28-12-2016.

Noter fra Holbæk Kommune.
Byrådsmødet 14-12-2016.
Beslutning om eventuel ændring af styrelsesvedtægten.
Administrationen indstiller, at: Byrådet beslutter, at styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune skal ændres,
så vederlagene til udvalgsformændene, de menige udvalgsmedlemmer og første viceborgmester ikke stiger
med 31,4 % i 2017, men fastholdes på det nuværende niveau.
Indstillingen godkendt af Byrådet.

Beslutning om at ændre status på boliger på plejehotel Stenhusbakken.
Administrationen indstiller, at det besluttes at ændre status fra plejecenter til rehabiliteringsenhed på den ene
gang på plejehotel Stenhusbakken.
På nuværende tidspunkt er der 21 fastboende borgere på Stenhusbakken, de bor spredt i huset og blandt borgere på rehabiliteringsophold og midlertidigt ophold, det giver en del udfordringer i forhold til at sikre den
mest optimale pleje og træning af borgerne, både i forhold til de fastboende og beboerne på plejehotellet.
Der har været dialog med alle fastboende borgere og deres pårørende, og alle har givet deres accept og opbakning til, at de fastboende borgere samles på gang 2, der er tale om i alt 12 borgere, der skal flytte fra
gang 1 til gang 2.
Udgifter til flytningen af de 12 borgere skønnes at løbe op i 271.960 kr., når borgerne flyttes internt i huset,
skal Aktiv Hele Livet afholde udgiften, udgifterne finansieres via puljemidler i Aktiv Hele Livet.
Beløbet dækker udgifter til, istandsættelse af boliger der fraflyttes, nye låse og hjælpemidler, og flyttefirma.
Sagen er behandlet i Udvalget Aktiv Hele Livet og herfra indstilles godkendt og det gjorde Byrådet ved deres behandling af sagen.

Beslutning vedr. sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen, Holbæk.
Administrationen indstiller, at det besluttes hvorvidt byrådets beslutning den 6. september 2016 om levering
af sygeplejeydelser på Fjordstjernen skal ændres, således at det fortsat er Fjordstjernen, der leverer sygeplejeydelserne.

2.
På byrådsmødet den 6. september 2016 behandlede byrådet et punkt om levering af sygeplejeydelser på
friplejehjemmet Fjordstjernen, byrådet besluttede, at hjemtage opgaven, og at det skulle leveres for 3,4 mio.
kr. af medarbejdere fra plejecenter Samsøvej.
På byrådsmødet den 8. november 2016 behandlede byrådet en initiativsag indstillet af Willy Lisby, V, om
levering af sygeplejeydelser på Fjordstjernen, byrådet besluttede at sende beslutningen om levering af sygeplejeydelser på Fjordstjernen til fornyet behandling i Udvalget Aktiv Hele Livet og dermed genbehandling i
byrådet.
Sagen er behandlet i Udvalget Aktiv Hele Livet og her blev høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet
fremlagt, herfra er indstillingen, Pernille Kruse, V, Willy Lisby, V, indstiller, at byrådets beslutning af 6.
september 2016 ændres, således at sygeplejeydelserne leveres af Fjordstjernen indenfor en ramme på 3,4
mio. kr.
Finn Nielsen, O, Jørgen Jensen, A, og Leif Juhl, Ø, indstiller, at byrådets beslutning af 6. september 2016
fastholdes.
Ved byrådets behandling af sagen blev beslutningen følgende: Byrådet godkendte, at byrådets beslutning af
6. september 2016 ændres, således at sygeplejeydelserne til beboerne på Fjordstjernen fremover leveres af
Fjordstjernen inden for en ramme på 3,4 mio. kr. årligt.
For stemte 17, B, C, I, V og Inge Langseth, O. Imod stemte 10, A med undtagelse af Finn Martensen og Ole
Hansen, Ø, samt Finn Nielsen og Steen Klink begge O. 4, John Harpøth og Lene Larsen, begge O samt Finn
Martensen og Ole Hansen, begge A, undlod at stemme.

Jørgen Jensen.

