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Resumé
SSU bad ved sidste møde administrationen om at komme med justeringer til den tidligere
vedtagne Ny Plejecenterplan. De foreslåede justeringer tager hensyn til det politiske ønske om
en bredere dækning af plejepladser i kommunen, og sikrer at der ikke er over- eller
underkapacitet af pladser.
Indstilling
Sundhed og Omsorg indstiller til SSU at godkende at:
1. Bevare 12 somatiske plejepladser på henholdsvis Stevnshøj og Plushøj frem til 2024.
2. Udskyde udvidelsen af Egehaven til efter 2020 og igangsætte efter behov frem mod
2025.
3. Igangsætte en undersøgelse af muligheden for at etablere nyt plejecenter i Store
Heddinge i cirka 2025.
Social- og Sundhedsudvalget, 18. april 2017, pkt. 224:
Godkendt, med følgende ændring af indstillingens punkt 3:
”Igangsætte en undersøgelse af muligheden for at udvide plejecenterkapaciteten i Store
Heddinge i cirka 2025”.
Udvalget ønsker ligeledes sagen behandlet i KB.
Beslutning
Ikke til stede: Rasmus Hoffmann-Hansen (V) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V)
SSU's beslutning drøftet og taget til efterretning.
Sagsfremstilling
På SSU´s møde den 15. marts 2017 bad udvalget administrationen om at komme med et
justeret forslag til Ny Plejecenterplan. Plejecenterplanen blev oprindeligt vedtaget i SSU den 8.
juni 2016, og i KB den 8. september 2016. Den oprindelige sagsfremstilling er vedlagt som
bilag til sagen. Forslaget er udarbejdet på baggrund af de løbende drøftelser i SSU, samt på
baggrund af temadrøftelse i KB den 2. marts 2017.
Stevnshøj skal fortsat omdannes til rehabiliteringscenter, men der bevares samtidig 12
somatiske plejepladser på centeret. Stevnshøj kommer således til fremover at indeholde 18
pladser på Korttidsafsnit Stevns (KAS), dags- og træningscenter til rehabilitering samt 12
almindelige plejecenterpladser.
Omdannelsen af Plushøj til nye boformer fastholdes til dels, men også her bevares 12
somatiske pladser.
Nedlæggelsen af Brohøj fastholdes.
Som konsekvens af bevarelsen af 24 pladser i den sydlige del af kommunen, udskydes den
planlagte udvidelse af Egehaven til et senere tidspunkt, for at undgå overkapacitet af
plejepladser. Administrationen vil fortsætte processen omkring udvidelsen, men udvidelsen
planlægges så den falder samtidig med det forventede stigende behov for plejepladser.

Sideløbende med de nuværende justeringer til plejecenterstrukturen, undersøges
mulighederne for at etablere et nyt plejecenter i Store Heddinge i cirka år 2025. Til den tid
forventes der et større behov for plejepladser end den nuværende struktur kan bære. Den
samlede proces i forbindelse med etableringen af et nyt plejecenter, fra den politiske
beslutning er truffet til de første beboer kan flytte ind, tager minimum 3-4 år afhængigt af
plejecenterets størrelse, placering med videre.
Med den justerede plan vil også kommunens sydlige del være dækket ind med plejepladser, og
det undgås at der opstår over- eller underkapacitet af plejepladser.
Kapacitet:
2017
2018
2019
I alt - antal
plejepladser
167
153
147
I alt - sparede pladser
8
14
6

Økonomi
Den justerede plejecenterplan har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Den
budgetlagte årlige besparelse i perioden 2017-2019 er uændret, dog med lidt højere tomgang i
2019, som modsvares af højere løn besparelse.
2017

2018

2019

Løn besparelse i alt
Tomgangsomk. i alt

2.138
-569

5.843
-2.232

8.408
-3.412

Flytteomk

-240

-285

-105

Netto effekt (1.000 kr.)

1.328

3.325

4.891

Reduktion i antal plejeboliger skal tilsvarende kunne reducere vagtbemanding i løbet af
perioden for derved at opnå lønbesparelser. Der vil omvendt opstå ekstraordinært tomgang,
særligt på Brohøj, hvor der regnes med fuld tomgang i andet halvår 2019, hvorefter Brohøj
efter planen skal anvendes til andre formål. Herudover vil der være omkostninger til
godtgørelse til beboere for flytteomkostninger og anvendelse af indskud ved fraflytning. Til
gengæld udskydes projekteringsudgifterne til udvidelse af Egehaven til efter 2020.
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