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Uopfordret høringssvar. 

 

 

Ældrerådet i Holbæk kommune fremsender hermed på given foranledning et 

uopfordret høringssvar i forbindelse med behandling af punkt 26  på ældre og 

sundhedsudvalgets dagsorden den 02.03.2020.. 

Dagsordensteksten vedrører en beslutning om en løsning for transportmuligheder i 

forbindelse med en flytning af det aktive center i St. Merløse. 

Ældrerådet har vurderet administrationens forslag til løsning, og skal tilkendegive: 

Vi finder det positivt, at de afgivne løfter til brugerrådet ved det aktive center 

Møllevang,  givet af tidligere  direktør Ulrich Schmidt Hansen og ældrerchef 

Thomas de Richelieu nu søges opfyldt, og at der agtes tilvejebragt en løsning 

for de ældre borgere med transportvanskeligheder i forbindelse med flytning 

af det aktive center, når det flytter til skolen i St. Merløse. 

Ældrerådet har dog en række betænkeligheder ved forslaget, idet 

a. Vi finder, at løsningsforslaget vil foranledige et forskelligartet serviceniveau på 
tværs af kommunen. 

b. Vi er forundrede over, at der i administrationens forslag indføres begrebet 
ældreboliger. Det ser vi ikke er besluttet på kommunalbestyrelsens møde den 
12.12.2018, idet der her alene anføres, ”at det er en løsning for de borgere, 
der bor i tilknytning til det nuværende aktive center”. 

c. Vi bemærker, at konflikten omkring transport søges løst ved, at man vælger at 
bevilge et rehabiliteringsforløb i op til 3 måneder efter en individuel vurdering 
med henblik på at træne borgerens færdigheder til at kunne håndtere 
transport på egen hånd fra hjem til det aktive center uden at  den fremlagte 
beskrivelse fra administrationen tilstrækkelig tydelig klargør, hvad beboerne i 
ældreboligerne vil blive tilbudt under rehabiliteringsforløbet, og hvad 
beboerne kan forvente tilbudt efter ophør af rehabiliteringsforløb. 

Omfatter det  

- en rehabilitering til selv at kontakte flextur?  

- en rehabilitering til selv at gå til og fra det aktive center ved skolen?  

- en rehabilitering til selv at køre på el-crosser til og fra Aktive center ved 

skolen og efterfølgende bevilling af el-crosser? Osv. 
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d. Samtidig har ældrerådet en række forbehold i relation til den foreslåede 
løsning, da vi vurderer, at den vil komme til at ramme især de ældre borgere, 
som forslaget tager sigte på at hjælpe, og som har bolig i tilknytning til det 
nuværende aktive center.. 
Vi finder, at de ældre vil kunne miste deres tilknytning til det aktive center 
Møllevang, da de efter forslaget vil kunne miste muligheden for bevilling af 
ledsagelse til og fra det aktive center en gang om ugen samt i forbindelse med 
ledsagelse til og fra det aktive center til højtidsarrangementer op til fire gange 
om året, når det aktive center flytter til skolen. 
 
Endvidere finder vi, at de borgere, der har behov for ledsagelse, gennem 
forslaget afskæres muligheden for at deltage i sociale arrangementer og 
fællesspisning en gang om måneden, og samtidig også mister muligheden for 
dagligt at deltage i et socialt fællesskab.  
 

Generelt er det Ældrerådets holdning, at vi ikke 

- kan acceptere at borgere, der er flyttet til en ældrebolig med tilbud om 

ledsagelse til og fra Aktive center, fratages denne mulighed. 

- kan acceptere. at borgere bosat i ”ældreboligerne” mod forventning 

påføres en ekstraudgift i forbindelse med deltagelse i Aktive center. 

Det skyldes, at vi i Ældrerådet finder at en manglende tilknytning til de Aktive centre 

er kontraproduktivt og går imod kommunens Værdighedspolitik bl. a på indsats 

områderne livskvalitet, mad og ernæring og bekæmpelse af ensomhed. 

En indstilling under forbehold. 

På trods af ovenstående indvendinger, indstiller ældrerådet, at man følger 
administrationens indstilling om at borgere, der har transportvanskeligheder,  når det 
aktive center i St Merløse flytter, bliver tilbudt et revalideringsforløb. fordi det haster 
med en løsning på transportproblemet.   

Men det skal understreges, at vores anbefaling og tilslutning til det fremlagte forslag 

gives under forbehold af, at der efter udløb af de tre måneders rehabiliteringsperiode 

gennemføres en evaluering af revalideringsforløbet for de involverede ældre borgere 

i et tæt samarbejde med brugerrådet ved det aktive center Møllevang i St. Merløse 
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med henblik på at tilvejebringe en varig og god løsning for de berørte ældre borgere 

ved det aktive center.  

Samtidig er det Ældrerådets forventning, at der snarest muligt udformes et generelt 

løsningsforslag, der kan indgå i de nugældende kvalitetsstandarder og at det sker i et 

tæt samarbejde med brugerrådene ved de øvrige aktive centre samt Ældrerådet 

omkring transportudfordringerne til alle de aktive centre, men som ikke indebærer, 

at alle ældre vil have krav på en transport til et aktivt center. 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af ældrerådet 

Steen-Kristian Eriksen 
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