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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   17/4290 

Journalnr.:   17.13.00A00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  21.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Line Rovelt 

 

Mulighed for skolefritidsordning og andre tilbud 

 
Baggrund 
Børne- og Skoleudvalgets formand Otto B. Christiansen ønsker, at Børne- og Skoleudvalget 

drøfter den nuværende struktur for skolefritidsordning (SFO) samt flere muligheder for at 

have skolefritidsordning og andre fritidstilbud, herunder privat fritidstilbud i Hørsholm 

Kommune.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at administrationen 

fremlægger muligheder for andre fritidstilbud med henblik på, at Børne- og Skoleudvalget 

kan drøfte og beslutte videre tiltag. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2017 
Børne- og Skoleudvalget besluttede, at administrationen arbejder videre med forskellige 

muligheder for skolefritidsordning, herunder private fritidstilbud. 

  

Børne- og Skoleudvalget ønsker at følge fremmødet i skolefritidsordningen. 

 

Fraværende: 
Anders Vestergaard (I), Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   17/3081 

Journalnr.:   17.01.01G01 

Sagsforløb:  Børne- og Skoleudvalget - Åben sag  

Mødedato:  21.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Janie Linius 

 

Udtræden af skolebestyrelse 

 
Baggrund 
To medlemmer af skolebestyrelsen fra Vallerødskolen har anmodet om at udtræde af 

skolebestyrelsen. Det ene medlem af skolebestyrelsen er formand, det andet mening 

medlem. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender 

bestyrelsesmedlemmernes anmodning om at træde ud. 

 

Sagsfremstilling 
Formanden af skolebestyrelsen på Vallerødskolen har anmodet om at udtræde af 

skolebestyrelsen på grund af arbejdsmæssige opgaver, som er placeret i udlandet.  

Det menige medlem af skolebestyrelsen på Vallerødskolen har anmodet om at udtræde af 

skolebestyrelsen grundet personlige forhold. 

Udtrædelserne ønskes gældende fra 1. august 2017. 

Jf. ”Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og 

om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen” (BEK nr. 

28 af 14/01/2014) er det muligt at blive fritaget for hvervet som forældrerepræsentant i en 

skolebestyrelse efter skriftlig anmodning og godkendelse af kommunalbestyrelsen. 

  

Hvis Børne- og Skoleudvalget imødekommer indstillingen, vil der grundet manglende 

stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter blive afholdt suppleringsvalg 

med henblik på at besætte de ledige pladser i skolebestyrelsen for resten af valgperioden. 

Valget sker jf. Styrelsesvedtægten for folkeskolerne. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2017 
Børne- og Skoleudvalget godkendte to bestyrelsesmedlemmers anmodning om at træde ud 

af skolebestyrelsen på Vallerødskolen. 

 

Fraværende: 
Anders Vestergaard (I), Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   17/334 

Journalnr.:   00.32.10S00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  21.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Mette Rasmussen 

 

Årsregnskab 2016 på Børne- og Skoleudvalgets 

område 

 
Baggrund 
Årsregnskabet er udarbejdet på Børne- og Skoleudvalgets område. 

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 3.2 mio. kr. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår Børne- og Skoleudvalget at indstille til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2016 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 
Hovedtallene for Børne- og Skoleudvalgets område kan ses i bilag 1 

  

Institutioner for børn og unge  

Området viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. Se bilag 2 

  

Årets resultat skyldes hovedsageligt merudgifter i forbindelse med drift af daginstitutioner 

for børn indtil skolestart. Grunden er tidsforskydning mellem konstateret fald i antal 

indskrevne børn og planlagt personalemæssig kapacitetstilpasning, samt de økonomiske 

uregelmæssigheder i Lions selvejende børnehuse. Hertil kommer ekstra udgifter til drift af 

Hørsholm Kommunes eget specialpædagogiske tilbud. 

  

Modsat har der været mindre udgifter til forskellige fælles og tværgående aktiviteter. For 

en stor dels vedkommende er baggrunden hertil tidsforskydning mellem planlagt aktivitet 

og afregning. 

  

De forventede lønudgifter til dagplejere har været lavere end forventet, det samme gælder 

de forventede udgifter til diverse forældre tilskud. 

  

Undervisning 

Området viser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Se bilag 3 

  

Årets resultat skyldes hovedsageligt ikke anvendte overførsler fra tidligere år i 

folkeskolerne, samt mindre udgifter til forskellige fælles og tværgående aktiviteter. For en 

stor dels vedkommende er baggrunden hertil tidsforskydning mellem planlagt aktivitet og 

afregning. 
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De forventede udgifter til syge- og hjemmeundervisning samt kommissioner, råd og nævn 

har også været lavere end forventet. Der har samtidigt været et samlet merprovenu i 

forbindelse med mellemkommunale betalinger, da der har været en større efterspørgsel 

efter skolepladser fra udenbys borgere end forventet. 

  

Modsat har der været merudgifter i forbindelse med tilbud om de særlige 

erhvervsgrunduddannelses forløb. Hertil kommer nødvendige afholdelse af ekstraudgifter i 

forbindelse med samarbejdet mellem skolerne og politiet omkring forebyggelse af 

kriminalitet og mistrivsel blandt Hørsholm Kommunens unge. 

  

På anlægssiden er anlægget IT-Læringsmiljø afsluttet. Se bilag 4 

  

Børn og unge med særlige behov 

Området viser et mindreforbrug på 1,8 mio.kr. Se bilag 5 

  

Mindreforbruget skyldes primært budgetafvigelser indenfor specialundervisning i regionale 

tilbud, særlige dagtilbud og klubber, samt opholdssteder mv. for børn og unge. Hvor der på 

opholdssteder mv. for børn og unge blev anvendt 3,4 mio. kr. mere end budgetlagt, blev 

der på specialundervisning i regionale tilbud og særlige dagtilbud og klubber anvendt hhv. 

1,8 mio. kr. og 1,6 mio. kr. mindre end budgetlagt. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om 

årsregnskab 2016, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt 

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

  

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på 

møderne henholdsvis den 6. april 2017 og 24. april 2017. 

  

Overførsler fra regnskab 2016 til budget 2017 behandles i særskilt dagsordenspunkt på 

økonomiudvalgsmødet den 15. marts 2017 og kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts 

2017. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 - Udvalgstabel - BSU 

-    Bilag 2 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 30 Institutioner for børn og unge 

-    Bilag 3 - Beretning og opfølgning på økonomi 31 Undervisning 

-    Bilag 4 - Anlægsoversigt - Undervisning.pdf 

-    Bilag 5 - Beretning og opfølgning på økonomi 34 Børn og unge med særlige behov 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2017 
Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 

godkende Årsregnskab 2016. 

 

Fraværende: 
Anders Vestergaard (I), Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   17/1471 

Journalnr.:   00.30.00Ø00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  21.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Caglayan 

 

Budget 2018: Udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner på Børne- og Skoleudvalgets 

område 

 
Baggrund 
Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 skal fagudvalgene på 

møderne i marts drøfte de af administrationen udarbejdede udkast til budgetreduktioner og 

beslutte eventuelle justeringer, samt bestille udarbejdelse af forslag til budgetønsker.  

  

På Børne- og Skoleudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for 

minimum 3,7 mio. kr. De af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner 

udgør aktuelt i alt 4,3 mio. kr. i 2018. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget: 

  

·         Drøfter de udarbejdede forslag til budgetreduktioner på 

udvalgets område 

·         Beslutter eventuelle justeringer til udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner på udvalgets område 

·         Beslutter hvilke forslag til budgetønsker, som administrationen 

skal udarbejde 

 

Sagsfremstilling 
Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 19. jan. 2017, at der på de enkelte 

politikområder skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 14 mio. kr. 

Børne- og Skoleudvalgets andel heraf udgør 3,7 mio. kr. 

  

Budgetreduktioner 

De af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 4,3 

mio. kr. i 2018. 

  

Se bilag for en oversigt over forslag til budgetreduktioner, samt en uddybende beskrivelse 

af budgetforslagene. 
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Budgetønsker 

Udvalget skal tage stilling til, om og hvilke konkrete forslag til 

budgetønsker, som administrationen skal udarbejde. 

  

  

  

Den videre proces 

På udvalgsmødet drøfter Børne- og Skoleudvalget de udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og beslutter eventuelle justeringer. Umiddelbart efter beslutningerne på 

fagudvalgsmødet udarbejder administrationen de endelige forslag til budgetreduktioner, 

som præsenteres på udvalgets møde i maj. Efter godkendelse i udvalget, videresendes 

samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 21. juni 2017. De 

endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 25.-26. august 2017. 

 

Økonomi/personale 
Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af 

arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2018-2021.  

 

Kommunikation 
Intet at tilføje. 

 

Bilag 
-    Budgetforslag for BSU, martsmøde, Budget 2018-2021 

 

 

Noter til bilag 
Bilag er under udarbejdelse 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2017 
Børne- og Skoleudvalget drøftede forslag til budgetreduktioner. 

  

Børne- og Skoleudvalget gav input til præciseringer i de udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner. 

  

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at administrationen udarbejder budgetforslag for 

mulige anlægsønsker på skolerne samt en særlig indsats for at forbedre skolernes 

hjemmesider. 

 

Fraværende: 
Anders Vestergaard (I), Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   17/3620 

Journalnr.:   27.12.00A00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  21.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Muhammed Mustafa Arabaci 

 

Tidlig og forebyggende indsats til sårbare børn og 

unge 

 
Baggrund 
I budgetaftalen for 2017-2020 står nævnt, at Hørsholm Kommune i 2017 vil sætte fokus på 

en ny investeringsstrategi over for udsatte børn og unge. Strategien vil, gennem 

investering i omlægning af indsatsen, kunne medføre både øget kvalitet og økonomisk 

gevinst.  

  

Det er nu muligt at finansiere en del af strategien med en ny pulje fra Socialstyrelsen, der 

dog kræver politisk opbakning og medfinansiering. 

  

Administrationen vurderer, at medfinansiering af puljen kan ske gennem en række 

forebyggende initiativer, der allerede er sat i gang, bl.a. fra Det nære Sundhedsvæsen.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender: 

 Forslag om allokering af midler til medfinansiering af 

puljeansøgningen med 1,957 mio.kr. 

 Vedlagte politiske støtteerklæring til brug for puljeansøgningen 

på området.  

 At administrationen arbejder videre med og fremlægger en 

investeringsstrategi for området på budgetkonferencen i august 
2017. 

 

Sagsfremstilling 
I budgetaftalen for 2017-2020 står nævnt, at administrationen i foråret 2017 vil sætte 

fokus på en tidlig, forebyggende og mere effektiv indsats over for udsatte børn og unge – 

en såkaldt investeringsstrategi, som gennem investering i omlægning af indsatsen vil 

kunne medføre både øget kvalitet og økonomisk gevinst.  

  

Det skal ske gennem en tidligere og mere forebyggende indsats, som skal forhindre, at 

børnenes problemer vokser sig store. Samtidig skal børn og unge, som allerede har store 

sociale problemer, hjælpes til mindre indgribende indsatser gennem bl.a. mere fokus på 

effekt i indsatserne.  
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Administrationen arbejder på en sådan strategi, som tænkes fremlagt på årets 

budgetkonference, hvis dette godkendes af Børne- og Skoleudvalget.  

  

Initiativer til en tidlig, forebyggende og mere effektiv indsats 

Med en ny pulje fra Socialstyrelsen er der mulighed for at få finansieret en del af 

omlægningen af indsatsen på området. Der kan ansøges om maksimalt 1,9 mio. kr. der 

skal bruges inden for perioden maj 2017 - december 2019. Det er en forudsætning, at 

kommunen selv medfinansierer et beløb svarende til de midler, der ansøges om, og at der 

er politisk opbakning til dette.  

  

Midlerne kan være del af det eksisterende budget i form af løn, aktiviteter, 

kompetenceudvikling mv., der bruges på forebyggende indsatser i tråd med dem, der kan 

søges om i puljen.  

  

Administrationen ser mulighed for at medfinansiere puljen gennem en række forebyggende 

initiativer, der allerede er sat i gang, bl.a. fra Det nære sundhedsvæsen. Det drejer sig 

om:  

 Tidlig tværfaglig indsats for sårbare familier med nyfødte børn 

(245.000 kr.) 

 Ungecafé for sårbare unge (360.000 kr.) 

 Gruppeforløb for skilsmissebørn på skolerne (458.000 kr.) 

 Åben rådgivning for forældre med bekymring for deres barns 

trivsel/udvikling (222.000 kr.) 

 Tværsteamet (tværfagligt støtteteam til børn med udfordringer i 

dagtilbud) (585.000 kr.) 

 Åben rådgivning til børn og unge med sprog- og 
motorikproblemer (87.000 kr.) 

I alt 1,957 mio.kr. for hele perioden. 

  

Administrationens puljeansøgning vil have fokus på:   

 Tidlig, tværfaglig og koordineret indsats for børn i alderen 0-6 år. 

Alt efter behov sættes ind med en koordineret, tværfaglig indsats 

over for børn, som forældre eller dagtilbud identificerer som 

udfordrede. Der sættes forebyggende ind, så barnets overgang til 

skolen lettes.  

 Ændring af mindset i myndighedssagsbehandlingen med større 

fokus på effekt, opfølgning og en stadig bevægelse mod mindre 

indgribende indsatser.  

 Udvidelse af tilbudsviften med flere forebyggende tilbud og større 
fokus på effekt  

  

Børn- og Skoleudvalgets beslutning vil blive fremlagt til orientering for Sundhedsudvalget 

under meddelelser. 
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Økonomi/personale 
Ingen økonomiske konsekvenser for nuværende budget. Mulighed for ekstrafinansiering til 

forebyggende arbejde med ca. 1,9 mio. kr. frem til udgangen af 2019. 

 

Bilag 
-    Politisk støtteerklæring 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2017 
Børne- og Skoleudvalget godkendte medfinansiering til puljeansøgningen. 

  

Børne- og Skoleudvalget godkendte og underskrev støtteerklæring til puljeansøgningen. 

  

Børne- og Skoleudvalget godkendte, at administrationen arbejder videre med en 

investeringsstrategi for området, som vil indgå i budgetprocessen for Budget 2018-2021.  

 

Fraværende: 
Anders Vestergaard (I), Alexander Jonsbak (V) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 21-03-2017   Side 11 

 

Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  6 

Acadre sagsnr.:   17/2822 

Journalnr.:   29.00.00A00 

Sagsforløb:  BSU-SSU-SU-ØU-KB - Åben sag  

Mødedato:  21.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Josefine Haahr Nielsen 

 

Godkendelse af KKR-mål for sundhed 

 
Baggrund 
KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne for somatik og psykiatri fornys. 

Rammepapirerne beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på 

sundhedsområdet.  Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og 

fokusere de nye mål.  

  

KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes 

til kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere 

rammepapirer. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at udvalget godkender forslaget. 

 

Sagsfremstilling 
Baggrund  

Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik 

og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på 

sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk 

dagsorden i KKR-Hovedstaden (KKR kommunekontaktråd), som har styrket kommunernes 

fælles stemme og vist en retning til KL og regeringen samt til samarbejdspartnere som 

Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Rammepapirerne har også øget 

opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på 

sundhedsområdet.  

  

KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornys.  Der har gennem processen 

været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål. KKR har på møde den 6. 

februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til 

kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere 

rammepapirer.  

  

KKR-mål for sundhed  

Formålet med KKR-mål for sundhed er, at vi sammen som kommuner sætter vores egen 

dagsorden på vigtige områder, hvor vi sammen kan yde en bedre indsats til borgerne. Når 

de 29 kommuner i hovedstadsregionen samarbejder, står vi desuden langt stærkere, end 

hvis vi har 29 forskellige positioner. Det giver tilsammen mulighed for, at vi kan yde en 

endnu bedre indsats til borgerne i det nære sundhedsvæsen. Og det giver mulighed for at 
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stille krav til vores samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden, herunder i en ny 

sundhedsaftale i 2019. 

  

KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således: 

 Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til 

borgere med fysiske sygdomme 

 Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i 

akut psykiatrisk tilstand  

 Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed 

  

Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er vigtigst for fællesskabet af 29 kommuner 

at arbejde med i de kommende år. Målene tegner ikke nødvendigvis de største 

sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de tegner de udfordringer, som 

ligger på den fælleskommunale bane, som vi ikke arbejder med i regi af sundhedsaftalen 

eller andre regi. Eksempelvis fylder borgere med kronisk sygdom rigtig meget i 

sundhedsaftalen, men de spiller ikke nogen rolle i KKR-mål for sundhed for nuværende. 

  

På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har vi som følge af handlingsplan for 

den ældre medicinske patient en fælles opgave. Vi skal i 2018 sikre vores borgere adgang 

til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye standard[1]. Det vil vi gøre 

sammen ved at udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin 

frem mod 2018. Vi vil tegne en fælles og entydig profil for vores akutfunktioner og det vil 

gøre os til en stærkere spiller, når vi skal indgå aftaler med vores samarbejdspartnere i 

Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden.  Samtidig giver det et godt grundlag for at 

hjælpe hinanden, herunder med at opnå en tilstrækkelig volumen bl.a. via fælles drift af 

tilbud mellem kommuner. 

  

På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få 

en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte 

psykiatriområde. Det handler i høj grad om at komme på forkant med udviklingen og 

definere vores egen rolle før andre aktører for alvor træder ind i det rum. Der er ikke krav 

om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, 

men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner som arbejder med 

tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene mest muligt effekt.  

  

På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de 

unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Vi skal forebygge for hinandens unge, 

der hvor de færdes og vi vil sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og 

mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. De unge er valgt, fordi 

der er nogle væsentlige sundhedsudfordringer, som vi som enkeltkommuner har svært ved 

at løse. 

  

Proces for udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed  

KKR-målene er efter ønske fra KKR udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af 

udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner. Alle kommuner har haft mulighed 

for at give input til relevante temaer, som dernæst er blevet drøftet på to administrative og 

to politiske dialogmøder i 2016.  
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På de politiske dialogmøder har borgmestre, udvalgsformænd og medlemmer fra de 29 

kommuner været inviteret. Deltagerne har på møderne drøftet og prioriteret temaer inden 

for hhv. fysisk og psykisk sundhed. Det politiske dialogmøde i april 2016 har givet 

anledning til, at KKR-målene nu omfatter både fysisk og psykisk sundhed i ét papir. 

  

De politiske prioriteringer fra dialogmøderne har dannet grundlag for et udkast til KKR-mål 

for sundhed, som blev forelagt KKR-Hovedstaden den 25. november 2016. På det tidspunkt 

indeholdt KKR-mål for sundhed i alt 6 mål og KKR bad om en yderligere fokusering. På den 

baggrund er KKR-mål for sundhed blevet tilpasset. KKR godkendte den 6. februar 2017 den 

vedlagte udgave af KKR-mål for sundhed til udsendelse til kommunalbestyrelserne. De tre 

mål, som blev sorteret fra i den sidste runde fremgår sidst i papiret som 

udviklingsområder, som kommunerne opfordres til at arbejde videre med. 

  

Konkret er KKR-målene udarbejdet af en skrivegruppe under KKR’s Embedsmandsudvalg 

for Sundhed med repræsentanter fra alle klynger og med indsigt i hhv. somatik og 

psykiatriområdet. 

  

Opfølgning på KKR-mål for sundhed 

KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog 

dynamisk, forstået på den måde, at vi hvert år vil gøre status på, hvor langt vi er nået. Vi 

vil sammen i KKR-regi sætte hak ved opfyldte mål, tilpasse mål der er blevet forældet eller 

tilføje nye relevante mål. Således forventes papiret at udvikle sig løbende, hvilket giver 

mulighed for at reagere på udviklingen på området og politiske prioriteringer for 

fællesskabet af de 29 kommuner. Afhængigt af karakteren af ændringerne vil de blive 

forelagt KKR og evt. kommunalbestyrelserne. Udviklingsområderne som står til sidst i KKR-

mål for sundhed vil være oplagte at tage frem, når der bliver plads til nye mål.  

  

KKR-mål for sundhed, uddybende inspirationsmateriale om udviklingsområderne samt 

løbende resultater kan findes på Det fælleskommunale sundhedssekretariats hjemmeside 

her: http://www.fks-h.dk/TEMAER/KKR-mål-for-sundhed.aspx#429  

 

 

 
[1] Standarden udkommer i marts 2017. Høringsversion af standarden kan ses her: 

http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e72a9628-e9c5-4311-99dc-

05e81838bfe8/H%C3%B8ringsudkast_kvalitetsstandarder_kommunale%20akutfunktioner.

pdf 

 

Økonomi/personale 
Forudsætninger for implementering 

Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de 

gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser 

i dag. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid 

prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde. Der gøres opmærksom på, 

at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale 

handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016). 

  

Nogle indsatser vil løses bedst, når det sker i samarbejde mellem kommuner, fx på 

akutområdet. Her kan forpligtende driftssamarbejder mellem et antal kommuner være 

relevant, fx i klyngeregi.  

 

http://www.fks-h.dk/TEMAER/KKR-mål-for-sundhed.aspx#429
http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e72a9628-e9c5-4311-99dc-05e81838bfe8/H%C3%B8ringsudkast_kvalitetsstandarder_kommunale%20akutfunktioner.pdf
http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e72a9628-e9c5-4311-99dc-05e81838bfe8/H%C3%B8ringsudkast_kvalitetsstandarder_kommunale%20akutfunktioner.pdf
http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e72a9628-e9c5-4311-99dc-05e81838bfe8/H%C3%B8ringsudkast_kvalitetsstandarder_kommunale%20akutfunktioner.pdf
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Bilag 
-    Bilag 1 KKR-mål for sundhed.pdf 

-    Bilag 2 Diagram med tidsplan for de konkrete KKR-mål for sundhed.pdf 

-    Bilag 3 Notat vedr. vurdering af implementering af KKR-mål for sundhed i Hørsholm 

Kommune.docx 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2017 
Børne- og Skoleudvalget godkendte de fremlagte forslag til KKR-mål for sundhed. 

 

Fraværende: 
Anders Vestergaard (I), Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  7 

Acadre sagsnr.:   17/3912 

Journalnr.:   27.00.00S00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  21.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Nina Suenson 

 

Støtte til frivillige aktiviteter for sårbare familier 

 
Baggrund 
Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm har henvendt sig til administrationen med en 

anmodning om økonomisk støtte til fremtidig organisering af selvhjælpsgrupper for sårbare 

børn, unge og familier. Behovet skyldes, at centret i 2017 ikke har modtaget tilstrækkeligt 

med støttekroner fra centrale puljer til opretholdelsen af centrets aktiviteter på dette 

område. 

 

Forslag 
Det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget vurderer, om der skal lægges et ønske op på 

budgetkonferencen om en fast årlig bevilling på 247.500 kr. til organisering af 

selvhjælpsgrupper for sårbare familier i regi af Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm.  

  

Til orientering er det lagt til godkendelse hos Sundhedsudvalget, at tiloversblevne midler 

fra Det nære sundhedsvæsen i 2017 omfordeles til arbejdet med selvhjælpsgrupper i 

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm (i alt 130.000 kr.).  

  

 

Sagsfremstilling 
Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm har gennem flere år kørt en række selvhjælpsgrupper 

for børn og familier med trivselsproblemer. Eksempelvis en gruppe for ADHD-børn, en 

gruppe for unge med studierelateret stress og en gruppe for mødre med fødselsreaktioner.  

  

Ifølge centret er der god erfaring med samtalegrupper, hvor man mødes med ligestillede i 

uformelle omgivelser. Dette kan virke forebyggende, så eventuelle gråzoneproblematikker 

kan afdramatiseres.  

  

Fremover har centret et ønske om at satse yderligere på selvhjælpsgrupper for børn, unge 

og familier med trivselsproblemer. Det kunne være selvhjælpsgrupper til børn og unge med 

udfordringer som stress eller angst eller med forældre med alkoholmisbrug eller en alvorlig 

sygdom. Man ønsker også at fortsætte grupperne for ADHD-børn og evt. for deres 

forældre.  

  

Økonomisk udfordring i forhold til selvhjælpsaktiviteter 

Da centret ikke har modtaget tilstrækkeligt med centrale puljemidler i 2017, vil det 

imidlertid bliver nødt til at afskedige dets frivilligkoordinator gennem fem år.  
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Koordinatorens rolle er at rekruttere og supervisere frivillige samt markedsføre og 

organisere centrets selvhjælpstilbud. Forsvinder frivillighedskoordinatoren vil det, ifølge 

centret, betyde en reduktion af både antallet af og kvaliteten i centrets tilbud til 

kommunens borgere.   

  

Centret har derfor henvendt sig til administrationen med en anmodning om økonomisk 

støtte til fortsat organisering af selvhjælpsgrupperne.  

  

Den faglige vurdering fra Center for Børn og Voksne er, at selvhjælpsgrupperne er et 

relevant supplement eller alternativ til kommunal hjælp for kommunens borgere. En 

investering i organisering af frivillige aktiviteter vil derfor været givet godt ud.  

   

Fast støtte på budgettet? 

Det foreslås, at udvalget vurderer, om der på budgetkonferencen skal lægges et punkt op 

om en fast årlig bevilling på 247.500 kr. til organisering af selvhjælpsgrupper for sårbare 

familier i regi af Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm. Pengene vil gå til løn til 

frivillighedskoordinatoren (17 timer ugentligt).   

  

Til orientering er det lagt til godkendelse hos Sundhedsudvalget, at tiloversblevne midler 

fra Det nære sundhedsvæsen i 2017 omfordeles til arbejdet med selvhjælpsgrupper i 

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm hurtigst muligt (i alt 130.000 kr.).  

  

Til yderligere orientering tildeles centret fast på budgettet 503.000 kr. årligt fra Social- og 

Seniorudvalget. Der gives endvidere støtte gennem §18 til forskellige projekter ad hoc to 

gange årligt.  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2017 
Børne- og Skoleudvalget besluttede, at sagen går videre til Sundhedsudvalget.  

 

Fraværende: 
Anders Vestergaard (I), Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  8 

Acadre sagsnr.:   16/21052 

Journalnr.:   82.00.00P15 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  21.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Liv Forsberg 

 

Velfærd frem for mursten 

 
Baggrund 
Som led i arbejdet med ”Velfærd frem for mursten – en aktiv udviklings- og 

investeringsstrategi” gives en mundtlig orientering om projektet ”Sammenhængende 

børneliv 0-18 år”.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagens tidligere behandling 
I løbet af 2015 og 2016 har løbende være forelagt orienteringer og oplæg til beslutninger 

for Børne- og Skoleudvalget.  

  

Børne- og Skoleudvalget 21. februar 2017 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2017 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Anders Vestergaard (I), Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  9 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  21.03.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2017 
Administrationen orienterede om, 

·         At de to nyansatte dagplejere er i gang og har fuld belægning med børn. 

Dagplejen er dermed fyldt. 

·         At der er interesse for videre dialog om brugen af Ungehuset. Børne- og 

Skoleudvalget støtter op herom. 

·         Status omkring det selvejende område Lions. 

·         En konkret sag på Rungsted Skole. 

  

Derudover delte Børne- og Skoleudvalget nogle refleksioner på baggrund af en sag i Børne- 

og Ungeudvalget. 

 

Fraværende: 
Anders Vestergaard (I), Alexander Jonsbak (V) 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

3 Åben Bilag 1 - Udvalgstabel - BSU 2273243 

3 Åben 
Bilag 2 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 30 Institutioner 

for børn og unge 
2280076 

3 Åben Bilag 3 - Beretning og opfølgning på økonomi 31 Undervisning 2280080 

3 Åben Bilag 4 - Anlægsoversigt - Undervisning.pdf 2282620 

3 Åben 
Bilag 5 - Beretning og opfølgning på økonomi 34 Børn og unge 

med særlige behov 
2280089 

4 Åben Budgetforslag for BSU, martsmøde, Budget 2018-2021 2292791 

5 Åben Politisk støtteerklæring 2288920 

6 Åben Bilag 1 KKR-mål for sundhed.pdf 2280998 

6 Åben 
Bilag 2 Diagram med tidsplan for de konkrete KKR-mål for 

sundhed.pdf 
2281002 

6 Åben 
Bilag 3 Notat vedr. vurdering af implementering af KKR-mål for 

sundhed i Hørsholm Kommune.docx 
2282959 
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Otto B. Christiansen (C) 
Formand 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (I) 
Næstformand 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (C)  
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  
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