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1. Resumé
Der etableres et fællesskabshus for kommunens ældre borgere, der har behov for daghjem og
for at komme i kommunens aktivitetstilbud. Huset skal udover daghjem og dagcenter give
rum og plads til at inddrage og involvere kommunens mange frivillige indenfor ældreområdet,
så de i det omfang, at det er fagligt muligt, inddrages i husets aktiviteter.
2. Status
Kommunens borgere kan visiteres til daghjem på hverdage fra mandag til fredag i dagtimerne
og kan opholde sig på daghjemmet 2-3 hele eller halve dage om ugen.
Høje-Taastrup Kommune har 2 daghjem, et på Henriksdal Plejehjem og et på Baldersbo
Plejehjem.
Daghjemmet på Henriksdal Plejehjem retter sig mod borgere der bor i bolig, uden tilknytning
til et plejehjem, har brug for aktiviteter i et rehabiliterende miljø, er fysisk og/ eller psykisk
svækkede og har brug for pleje i dagtimerne for at kunne blive boende i nuværende bolig.
Daghjemmet på Baldersbo Plejehjem retter sig særligt mod borgere med en demenssygdom,
og som udover grundlæggende pleje dels har brug for støtte fra medarbejdere med
specialviden inden for demensområdet og dels har brug for særlige aktiviteter i forbindelse
med demenssygdommen.
Tilbud om en daghjemsplads kan anvendes af plejekrævende borgere, hvor familien har
behov for aflastning for fortsat at kunne passe borgeren i nuværende bolig.
Udover daghjem er der på fire af kommunens plejehjem tilbud om ophold i en aktivitet efter §
79. Aktiviteten er tilgængelig for kommunens ældre borgere, og er en aktivitet borgerne ikke
skal visiteres til. Borgere der bor på plejehjem, kan anvende aktiviteten alle ugens dage.
Borgere der ikke bor på plejehjem, kan komme i aktiviteten 2 hele eller 2 halve dage.
Aktivitet tilbyder fysiske og sociale aktiviteter, rådgivning, vejledning, kontakt, støtte og
vejledning til pårørende og øvrige personer tæt forbundet til borgeren.
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3. Ændringsforslag
Der etableres et fællesskabshus for kommunens ældre borgere, der har behov for daghjem og
for at komme i kommunens aktivitetstilbud.
Fællesskabshuset har fokus på:
 Netværk og fællesskaber
 Aktivt ældre-liv
 Højne borgernes funktionsniveau
 Kulturtilbud, som gør det attraktivt for de friske borgere at bruge huset
Aktiviteterne bør være bestemt af brugernes ønsker og behov og indeholde et varieret tilbud
af både fysiske og sociale aktiviteter, som kan støtte op om et aktivt liv, der kan modvirke
ensomhed blandt ældre.
Der indføres en årlig brugerbetaling på op til 400 kr. for at deltage i aktiviteterne (gælder ikke
borgere, der er visiteret til et daghjem).
Ved at samle daghjem og dagcentre på en matrikel vil der gennem effektivisering af
aktivitets- og lønbudget samt øget brugerbetaling kunne realiseres en besparelse på 1,0 mio.
kr.
Det vurderes, at Pensionisternes Hus (Bygaden) vil være velegnet til at omdanne til et
fællesskabshuset idet ingen af de nuværende plejehjem, der i dag rummer daghjem/aktivitet,
har brugbare arealer til et fællesskabshus. Den målgruppe, der i dag anvender
Pensionisternes Hus (Bygaden) indtænkes i de nye aktiviteter.
4. Konsekvens
Såfremt daghjem og dagcentre samles på en central matrikel, vil der blive frigivet m2 på
kommunens 4 plejehjem, og det skal vurderes hvordan de frigjorte m2 kan anvendes til andet
formål. F.eks. om der kan etableres boliger eller aflastningspladser på de frigjorte arealer.
Det forventes ikke at ændringsforslaget vil medføre stillingsophør, idet medarbejdere i
aktiviteten vil blive tilbudt anden funktion i plejen
5. Investeringsbehov
Anvendelse af Pensionisternes Hus (Bygaden) indebærer behov for nedenstående
tilpasninger:





huset tilpasses de nye aktiviteter herunder en udvidelse med et orangeri/udestue.
nuværende rum (i kælderen) indrettes til omklædningsfaciliteter for personalet
nuværende handicapbadeværelset, tilpasses med lift mv. så daghjemsborger kan
tilbydes et bad.
væggen mellem de to mindre mødelokaler rives ned, så huset fremover rummer to
større lokale med plads til 20-22 borgere i hvert lokale.

Møblering af det nye fællesskabshus, forventes at ske med de nuværende møbler fra
eksisterende daghjem/dagcentre.
Anlægsudgiften til det nye fællesskabshus vurderes at udgøre 1 mio. kr. i 2023.
Prioriteringsbidraget omfatter ikke anlægsudgifter til en eventuel etablering af boliger eller
aflastningspladser på de frigjorte m2 på plejehjemmene.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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