Formandsmeddelelse nr. 10 - september 2016.

1. Formanden har deltaget i høstfest på Elmelunden den 13.09.2016 – hvor hovedtaler var
ældrechef Karen Schur
2. Formanden den 19.09.2016 har sammen med Ældrerådet deltaget i arrangement omkring
madproduktion sammen med Byrådet på Cafe Havnekiosken, Holbæk.
3. Formanden har den 19.09.2016 sammen med Jean Petersen og administrationen afholdt
møde om Værdighedsmilliarden.
4. Formanden har den 27.09.2016 deltaget i bruger – pårørendemøde på plejecenter
Elmelunden.
5. Formanden har den 28. 09.2016 deltaget i afskedsreception for Inge Bech.
6. Formanden har den 29.09.2016 sammen med Jørgen Steen, Erik Vester og Christina Hvalsø
deltaget i møde omkring Ældrerådets vedtægt.
7. Formanden har den 29.09.2016 deltaget i møde om Centerråd og nyt navn for Aktivcentre,
sammen med repræsentanter for brugerrådene og ældrerådsmedlemmer.
8. Formanden har den 30.09.2016 deltaget i reception i anledning af indsættelse af ny
administrerende direktør i Region Sjælland.
9. Formanden har den 04.10.2016 deltaget i brugerrådsmøde på Elmelunden samt
formanden for brugerrådet Elze Steens 85 års fødselsdag.
10. Formanden har modtaget flere henvendelser om, hvorfor man ikke kan se de høringssvar
og læserbreve Ældrerådet og dets medlemmer udformer. Specielt har man savnet at kunne
se Ældrerådets høringssvar i forbindelse med budget 2017 og overslagsårene.
11. Formanden modtager fortsat henvendelser om ældreboligerne på Elmelunden og
Rosenvænget. Der udtrykkes forundring over, at der ikke sker noget omkring ombygning af
ældreboligerne på Rosenvænget, når der åbenbart ikke bliver boligplaceret flygtninge her.
Samtidig modtager formanden henvendelser omkring tidshorisont for etablering af
dagcenterfaciliteter på Elmelunden.
I begge tilfælde spørger man om de ældre vil blive medinddraget omkring udformning og
indretning af nye ældreboliger og dagcenterfaciliteter.
12. Formanden har modtaget underretning om, at statsforvaltningen har tilkendegivet, at det
vil være muligt at omplacere beboere på Stenhusbakken, så man vil kunne optimere driften
på Plejehotellet på Stenhusbakken.
13. Formanden har modtaget henvendelser i forbindelse med beslutning i Byrådet omkring
sygeplejeydelserne på Fjordstjernen. Formanden har fremsendt følgende svar til
spørgerne.
Kære
Først tak for din henvendelse omkring sygeplejeydelserne på Fjordstjernen.
Dernæst har jeg til din orientering elektronisk haft din henvendelse i høring blandt Ældrerådets

medlemmer.
På baggrund af tilbagemeldinger fra Ældrerådets medlemmer er holdningen entydig:
Da sagen er færdigbehandlet og der er truffet afgørelse i Byrådet, vil Ældrerådet ikke kunne gå ind i
sagen.
Der er nemlig ikke præcedens eller mulighed for, at vi som Ældreråd kan rådgive efter, at der er
truffet en afgørelse i Byrådet..
Vores høringsret og mulighed ligger alene i forløbet før afgørelsen.
Dette ændres ikke ved, at der er sket en processuel fejl i forløbet, ved at Ældre- og Handicaprådet
ikke er blevet hørt.
Ældrerådet kan derfor ikke tage sagen op, ligesom vi ikke kan indgå i en vurdering af, hvorledes
kommunen er nået frem til de økonomiske vilkår omkring sygeplejeydelserne.
Hvis Bruger-pårørenderådet ønsker sagen genoptaget, må det ske ved at Bruger-pårørenderådet
selv går til Byrådet med sagen.

14. Formanden har via Den kommunale hjemmeside konstateret, at Udvalget Aktiv hele livet –
Sundhed og omsorg den 28.09.2016 har behandlet et punkt: Beslutning om Budgetrevision
3, uden at Ældrerådet er blevet hørt.
Punktet indeholder bl. a. bemærkninger om Værdighedsmilliarden som en del af den
kommunale budgetserviceramme, tomgangsleje for nedlagte matrikler som belaster
ældreområdet. I forlængelse af bemærkningerne omkring Værdighedsmilliarden som en
del af den kommunale serviceramme, har formanden anmeldt et spørgsmål om dette
forhold til Finansministeriet og Statsministeriet for en afklaring af, om
værdighedsmilliarden er indeholdt i den kommunale serviceramme eller om den ligger
udenfor.
15. Ældrerådet har modtaget diverse skrivelser fra Danske Ældreråd, herunder tilmelding til
temaarrangement omkring det kommende ældrerådsvalg i Næstved.
16. Formanden har den 04.10 modtaget en tilbagemelding fra Sundheds- og ældreministeriet
omkring friplejeboligernes stilling i forhold til anvendelse af værdighedsmilliarden i
forbindelse med beboere på friplejehjem.
I sit svar skriver Sundheds- og ældreministeriet:
Kære Steen-Kristian,
I forlængelse af vores telefonsamtale kan jeg oplyse, at midlerne fra værdighedsmilliarden
skal understøtte kommunernes fastsatte værdighedspolitik. Det er kommunerne, der beslutter,
hvordan midlerne skal anvendes til at løfte ældreområdet. Der er intet i lovgivningen vedrørende
værdighedspolitikker eller tilsagnsbetingelser vedrørende værdighedsmidlerne, der forhindrer, at
værdighedsmidlerne anvendes på en måde, så også beboerne i friplejeboliger får gavn af dem.
I nogle tilfælde, og afhængigt af hvordan værdighedsmilliarden anvendes, vil værdighedsmidlerne
indgå som en del af afregningen af friplejeboligerne.
Friplejeboliger som er omfattet af det nye afregningssystem
Friplejeboliger, der er omfattet af det nye afregningssystem, kan frit aftale priser med kommunen.
Hvis ikke der indgås en aftale, skal taksterne fastsættes på baggrund af kommunens gennemsnitlige

langsigtede omkostninger. Her skal samtlige omkostninger, såvel variable (herunder
midlertidige) som faste omkostninger, medregnes. Det indebærer, at hvis eksempelvis
værdighedsmilliarden anvendes til bedre bemanding på alle kommunens plejehjem og plejeboliger,
så skal denne ekstra bevilling medregnes i kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger.
Friplejeboliger som er omfattet af det gamle afregningssystem
For friplejeboliger, der er omfattet af det gamle afregningssystem , gælder som bekendt, at
taksterne er fastsat centralt. Hvis dele af værdighedsmilliarden benyttes til at hæve
serviceniveauet, kan det få betydning for udmålingen af hjælp til den enkelte ældre og dermed
indebære en ændring af afregningen af friplejeboligleverandøren.

17. Formanden har deltaget i reception for John Harpøth, i forbindelse med Johns 60 års
fødselsdag.
John har sendt denne tak til Ældrerådet:
Kære Steen
Tusind tak for besøget ved min reception samt gave fra Ældrerådet i Holbæk Kommune.
Vi du sørge for at denne tak kommer ud til alle i Bestyrelsen.
Med venlig hilsen
John Harpøth

Steen-Kristian Eriksen
04.10.2016

