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Noter fra Holbæk Kommune.
Byrådsmødet 25-01-2017.
Beslutning af helhedsplan for ombygning af Rosenvænget og Elmelunden.
Administrationen indstiller, at
1. Helhedsplan for renovering af Holbæk Ældreboligselskabs boliger på Rosenvænget og Elmelunden
godkendes med de økonomiske konsekvenser.
2. Boligselskabet fritages for afdelingens betaling til boligselskabets dispositionsfond, for lån der udløber.
Det er Holbæk Ældreboligselskab, der ejer Rosenvænget og Elmelunden. Boligselskabet har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til renoverings- og ombygningsprojekt af afdelingerne. Renoverings- og ombygningsprojektet er beskrevet i en helhedsplan. Helhedsplanen indeholder samtidig en ansøgning om kommunegaranti og kapitaltilførsel til genopretning af afdelingens økonomi.
Helhedsplanen indebærer, at de tidligere plejeboliger ombygges til 2-rums ældreboliger. De eksisterende
ældreboliger på Rosenvænget renoveres så tilgængeligheden, specielt i køkken og bad, lever op til lovkrav i
forhold til bl. a. venderadius.
Hvis byrådet godkender helhedsplanen, forpligter kommunen sig til at stille kommunegaranti og yde kapitaltilførsel. Den samlede kommunegaranti udgør 44.612.000 kr.
Når helhedsplanen er endeligt godkendt af Landsbyggefonden bortfalder kommunens betaling af tomgangshusleje for de eksisterende 1-rums plejeboliger.
En del af de gamle plejeboliger på Elmelunden anvendes midlertidig til boligplacering af flygtninge, udflytningen af flygtningene forventes at ske umiddelbart inden ombygningen starter.
Beslutning af ovenstående er behandlet i Udvalget Aktiv Hele Livet og Økonomiudvalget og herfra indstilles godkendt og det gjorde Byrådet ved deres behandling af sagen.

Beslutning om ny administrativ model for samarbejde med de 18 lokale fora i Holbæk Kommune.
Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om en ny administrationsmodel for udbetaling af
årligt tilskud til de 18 lokale fora i Holbæk Kommune, som indebærer, at de lokale fora organiseres som

2.
foreninger eller tilknyttes en eksisterende lokal forening som en forudsætning for at modtage et fast årligt
tilskud, den nye administrationsmodel indfases i 2017.
Hvert lokalforum modtager i dag et fast årligt tilskud, reguleret efter antal indbyggere, tilskuddet anvendes
til møder, småerhvervelser og lokale aktiviteter, i 2016 var det samlede tilskud på 456.000,00 kr., i den gældende administrationsmodel er det ikke et krav, at det lokale forum er organiseret som en forening for at
modtage tilskud, for lokale fora, der ikke er foreninger, administreres tilskuddet i dag på en nærliggende
skole.
Ved Byrådets behandling af sagen blev den nye administrationsmodel godkendt.

Godkendelse af udvalgsrokade.
Gruppeformændene for liste A og liste B har i en mail af 13. januar 2017 meddelt, at:
Solvej Pedersen, B, ønsker at udtræde af Kultur, Fritid og Fællesskab. Jens Kristiansen, A, ønsker at udtræde
af Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge. Jørgen Jensen, A, ønsker at udtræde af Udvalget Aktiv
Hele Livet. Christina K. Hansen ønsker at udtræde af Udvalget Uddannelse og Job.
Det fremgår samtidig af mailen, at grupperne ønsker, at de ledige pladser besættes således:
Jens Kristiansen, A, indtræder i Udvalget Kultur Fritid og Fællesskab, Solvej Pedersen indtræder i Udvalget
Læring og Trivsel for Børn og Unge, Christina K. Hansen, A, indtræder i Udvalget Aktiv Hele Livet. Jørgen
Jensen, A, indtræder i Udvalget Uddannelse og Job. Ændringerne sker pr. 1. februar 2017.
Ved Byrådets behandling af punktet blev ændringerne godkendt.

Godkendelse af ny styrelsesvedtægt, m, m. ændring af vederlag.
Ved Byrådets behandling af sagen den 21. december 2016 besluttede et flertal bestående af 26, A, B, O, V
og Ø at sende styrelsesvedtægten til anden behandling på Byrådets ordinære møde i januar 2017, og at procentsatserne for vederlagene til første viceborgmester, formændene for projektudvalgene og de øvrige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg, projektudvalgene og Børn og Unge-Udvalget ændres med
virkning fra den 1. januar 2017, imod stemte 1, C.

Jørgen Jensen.

