
UTILFREDSHEDEN: - Flere gange undervejs i byggesagen om Hatting Plejehjem har borgere,
beboere og parørende været så utilfredse, at de skriftligt har henvendt sig til byrådet  med deres
klager. De har følt  sig overhørte  af politikere og embedsmænd  i deres bekymring for, om et nyt

ldrecenter kan give de ldre en tilfredstillende pleje og omsorg. De mener, der er behov for fast
pleje - ikke bare til de senil demente - men også til de ældre, der fysisk er svage. Hatting borgerne
har deres tvivl, om disse behov kan tilgodeses via døgnplejen . Borgerinddragelsen har netop været
en vigtig del af ombygningen, men Hatting-borgernes utilfredshed har også gået på, at de er gået
ind i en arbejdsgruppe og dermed et samarbejde med kommunen for så at finde ud af, at de reelt
ikke har nogen indflydelse pa det, der bliver besluttet. (Foto: Lene Sorensen)
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HATTING - Ingen og al-
le har fået skylden i sa-
gen om Hatting Pleje-
hjem, der i et halvt år
har stået tomt og ube-
nyttet hen, fordi bygge-
planerne er skredet.

Inden det samlede byråd i
Horsens i denne uge påtog  sig
skylden for, at der populært
sagt er gået koks i byggesagen,
gik jagten for at finde en syn-
debuk.

Nogle pegede på
økonomien, besparelser og politiske
spekulationer. Andre på det
særlige ad hoc-udvalg, der var
nedsat til at følge  ombygnin-
gen af plejehjemmet, og atter
andre mente, at en bestemt
politiker havde stillet for
mange spørgsmål  i sagen.

Men måske ligger skylden
hos demokratiet, og den deraf
ofte tunge og lange arbejds-
gang i det politiske styre og
indenfor de kommunale mure
pa rådhuset i Horsens.

Folkebladet kaster her et
tilbageblik på hele sagsforlø -
bet, som ridser op, hvad der er
sket i sagen om "det  tommeplejehjem".

15.11.1989:
Sundheds- og socialudval-

get vedtager, at der fremover
planlægges efter, at der skal
vre et pleje/ældrecenter i
hvert af kommunens sund-
hedsdistrikter. Med i

planlægningenhøreren ombygning
og modernisering af bl.a. ple-
jehjemmet i Hatting.

To uger efter vedtages pla-
nerne af Horsens Byråd ..

23.10.1991:
En temadag om

ældreboligplanlægning  ender med kon-
krete tilkendegivelser om bl.a.
at renovere og ombygge Hat-
ting Plejehjem dog med den
tilføjelse, at der skal kompen-
seres for plejehjemspladser,
inden der bygges om. Det er til
dato ikke sket.

26.05.1992:
Sundheds- og socialforvalt-

ningen laver en plan for om-
bygningen og genhusningen
af de 27 beboere i Hatting. Det
sker, fordi politikerne har be-

sluttet snarest at gennemføre
renoveringen.

03.06.1992:
Sundheds- og socialudval-

get stopper for visitationen til
Hatting, og selvom man
undersøger mulighederne for en
samlet flytning af beboerne,
vedtager politikerne, at man
vil høre de enkelte beboere om
deres ønske og undersøge  mu-
lighederne for at opfylde dem.

10.06.1992:
Forvaltningen konstaterer

nu, at det ikke kan lade sig
gøre at flytte Hatting-beboer-
ne samlet og foreslår  derfor,
at de 27 ældre mennesker flyt-
tes væk i mindre grupper til
kommunens øvrige  plejehjem.

Konsekvensen er, at der
skal stoppes for visitation til
Tamdrup Plejehjem og

Nørrevangi Stensballe, indtil der
begge steder er fern ledige
pladser.

16.06.1992:
Beboere og personale pa

Hatting Plejehjem skriver i et
brev til Sundheds- og socialud-
valget, at de er frustrerede
over flytteplanerne. De men-
te, at de havde fået stillet i
udsigt, at alle beboere så vidt
muligt skulle flytte samme
sted hen - og sammen med
personalet. De beder politi-
kerne tage hensyn til dette.

Dagen efter beslutter ud-
valget dog, at de ældre beboe-
re på Hatting Plejehjem skal
flyttes i mindre grupper.
vidt muligt efter eget ønske  og
med "kendt"  personale. Ifølge
de oplysninger Folkebladet
har, betød det, at personalet
fra Hatting var med under
selve flytningen.

16.09.1992:
Sundheds- og socialudval-

get beslutter at bede om penge
til at fa lavet et dispositions-
forslag.

21.09.1992:
Socialudvalget beder udval-

get for teknik og miljø  udpege
teknikere.

25.09.1992:
Økonomiudvalget behand-

ler sagen og anmoder teknik-
og miljø-politikerne  om sna-
rest at udpege teknikerne.

06.10.1992:
Udvalget for teknik og miljø

udpeger arkitekt Hans Rie-
chers og ingeniør  Niels Jen-
sen. Samtidig beslutter man,
at vælge Lone Bach (SF),
Ernst Dyekjr Madsen (K) og
Carsten Fynbo Larsen (S) til
at sidde i det såkaldte  ad hoc-
udvalg, som skal følge  bygge-
riet.

07.10.1992:
Efter en række  møder fore-

slar arbejdsgruppen bag om-

bygningen af plejehjemmet, at
renoveringen skal resultere
at der laves otte et-rums boli-
ger for senil demente, to af-
lastningspladser, otte to-rums
boliger, en sygeplejeklinik, to
daghjemspladser og et abent
aktivitetscenter for m ldre i
omradet.

Arbejdsgruppen bestir af
brugere, pårørende, borgere i
Hatting, personale og em-
bedsmnd fra kommunen.

Sundheds- og socialforvalt-
ningen gar ind pa forslaget,
men antallet af boliger står
stadig åabent .

12.10.1992:
Økonomiudvalget vedtager

at bevilge penge til projekte-
ring.

16.10.1992:
Politikerne beslutter, at

Kommunernes Revisionsaf-
deling skal være rådgivere i
forbindelse med de kontrak-
ter, der skal laves med tekni-
kerne pa byggeriet. Det sker,
fordi kommunen i tidligere
byggesager med efterfølgende
problemer har stået meget
svagt.

27.10.1992:
Horsens byråd bevilger pen-

gene til projektering og skitse-
opl g.

29.10.1992:
Sundheds- og socialforvalt-

ningen anmoder teknisk for-
valtning om, at der bliver la-
vet en førsynsrapport pa byg-
ningerne, og beder samtidig
udvalget for teknik og miljø
om at kontakte teknikerne
vedrørende et dispositionsfor-
slag.

05.11.1992:
Det første mode med de tek-

nikere, der har fået opgaven
med at opbygge plejehjemmet.

Samme dag beslutter man,
at en reprsentant fra sund-
heds- og socialudvalget skal i
ad hoc-udvalget.

10.11.1992:
Den første  tidsplan for byg-

geriet laves. Den afsætter  kun
to uger sidst i januar til poli-
tisk beslutning af projektfor-
slaget, og den »lover«, at om-
bygningen er færdig  den 1. juli
1994.

18.11.1992:
Sundheds- og socialudval-

get udpeger formanden Kar-
sten Bjerregaard (S) til at sid-
de i ad hoc-udvalget.

26.11.1992:
Andet projeteringsmøde

holdes.
03.12.1992:
Tredie projekteringsmøde

holdes.
09.12.1992:
Teknisk forvaltning laver

forslag til kontrakter med in-

geniører  og arkitekt.
10.12.1992:
Fjerde projekteringsmøde

holdes.
14.12.1992:
Teknisk forvaltning sender

kontraktforslagene til Kom-
munernes Revisionsafdeling.

16.12.1992:
Den bestilte »

førsynsrapport« er
22.12.1992:
Arkitekten sender udkast

til byggeprogram.
14.01.1992:
Kommunernes Revisionsaf-

deling kommer med udtalel-
ser til kontrakterne.

17.01.1993:
Arkitekten sender detalje-

ret økonomi-overslag  for om-
bygningen.
19.01.1993:
Det lille ad hoc-udvalg

mødes og beslutter bl.a., at der i
det videre arbejde med om-
bygningen skal undersøges
muligheder for energibespa-
rende og miljøfremmende  for-
anstaltninger. Man vil også  vi-
de, hvad det vil koste, hvis
man i stedet bygger et nyt
drecenter.

08.02.1993:
Lone Bach stiller en række

spørgsmål vedrørende  ombyg-
ning. Spørgsmålene  besvares
den 23.02.1993 med den
tilføjelse , at de alle er relevante.

09.02.1993:
Sundhedsdistrikt Vest oply-

ser, at der pa det tidspunkt er
13 beboere tilbage på pleje-
hjemmet i Hatting. Seks bebo-
ere er døde og otte pa vej til
andet plejehjem. Man regner
med, at bygningerne er tømt
den 1. juni.

17.02.1993:
Sundheds- og socialudval-

get beslutter, at de foreløbige
planer skal danne grundlag
for en detailprojektering og
sender sagen i

økonomiudvalget.
24.02.1993:
Økonomiudvalget udsætter

sagen en uge.
01.03.1993:
Nu vedtager

økonomiudvalgetindstillingen fra socialud-
valget.

09.03.1993:
Sagen kommer i byrådet  og

vedtages under hensyntagen
til en række mindretalsudta-
lelser.

Tidsfristen er pa det tids-
punkt allerede overskredet
med fem uger. Ingen griber
ind.

18.03.1993:
Sundheds- og socialudval-

get modes med udvalget for
teknik og miljø  vedrørende
mindretals-udtalelserne. Det

samme sker ugen efter.
29.03.1993:
Sundheds- og socialforvalt-

ningen gar teknisk forvalt-
ning opmærksom på, at

byrådethar vedtaget en ombyg-
ning med 14 mldreboliger og
en serviceafdeling på Hatting
Plejehjem, og at mindretals-
udtalelserne fra SF, konserva-
tiv, Miljølisten  og Frem-
skridtspartiet skal tages med i
den kommende detailprojek-
tering.

28.04.1993:
Ad hoc-udvalget modes og

beslutter, at detailprojekte-
ringen kan gå igang.

Tidsplanen er langt over-
skredet. Det vil tage tekniker-
ne adskillige uger at lave de-
tailprojekteringen, og en uge
senere kommer arkitekterne
med en ny tidsplan, der ud-
skyder byggestarten til midt i
oktober og færdiggørelsen til
1.10.1994.

Ingen politikere reagerer pa
forsinkelsen, og samme dag -
den 28. april - flytter den

sidste,beboer ud af Hatting Pleje-
hjem.

30.04.1993:
Sundheds- og socialforvalt-

ningen søger om flere penge
til detailprojekteringen. Belø -
ber skal h ves fra 300.000 kr.
til 1,1 mill. kr.

10.05.1993:
Økonomiudvalget bevilger

pengene og sender sagen vide-
re til byradet.

25.05.1993:
Horsens Byråd vedtager sa-

gen.
01.06.1993:
Sundheds- og socialforvalt-

ningen giver teknisk forvalt-
ning besked om, at byradet
har forhøjet  beløbet til 1,1
mill. kr.

25.06.1993:
Teknisk Forvaltning under-

skriver kontrakter med arki-
tekt og ingeniører med tilla-
delse til at gå i gang med de-
tailprojekteringen.

26.06.1993:
Den tredie og i dag

gældendetidplan laves. Byggestarten
skubbes til begyndelsen af de-
cember, og Hatting Plejehjem
skal nu stå færdig 31.12.1994.
Et halvt år forsinket.

18.08.1993:
Holder forvaltningerne

projekteringsmøde .
24.08.1993:
Horsens Byrad patager sig

kollektivt skylden for forsin-
kelsen af ombygningen af
Hatting Plejehjem.

30.08.1993:
Næste projekterings møde
aftalt.
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