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Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Venstre vedr. 
plejeboliger i Løgten-Skødstrup  
 
 
Spørgsmål 1 
Vil rådmand Jette Skive fremsende konklusionerne vedr. boligplanen 
2015/2016 som vedr. området Løgten/Skødstrup? 

Svar 
Meget gerne. Konklusionerne var at den største procentuelle stigning i 80+ 
årige i Område Nord kunne forventes i Skødstrup og Skæring. Tallene 
indikerede, at der i perioden 2020-2024 samlet set ville være behov for at 
opføre 72 plejeboliger i Område Nord. Oplægget i Boligplan 2016 var at 
placere plejeboligerne i områderne omkring Skødstrup og Skæring, og om 
muligt i forbindelse med eksisterende boliger og lokalcentre. Sundhed og 
Omsorg arbejdede på daværende tidspunkt med at reservere en grund til 
byggeriet i Løgten-Skødstrup. 
 
Boligplan 2016 er vedlagt som bilag 1. 
 
Spørgsmål 2 
Hvad er årsagen til at rådmanden ikke længere mener der er behov for at 
bygge flere plejeboliger i Løgten/Skødstrup? Før kommunevalget i 2017 
havde rådmanden en klar forventning om der skulle bygges 48 plejeboliger i 
Løgten/Skødstrup? 

Svar 
Sundhed og Omsorg analyserer løbende behovet for plejeboliger, for at sikre 
at vi bygger plejeboliger dér hvor der er størst behov. Derfor laves der en 
boligplan ca. hvert andet år.  
 
Den nyeste boligplan er Boligplan 2017. Den var i høring i sommeren 2017 
og blev behandlet i Magistraten 30. oktober og i Byrådet 15. november 2017. 
Det vil sige inden kommunalvalget. 
 
De beregninger, der ligger til grund for Boligplan 2017 er foretaget af 
Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed, KLK. De er 
efterfølgende suppleret med befolkningsprognoser for væksten i den ældre 
del af befolkningen i de forskellige lokale områder. 
Analysen viser at behovet i Område Nord stiger mest i Lystrup/Hjortshøj 
området og i Risskov/Egå området, mens stigningen er mindre i 
Løgten/Skødstrup. 
 
På den baggrund vurderes det derfor ikke at være optimalt at bygge et 
plejehjem i Løgten, der ligger i kanten af efterspørgslen. Det indgår i 
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Boligplan 2017 at Den selvejende institution Plejehjemmet Kløvervangen i 
Skødstrup udvides med 16 plejeboliger.  
Sundhed og Omsorg vurderer fortsat, at det er et mere realistisk bud på 
hvordan det kommende behov lokalt kan dækkes. 
 
Boligplan 2017 er vedlagt som bilag 2. 
 
Spørgsmål 3 
Hvilken analyse ligger der til grund for at der ikke længere er behov for 
plejeboliger - hvad har ændret sig? 

Svar 
Se svar på spørgsmål 2. 
 
Spørgsmål 4 
Hvor mange ældre medborger behandles i hjemmet i Løgten/Skødstrup 
området - som med fordel kunne behandles i mere trygge rammer i en 
plejebolig - hvis boligerne var tilstede? 

Svar 
Der er lige nu 21 personer på ønskeventeliste til plejebolig på Kløvervangen 
i Skødstrup. For et halvt år siden var det 16 personer. Antallet giver ikke det 
komplette billeder idet man kan stå på venteliste mere end et sted og fordi 
ikke alle som står på ventelisten er klar til at flytte i plejebolig, hvis de 
tilbydes en.  
Tildelingen af plejeboliger sker efter en vurdering af behov og ikke efter 
kriterium om borgeren bor i nærheden af et plejehjem. Yderligere 
plejeboliger i Løgten-Skødstrup området vil ikke betyde at flere borgere fra 
Løgten-Skødstrup området vil blive visiteret til plejeboliger. 
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