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Referat fra fællesmøde den 24. oktober 2005 med Ældre-og
handicaporganisationerne

Sted :
Tid :

Ældrecentret, Nyvej 7, Skibby
Kl. 10.00 - 12.00
15 repræsentanter fra Brugerrådet, Skibby Pensionistforening,
ÆldreSagen, Fibroteamet, Pensionisternes Motionsforening og
Ældre- og Handicaprådet deltog i mødet.
Desuden deltog Kommunaldirektør Lisbeth Lemmich i ca. 3/4
time.

Ældre- og handicaprådets formand Lise Lotte Due bød velkommen og gav
ordet til Lisbeth Lemmich som var blevet bedt om at orientere om
kommunesammenlægningen specielt med henbhk på forholdene for ældre og
handicappede.
Lisbeth Lemmich omdelte kopieret materiale "Orientering om arbejdet med
sammenlægningen af Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby
kommuner pr. 1. januar 2007”, og forklarede ud fra dette materiale.
Skibby kommune har ca. 6.600 indbyggere med ca. 600 personer ansat
(omregnet i fuldtidsstillinger ca. 450 personer). Byrådet består af 13
medlemmer og Lisbeth Lemmich har været ansat i kommunen i 20 år.
I 2004 blev besluttet Skibby skulle med i det nordlige samarbejde under
navnet Frederikssund kommune med et byråd på 27 medlemmer og 44.000
indbyggere, og der er ca. 4.000 medarbejdere i de 4 kommuner.
Der afholdes fælles seminarer og busture for byrådsmedlemmer for
orientering om de 4 kommuner.
Flere arbejdsopgaver overtages fra stat og amt, og opgaver flyttes fra
kommunerne, hvilket giver personalerokeringer.
De nuværende byråd skal fungere i 2005 og 2006, men fælles procedurer skal
besluttes i det fæhes byråd, f.eks. skal alle arbejdsopgaver / regelsæt
gennemgås i hver kommune og derefter sammenlægges ens.
Sammenlægningsudvalget = Byrådet (som er navnet fra 1.1.2007) skal vælges
15. november 2005 (samtidig med regionsvalg) , og det konstituerende møde
afholdes
d. 6. december 2005.
Dette er udvalg er "Overbyråd”, dvs. det kan forkaste byråds beslutninger.
Sammenlægningsældrerådet skal i princippet fungere på samme måde som
sammenlægningsudvalget.
Der tegnes nyt byvåben.
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Hvilke forvaltning eller hvad der kan placeres på Skibby rådhus er ikke
planlagt, men der indrettes borgerbutik pr. 1. november 2005 i
skatteforvaltningens lokaler.
Derefter blev der rejst spørgsmål fra organisationerne til Lisbeth Lemmich,
bl.a. omkring nuværende og fremtidige lokaler samt inventar for
ældreorganisationerne, samt manglen på et samlingssted til lidt større
aktiviteter.
Svaret var, at i 2006 vil ikke blive ændringer vedr. betaling for lokaler, men
alle priser og betalinger skal harmoniseres.
Disse spørgsmål vil kunne besvares ultimo 2006.
Lisbeth Lemmich blev takket for alle informationerne og svarene på de
spørgsmål, der kunne besvares på nuværende tidspunkt.
Derefter fortsatte formanden for Ældre- og handicaprådet mødet med at bede
om forslag til samarbejde mellem organisationerne og de 2 medlemmer af
ældrerådet, der vælges til sammenlægningsældrerådet, evt. ved 4 møder årlig
(som det d.d.).
Valget til sammenlægningsudvalget bliver afholdt som brevafstemning i uge
45, men det bliver specielt vigtigt at agitere for valg om 4 år, hvor valget
bliver fælles for alle borgere i Frederikssund kommune.
Vedr. kritik af manglende tilbagemelding fra tidligere organisationsmøde,
lovede Lise snarest at skrive en information om de svar Ældre- og
Handicaprådet har opnået, men der kunne gives foreløbig svar på nogle af de
rejste spørgsmål:
Der mangler tilbagemelding om vejbump, hvor der har været afholdt
borgermøde, men der mangler information om flere ønskede ændringer.
Stolene i fritidscentret bliver stadig udskudt i budgettet, og man er begyndt
selv at medbringe stole til arrangement, fordi deltagere ikke kan holde ud at
sidde på nuværende stole. Man undres over, at de ældre brugerne ikke er
taget med på råd ved køb af stole.
På spørgsmålet om en evt. forøget pris på madudbringning ved levering
nærmere omkring kl. 12 kunne siges, at gr. flere udflytninger til
yderdistrikter er leveringstiden nu yderbgere ændret nu til ml. kl. 9.30 og 14,
og kontrakten med udbringningsfirmaet lyder på levering af ca. 60 portioner.
Man håber forholdene bliver bedre i storkommunen.
Desuden er der kritik af maden bl.a. gr. tørt brød og kød.
Skovtur for ældre ønskes genindført.
Der blev rejst kritik afkørslen mellem Dag- og træningscentret og hjemmene
af Frederikssund taxa. Borgerne bliver ikke fulgt til deres hoveddør, eller
køres ad andre ruter end de pårørende er oplyst om ved afhentning (senere
tilbagekomst end ventet).
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Vedr. kørsel til Ældrecentret, Nyvej har alle brugere indenfor det sidste år
modtaget brev fra Ældreservice om forandringen med taxa.
Vedr. bygningen af Nordvænget 19 var containere uhensigtsmæssigt placeret
foran beboernes vinduer.
Der ønskes separering afkørslen på stien omkring Bymidten, bl.a. stien ved
posthuset. Der mangler fortov mellem Netto's og Bymidten's
p arkeringspladser.
Desuden er knallertkørsel, specielt fredag
og lørdag, et stort problem, som er til ulempe for beboere og brugere af
Bymidten.
Ældre- og handicaprådet vil arbejde videre med disse problemer.
Lise afsluttede mødet med at forslå nyt møde i marts 2006.

