
Formandsmeddelelse 12. december 2018 
 
1. Formanden har den 15.11.2018 deltaget i en konference om det nære sundhedsvæsen på 

Vingstedcentret sammen med Johnny Petersen og Elsebeth Ensted. Elsebeth Ensted har 

udformet og fremsendt en opsamling på konferencen. 

2. Formanden har sammen med Helge Olsen  den 30.11.2018 deltaget i brugerrådets 

julearrangement på Rosenvænget. 

3. Formanden har sammen med Helge Olsen den 04.012.2018 deltaget i julearrangement på 

Elmelunden. 

4. Formanden har den 26.11.2018 deltaget brugerrådsmøde på Elmelunden. 

5. Formanden har via Jørgen Steen modtaget henvendelser omkring hjemmehjælp og de givne 

ydelser. 

6. Formanden har telefonisk haft kontakt med formanden for brugerrådet på Møllevangen, 

efter at dagsordenen for Ældre og Sundhed s møde den 26.11.2018 var offentliggjort. 

7. Ældrerådet har ikke afgivet et høringssvar omkring § 18 midlerne, da materialet ikke var 

blevet fremsendt til formanden pga forkert emailadresse. 

8. Formanden har modtaget en del henvendelser i forbindelse med Ældrerådets afslag til 

Stjernestunder. De fleste finder Ældrerådets afvisning som rigtig og positiv, men der 

spørges ind til, hvad begrundelsen har været for afslag. 

Samtidig  har Nordvestnyt henvendt sig i samme anledning 

9. Formanden har modtager fortsat  flere henvendelser om tidsperspektiv og muligheder for 

etablering af ældreegnede seniorboliger i Holbæk Kommune. Der bliver spurgt ind til 

hvorfor Ældrerådet ikke er involveret i de  aktuelle møder i lokalområderne omkring en 

afklaring af en boligstrategi i Holbæk Kommune. 

10. Formanden har modtaget henvendelser i forbindelse med at Klippekortordningen ikke har 

været anvendt i fuld omfang. 

11. Formanden har modtaget ganske mange og vrede henvendelser i forbindelse med et der er 

et stort overskud på 50 mio kr. på området for ældre og sundhed. 

Man er især utilfredse med, at der gennem flere år har været gennemført besparelser og 

personalereduktioner – og at man ikke har hævet servicestandarderne når der nu var penge 

til det. Samtidig er man vrede over, at kommunen overser de ældre 

12. Formanden modtager fortsat  henvendelser omkring den ændring af busrute 490, og hvilke 

initiativer Ældrerådet har i sinde at tage i denne anledning. 

13. Formanden har modtaget flere klager over  konsekvenserne af den gennemførte flytning af 

dagcentret fra Rosenvænget til Elmelunden. 

14. Formanden har modtaget henvendelser i forbindelse med de besluttede prisstigninger på 

mad på plejecentrene.   

15. Formanden har fremsendt læserbreve til Holbaekonline og Nordvestnyt i anledning af, at 

kammeradvokaten har meddelt, at det ikke er lovligt at opkræve betaling for akutpladser 

efter sundhedsloven. 



16. Ældrerådet har fra Danske Ældreråd modtaget seneste nyhedsbreve, der bl. a. omhandler 

finansloven og de forebyggende hjemmebesøg.  

17.  Formanden har modtaget opfordringer om at søge valg til Danske Ældreråds bestyrelse 

efter at er Danske Ældreråds medlemmer i bestyrelsen fra Region Sjælland ikke ønsker at 

blive genvalgt.  

  

Steen-Kristian Eriksen  

Formand for Ældrerådet i Holbæk kommune  

Mørkøv den 11.12.2018 

  

  

  

  


