det simpelthen nemmere for beboerne at komme rundt og komme ud i frisk luft enten ved støtte af en
rollator eller ved personalets hjælp. Og for os, der kommer fra denne del af landet, hvor vi har haft haven
eller landbruget tæt på hele livet, så er det uvurderlig livskvalitet, når vi får mulighed for at mærke solen og
få den friske duft af nyslået græs.
Det sidste punkt på aftenen var at finde en arbejdsgruppe, som kan samle trådene, og vi mødtes allerede
lørdag formiddag for at danne os et overblik. Vi vil gerne takke for det store fremmøde fredag aften. Det
gav en masse indlæg og synspunkter, og vi har prøvet at samle de mest slagkraftige i dette brev. Der skal
også lyde en tak til Borgerforeningens formand for det store arbejde op til borgermødet, og tak til alle dem
der har skrevet læserbreve til aviserne. Bl.a. skrev Margit og Gert Nicolajsen: ”Mister Vorgod sit plejehjem
vil en lang række aktiviteter for områdets ældste miste deres hjemsted. I Videbæk vil lukning af et
plejehjem stadig give fuldstændig de samme gode muligheder for aktiviteter for områdets ældste”.
I skal vide at indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget er meget svær at ændre, og vi har brug for alt
den hjælp vi kan få. Vi mener ikke at nedlæggelse hverken i Videbæk eller Vorgod-Barde er løsningen. Vi
skal derimod gøre opmærksom på de muligheder, der er for ældre liv i hele den østlige del af kommunen.
Der er nemlig rigtig gode bygninger både i Videbæk og Vorgod-Barde, som det vil være super ærgerligt ikke
at udnytte. Videbæk har også Bakkely, som er en selvejende institution, og uanset hvor besparelsen
rammer, så vil der fortsat være kommunale plejepladser i området. Som Karsten Sørensen udtrykte det:
”Hvad med at dele sol og vind, og lade Vorgod Ældrecenter fortsætte. Videbæk har jo et godt hjem i
Bakkely”.
Frem til på tirsdag hvor byrådet skal tage den endelige beslutning, håber vi stadig på jeres opbakning. Tag
kontakt til byrådspolitikerne og fortæl dem, at der er andre muligheder og andre parametre, end dem de
lige er blevet præsenteret for i det korte beslutnings forløb. Der er brug for mere betænkningstid, fordi
kommunen ikke har råd til at lade bygninger med restgæld stå tomme, og fordi de beboere, der har brug
for pleje og omsorg i den sidste tid, fortjener at vi har værdigrundlaget i orden. Vi håber at rigtig mange af
jer vil tage med os til byrådsmødet på tirsdag den 7/10 kl. 16 på Rådhuset i Ringkøbing. Kom i god tid, og
tag kaffen med, så vi kan vise lidt af den kultur og varme, som vi sætter højt på Vorgod Ældrecenter.
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