
Vil snakke med plejehjem
Politikerne i Horsens byråd vil ikke »brænde alle broer« til Hansted Hospital

Politikerne i Horsens
byråd vil ikke »brænde
alle broer" til Hansted
Hospital. Derfor blev
det i aftes enstemnigt
besluttet, at hospita-
lets bestyrelse skal ind-
bydes til en snak med
socialudvalget.

Baggrunden er et varsel fra
bestyrelsen om, at hospitalet
er på vej med en opsigelse af
drifts-overenskomsten med
kommunen.

Opsigelsen har rod i, at
Hansted Hospital føler sig un-
derbemandet i forhold til
kommunens andre plejehjem.
Samtidig er der blandt bebo-
erne mange senil demente,
som kræver meget pleje.

Bestyrelsen ønsker at vende
tilbage til tilstanden før 1980,
hvor der blev skrevet drifts-
overenskomst med kommu-
nen.

Dengang var Hansted Ho-
spital et alderdomshjem i
gammeldags forstand, hvor
man kunne blive skrevet op til
en plads og flytte ind mod at
betale husleje m.v.

Socialudvalgets oplæg til
byrådets  møde i aftes lød på,
at man skal tage meddelelsen

Hansted Hospital var indtil 1980  et alderdomshjem i gammeldags forstand, hvor man kunne blive
skrevet op til en plads og flytte ind mod at betale husleje m.v. Det er denne ordning, hjemmets
bestyrelse gerne vil tilbage til. (Arkivfoto: Povl Klaysen)

fra hospitalets bestyrelse til
efterretning. Samtidig skal
man begynde at trappe ned på
drifts-tilskuddet i takt med, at
kommunen ikke kan henvise
ældre til institutionen.

Straffer ikke
- Og det er ikke ment som

en straffe-ekspedition, pointe-
rede udvalgets formand Kar-
sten Bjerregaard. Vi skal sim-
pelt hen bruge pengene til at
skaffe de ældre plads andre
steder.

Men omtalen af sagen i
Horsens Folkeblad og et

indlæg fra Venstres Karen Mar-
grethe Enevoldsen, som er

byrådets repæ sentant i Han-
sted Hospitals bestyrelse, såe-
de tvivl hos flere om det videre forløbf 

Bl.a. tyder noget på, at en
lovet udvidelse af personalet
på plejehjemmet ikke er kom-
met i den takt, som var ventet.

Samtidig er der tilsynela-
dende en vis uenighed mellem
kommunens visitations-ud-
valg, som står for fordelingen
af de ældre til byens pleje-
hjem, og Hansted Hospital
om, hvor mange af de meget

plejekrævende som
skal bo på stedet.

Det var de konservative,
som rejste spørgsmålet  om en
snak med Hansted Hospitals
bestyrelse.

Mere grumset
- Sagen syntes klar, da vi

behandlede den i
økonomiud-valgetforleden, sagde partiets
Jørgen Bang. Nu synes jeg,
den er mere grumset.

Alle de øvrige partier var
med på at indbyde til en for-
handling, omend Karsten
Bjerregaard ikke lød helt be-
gejstret.

- Jeg tror, det handler om,
at Hansted Hospitals besty-
relse vil noget helt andet end
at have et almindeligt pleje-
hjem, sagde han.

Det vil blive afklaret på det
møde, bestyrelsen nu invite-
res til. Og det sker meget hur-
tigt, for der var enighed om, at
sagen skal være på dagsorde-
nen, når Horsens byråd den
11. maj mødes igen.

I øvrigt blev det fra flere po-
litikere pointeret, at der er
bred tilfredshed med pasnin-
gen af de ældre på Hansted
Hospital, og at de pårørende
giver den samme melding. Så
det er ikke her, problemerne
ligger. (ch-r)
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