21-06-2016.

Noter fra Holbæk Kommune.
Byrådsmødet 15-06-2016.
Beslutning om omprioritering af midler til idrætsfaciliteter i budget 2016.
Administrationen indstiller: At der anvendes 1.760 mio. kr. til renovering af sportsgulv i Jernløse Hallen
hvoraf 700.000 kr. allerede er afsat og frigivet i budget 2016, manglende finansiering på 1.100 mio. kr. sker
ved en omprioritering af de allerede frigivne anlægsmidler i 2016 til renovering af Svinninge Hallen, manglende delfinansiering på 1.100 mio. kr. til renovering af Svinninge Hallen sker via halpuljen i 2017.
Omprioritering betyder, at der tilsvarende skal afsættes 1.100 mio. kr. i budget 2017 til Svinninge Hallen, så
der sammen med de overførte midler fra 2016 stadig er afsat 12.800 mio. kr. til renovering af Svinninge
Hallen.
Sagen er behandlet i Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab og Økonomiudvalget og herfra indstilles dette
godkendt og det gjorde Byrådet ved deres behandling af sagen.

Beslutning om projektudbud af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet, Jyderup.
Byrådet besluttede på møde den 11. november 2015 at udbyde Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet
samlet som er offentligt udbud med en anvendelsesbegrænsning som skulle sikre at campingpladsen kunne
være klar til åbning i foråret 2016.
I budgetaftalen for 2016-2019 fremgår det, at vi igangsætter inden udgangen af 2015 et projektudbud omfattende både Jyderup Camping og Skarridsøhjemmet, det skal sikre, at der sker et salg, når der er sikkerhed
for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup By og dermed Holbæk Kommune.
Salget gennemføres således, at en ny ejer har mulighed for at åbne campingpladsen i foråret 2016 og campingpladsen derfor vedbliver med at være i drift, Holbæk Kommune vil sørge for, at campingpladsen fortsætter og ikke kommer til at stå stille.
Sagen er behandlet i Økonomiudvalget, herfra indstilles godkendt og det gjorde Byrådet ved deres behandling af punktet.

2.
Godkendelse af værdighedspolitik.
Administrationen indstiller at der godkendes en værdighedspolitik og der godkendes redegørelse for anvendelse af midler.
Ved finanslovsaftalen for 2016 blev det besluttet at landets kommuner skal udarbejde og implementere en
værdighedspolitik, der er afsat 1 mia. kr. på landsplan og Holbæk Kommunes andet udgør 12.264 mio. kr.
For at Holbæk Kommune kan få de 12.264 mio. kr. skal der senest den 1. juli offentliggøres to dokumenter
på kommunens hjemmeside: 1. En værdighedspolitik. 2. En redegørelse for anvendelse af midlerne, 2016.
Værdighedspolitikken er blevet til i samarbejde mellem Udvalget Aktiv Hele Livet og Ældrerådet, for at
høre nogle af de mange idéer og forslag til hvad en værdig ældrepleje er, besluttede Udvalget og Ældrerådet
at holde en konference i marts måned, her deltog, borgere, pårørende, medarbejdere fra hjemmeplejen og
plejecentre, interesseorganisationer, faglige organisationer, private leverandører og politikere.
Med gode input fra konferencen blev Værdighedspolitikken skrevet, Værdighedspolitikken har fem indsatsområder, 1. Livskvalitet. 2. Selvbestemmelse. 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. 4. Mad
og ernæring og 5. En værdig død, med værdighedspolitikken øger Holbæk Kommune fokus på sundhed,
værdighed og medborgerskab for borgere der får hjælp fra ældreplejen.
Sagen er behandlet i Udvalget Aktiv Hele Livet og Økonomiudvalget og herfra indstilles ovenstående godkendt og det gjorde Byrådet ved deres behandling af sagen.

Jørgen Jensen.

