Formandsmeddelelse nr. 6-7 - juni-juli 2017.
1. Formanden har deltaget i høstfest på Elmelunden den 20.06.2017, hvor hovedtaler var
Thomas de Richellieu.
2. Formanden har den 27.06.2017 været til møde med Faglige seniorer hos FOA i Holbæk.
3. Formanden har været til indvielse af Have-pavilion på Samsøvej den 30.06.2017.
4. Formanden har i perioden fra 27.06 til 13.07.2017 været i kontakt med brugerrådene i
Holbæk Kommune for at indhente mulige datoer for informationsmøder i forbindelse med
ældrerådsvalget.
5. Formanden har er blevet kontaktet af forvaltningen i forbindelse med sundhedspolitiske
aktiviteter, da Ældrerådet er blevet bedt om at indtræde i en baggrundsgruppe omkring et
tværsektorielt samarbejde for og med de svageste ældre sammen med ældrerådene i
Odsherreds kommune og Kalundborg Kommune. Der afholdes informationsmøde omkring
det tværsektorielle samarbejde den 21.08.2017.
6. Formanden har deltaget i brugerrådets møde på Elmelunden den 01.08.2017.
7. Formanden er blevet kontaktet af beboerforeningen på Orø omring en verserende sag om
betjening af befolkningen på Orø. Emnet tages op på et senere møde. I brevet anføres:
”Jeg sender dig hermed et brev (med brevskriverens tilladelse), som en beboer har lagt ind
på facebook for at henlede din opmærksomhed på forholdene på øen for de ældre. Det er
vores hensigt, at gå videre med sagen, da vi mener at dette om det ikke er ulovligt, så i
hvert fald i modsætning til at vores ældre skal behandles ens uanset, hvor de er bosat. Jeg
sener brevet med kommentarer videre til udvalgsformanden og til Ø-sammenslutningen og
håber, at vi kan få rettet på de uretfærdigheder, vi oplever på Orø og på de små øer i
særdeleshed. Brev vedhæftet.
8. Formanden har på given foranledning udtalt sig – som egenperson - til Nordvestnyt
omkring
- madsituationen og det frie valg efter at der er sket en fusion af madleverandører
- om det kommende Ældrerådsvalg og udfordringer samt løsning af udfordringer i
forbindelse med Ældrerådsvalget
- ønsket om at der etableres et nyt plejecenter i Holbæk by som følge af mangel på
plejehjemspladser
9. Formanden har den 26.07.2017 modtaget informationsmaterialer omkring flytningen af
Aktivitetscenter Møllevang i St. Merløse. Materialer vedhæftet. Emnet tages op på et
senere møde.
10. Formanden har modtaget en - på daværende tidspunkt - fortrolig information omkring det
gennemførte udbud af madservice til hjemmeboende.
Der blev afgivet et tilbud af den nuværende leverandør Det danske Madhus. Samtidig er
priserne på hovedret + biret blevet godt 20 % dyrere, mens de fleste andre tilkøbsydelser
og levering er blevet billigere.

De højere priser har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens for Holbæk Kommune, men
for de visiterede borgere, der selv skal betale.
Tilbuddet er konditionsmæssigt og betyder, at Holbæk Kommune skal tegne kontrakt med
Det danske Madhus. Kontrakten åbner op for, at to yderligere leverandører kan godkendes
på samme vilkår.
Sker det ikke, vil alternativet være, at der udstedes fritvalgsbeviser, for at tilvejebringe det
frie valg.
Der vil skulle tages stilling til, hvordan Ældrerådet ser Holbæk Kommune skal håndtere
situationen og det frie valg. Det vil ske så snart vi modtager materiale herom fra
administrationen.
11. Formanden er blevet kontaktet af pårørende omkring kommunalpolitikeres aktiviteter i
forhold til ældres inddragelse i valgaktiviteter og informationsafklaring for politikere.
12. Formanden har den 21.06.2017 modtaget henvendelse fra formanden for brugerrådet ved
Rosenvænget, Mørkøv om lokaleforhold på dagcentrene, Skrivelse vedhæftet.
13. Formanden har siden sidste ældrerådsmøde modtaget henvendelser omkring
”pakkeordningen” i forbindelse med servicering af de ældre i hjemmeplejen. Der er blevet
fremholdt udfordringer i forbindelse med ordningen – især for personalet men også for de
ældre. Specielt spørges der ind til – om køretid er indregnet i visitationstiden.
Steen-Kristian Eriksen
01.08.2017

