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Noter fra Holbæk Kommune.
Byrådsmødet 08-11-2016.
Frikommuneforsøg, frivillige i kommunale tilbud.
Administrationen indstiller, at Holbæk Kommune sammen med andre interesserede kommuner i frikommunenetværket søger om dispensation til, at borgere kan arbejde frivilligt på kommunale tilbud, selvom de ikke
er medlem af en forening.
Byrådet godkendte den 18. maj 2016, at Holbæk Kommune ansøgte om at deltage i frikommuneforsøg II om
emnet ”Øget borgerinvolvering og samskabelse” i netværk med Assens, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern og
Slagelse kommuner, efter indsendelse af ansøgningen er Aarhus også blevet tilknyttet netværket, Social- og
Indenrigsministeren godkendte den 10. oktober 2016, at netværket deltog i frikommuneforsøg II.
I sagen til Byrådet i maj anførtes, at et muligt emne kunne være: ”Ret til, at dagpenge- og Efterlønsmodtagere kan arbejde frivilligt og ulønnet uden fradrag i ydelsen på offentlige institutioner, udenom foreninger,
hvilket ikke er muligt i dag”.
Denne dispensation foreslås indsendt til ministeret som ansøgning allerede den 1. december 2016.
I såvel Byrådets Frivillighedsstrategi, som i Plan- og udviklingsstrategien har Byrådet fastlagt en politik om,
at kommunen skal arbejde på at forbedre rammerne for det frivillige arbejde, så de frivillige kan få bedre
muligheder for at kunne løse fælles udfordringer og yde en indsats for deres medborgere eller lokalsamfund.
Indhold: Specifikt handler det om at ligestille mulighederne for deltagelse i frivilligt arbejde, det er i dag
muligt igennem en forening at arbejde, som besøgsven, på et plejehjem, mens det ikke er muligt, hvis borgeren selv, uden om en forening, ønsker at arbejde frivilligt i et kommunalt tilbud.
Det frivillige arbejde skal forstås som FRIVILLIGT arbejde, det træder IKKE i stedet for eller må være i
vejen for ordinært arbejde, det erstatter IKKE funktioner, der i dag udfyldes af kommunens medarbejdere.
Allerede i dag er der kontrolprocedure for borgeres deltagelse i frivilligt arbejde, så det frivillige arbejde
ikke hindrer borgeren i at tage ordinært arbejde, disse kontrolprocedurer skal fortsat iagttages, også hvis der
gives dispensation.
Ved Byrådets behandling af sagen blev beslutningen følgende: Byrådet godkender indstillingen, idet Udvalget ”Uddannelse og Job”, i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, indstiller retningslinjer for lediges deltagelse i frivilligt arbejde til Byrådets vedtagelse.

2.
Godkendelse af Kultur- og Fritidspolitik 2017-21.
Sagen er behandlet i, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, og herfra indstilles, at Byrådet godkender
Kultur- og Fritidspolitik 2017-21.
Den overordnede retning i politikken findes i fortællingen om det gode håndværk, der både samler op på
Holbæk Kommunes historie, sammenkæder den aktuelle kultur- og fritidspolitik og peger frem mod nye
mål, det gode håndværk er afsættet for en ny måde at tænke friluftsliv, oplevelser, kreative miljøer, byliv og
fællesskaber på nu og i fremtiden.
De øvrige seks fortællinger skriver sig ind i denne ramme med disse overskrifter: 1 Det maritime liv. 2 Bevægende byrum. 3 Fællesskab, læring og dannelse. 4 Natur, idræt og udeliv. 5 Udsyn og oplevelse. 6 Kreative miljøer.
Fra den 7. september til den 5. oktober 2016 har politikken været i høring, der blev indsendt 6 høringssvar, i
disse ses konkrete forslag til ændringer, besluttede tilpasninger og de fulde høringssvar.
Ved Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” behandling af sagen indstilles godkendt hvilket Byrådet gjorde
ved deres behandling af punktet.

Beslutning om levering af sygeplejeydelser på friplejeboligerne Fjordstjernen.
Initiativsag fra, Willy Lisby, V, indstiller, at Byrådet genovervejer om der skal indgås en rammeaftale med
Fjordstjernen om en fast årlig pris på 3,4 mio. kr. for levering af sygeplejeydelser til beboerne på Fjordstjernen.
Beslutning om levering af sygeplejeydelser på Fjordstjernen bør sendes til fornyet behandling i Udvalget
”Aktiv hele Livet” med følgende genbehandling i Byrådet, det skal sikres at Ældrerådet og Handicaprådet
inddrages i behandlingen.
Ved Byrådets behandling af sagen besluttedes følgende: Beslutning om levering af sygeplejeydelser på
Fjordstjernen sendes i fornyet behandling i ”Udvalget Aktiv hele Livet” med efterfølgende genbehandling i
Byrådet.
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