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Noter fra Holbæk Kommune.
Byrådsmødet 19-04-2017.
Frigivelse af anlægsmidler til Boligstrategi.
Boligstrategien på ældreområdet blev startet op i 2011 efter der blev gennemført en screening af samtlige
plejecentre i Holbæk Kommune i 2010, under boligstrategien har der været arbejdet med flere projekter,
herunder: Nye plejecentre, ombygning af eksisterende plejecentre til ældreboliger, plejehotel, aktivitetscentre og ældreboliger.
Der er efterfølgende opført nye plejecentre i Jyderup, Holbæk og Tølløse, der er ligeledes sket ombygning af
aktivitetscentret på Søbæk Have, Jyderup og plejehotellet er flyttet fra Åvang i Regstrup til Stenhusbakken i
Holbæk.
Der er ikke nye projekter, der skal projekteres i 2017, men der er udgifter der er afledte af opførelsen af de
nye plejecentre samt til Søbæk Have som administrationen foreslår finansieret af boligstrategien.
Projekterne der ønskes frigivelse til omfatter: Dækning af underskud på opførelse af servicearealer, § 108
boliger samt anlæg af parkeringsanlæg på Søbæk Have, 50.000 kr. Flytning af beboerne fra Tølløse plejecenter og Møllevang til Tysingehave og relaterede omkostninger som ændrede låsesystemer m. v., 300.000
kr.
Der er i anlægsbudgettet for 2017 sat 4.3 mio. kr. af til boligstrategien, det forventes, at der senere i 2017 vil
støde yderligere afledte omkostninger, som der ligeledes skal finansieres af boligstrategien.
Sagen er behandlet i Udvalget Aktiv Hele Livet og Økonomiudvalget og herfra indstilles godkendt, og ved
Byrådets behandling af sagen blev ovenstående godkendt.

Beslutning om vedtagelse af vedtægt for Ældrerådet.
Ældrerådets nuværende vedtægt blev vedtaget af Holbæk Byråd i 2008. Vedtægten skal revideres, da der
ikke længere findes et klageråd og for at gøre den mere beskrivende.
Ældrerådet har, i forbindelse med revideringen, ønsket at få indarbejdet at valg til Ældreråd gennemføres
som fremmødevalg. Aktiv Hele Livet og Ældrerådet har været i god dialog om revideringen, og vedtægten
foreligger nu i færdig form.
Sagen er behandlet i Udvalget Aktiv Hele Livet og herfra indstilles godkendt og det gjorde Byrådet ved deres behandling af punktet.
Jørgen Jensen.

