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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SSU - Åben sag  

Mødedato:  23.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-05-2016 
-          Næste Social- og Seniorudvalgsmøde afholdes den 20. juni Kl. 14.00. 

-          Sundheds- og ældreministeriet har fremsendt endeligt tilsagn om tilskud til en mere 

værdig ældrepleje i 2016. Tilsagnet er givet på baggrund af den indsendte 

værdighedspolitik. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   16/8178 
Journalnr.:   00.30.00S00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Orientering om afholdt dialogmødeom budget 

2017-2020 på ældreområdet 

 
Baggrund 
Social og Seniorudvalget afholdte onsdag den 27. april dialogmøde omkring budget 2017-

2020 på ældreområdet. 

Mødet blev holdt på Aktivitetscentret Sophielund og indbudt var interessenter på området 

samt alle interesserede borgere.   

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social-og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Der var 18 borgere og interessenter fra forskellige foreninger, råd og bestyrelser, der 

mødte op til Social- og Seniorudvalgets dialogmøde om budget 2017-2020 på 

ældreområdet onsdag den 27. april på Aktivitetscentret Sophielund. 

  

Mødet blev indledt af udvalgsformand Thorkild Gruelund og Borgmester Morten Slotved 

fortalte om den kommende budgetproces. 

  

Morten Slotved fortalte generelt om sidste års budgetproces, hvor kommunen sparede 

mere end andre kommuner. Budgettet er fortsat under pres blandt andet på grund af 

regeringens prioriteringer, herunder omprioriteringsbidraget. Kommunen skal hjælpe der, 

hvor der er brug for det, og der skal tænkes hele vejen rundt om ældreområdet, herunder 

skal der støttes op om frivillige foreninger og frivillige kræfter. 

  

Efter gennemgang af budgetprocessen blev igangsat en proces, hvor de fremmødte fik 

mulighed for at prioritere tre af opgaverne på ældreområdet. Hver deltager fik tre 

klistermærker, som skulle placeres der, hvor man ønsker, at det nuværende serviceniveau 

skal bevares. 

  

Af de otte opgaver, blev der prioriteres således: 

  

Opgave Prioritering/ 

klistermærker 

Serviceniveau på plejecentrene 16 

Serviceniveau i hjemmeplejen 14 
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Serviceniveau på aktivitetscentrer 8 

Serviceniveau i hjemmesygeplejen 7 

Serviceniveau på forebyggende aktiviteter 4 

Serviceniveau på kropsbårne 

hjælpemidler 

2 

Midlertidige pladser og akutteam 2 

Serviceniveau på udlånshjælpemidler 1 

  

Det blev aftalt på mødet at prioriteringerne skulle videregives ved Social- og 

Seniorudvalgets næste møde, så de medlemmer, der ikke kunne være til stede, blev 

orienteret om processen. 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-05-2016 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   16/7251 
Journalnr.:   27.42.00P00 
Sagsforløb:  ssu - Åben sag  
Mødedato:  23.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lisbet Rostgaard Andersen 
 

Orientering om foretagede kommunale uanmeldte 

tilsyn 

 
Baggrund 
Administrationen fremlægger samlede tilsynsrapporter fra de kommunale tilsynsbesøg 

foretaget for 2015. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget tager de kommunale 

tilsynsrapporter til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Denne orientering omkring tilsynsbesøg foretaget på Hørsholm Plejecentre er baseret 3 

kommunalt initierede uanmeldte tilsynsbesøg på Sophielund, Louiselund og Breelteparken. 

  

Rammerne for kommunale tilsyn  

Rammerne for tilsynsproceduren i Hørsholm Kommune er skabt på baggrund af en politisk 

beslutning om, at de kommunale lovpligtige uanmeldte tilsyn skal foretages af en ekstern 

udbyder.  

I dag foretages tilsynene af revisionsfirmaet BDO. 

Social og Seniorudvalget har endvidere valgt at bibeholde et årligt anmeldt besøg, som 

foretages af udvalgsmedlemmer sammen med en kommunal visitator. 

  

Kommunale uanmeldte tilsyn 

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, en gang årligt, at føre tilsyn med kommunens 

plejecentre, jf. Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a. 

Formål med tilsynet: 

·         At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som 

kommunalbestyrelsen har truffet 

·         At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde 

·         At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige 

problemer 

Administrationen har indgået aftale med revisionsfirmaet BDO om at føre tilsyn på 

Hørsholm Kommunes 3 plejecentre, Plejeboligerne Louiselund, Plejeboligerne Sophielund 
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og Omsorgscentret Breelteparken frem til 2018. Fra 2016 og frem vil BDO ligeledes 

foretage et uanmeldt tilsyn på Plejecentret Margrethelund. 

  

Metode  

BDO kombinerer en række forskellige metoder for at lave det helhedstilsyn, Hørsholm 

Kommune har indgået aftale om.  

Grundlæggende elementer i tilsynet 

·         Observationer på fællesarealer 

·         Dialog med beboere, medarbejdere og leder, både struktureret og situationelt 

·         Gennemgang af dokumentation 

BDO’s vurderingsskala indeholder 4 niveauer 

·         Meget tilfredsstillende forhold 

·         Gode og tilfredsstillende forhold 

·         Jævnt tilfredsstillende forhold 

·         Ikke tilfredsstillende forhold 

Et ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af direkte kontakt til forvaltningen 

BDO’s tilsyn beskriver altid et øjebliksbillede af forholdene 

  

Tilsyn på Sophielund, Louiselund og Breelteparken 

Tilsynet for 2015 er foretaget henover efteråret og vinteren.  

BDO’s overordnede indtryk ved tilsynsbesøgene på Plejeboligerne Louiselund og 

Breelteparken betegnes som ”Gode og tilfredsstillende forhold”, mens indtrykket på 

plejeboligerne Sophielund betegnes som meget tilfredsstillende forhold”.  

I bilag 1 følger et kort resumé af tilsynsrapporterne på de tre plejecentre.  

De tre rapporter er ligeledes vedlagt sagen som bilag. 

 

Bilag 
-    Kommunalt tilsyn Sophielund, Breelteparken, Louiselund 2015 

-    BDO Plejeboligerne Sophielund 2015 - Endelig rapport.pdf 

-    BDO Louiselund Plejecenter 2015 - Endelig rapport.pdf 

-    BDO Plejehjemmet i Breelteparken 2015 - Endelig rapport.pdf 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-05-2016 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/8242 
Journalnr.:   27.42.00P00 
Sagsforløb:  ssu - Åben sag  
Mødedato:  23.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lisbet Rostgaard Andersen 
 

Orientering om embedslægeinstitutionens 

tilsynsbesøg 2015 

 
Baggrund 
I 2015 har der været embedslægetilsyn på alle tre plejecentre i Hørsholm Kommune. Det 

drejer sig om Plejeboligerne Louiselund, Plejeboligerne Sophielund og Omsorgscenter 

Breelteparken. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget tager opfølgningsrapporterne fra 

Embedslægeinstitutionen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Denne orientering omkring tilsynsbesøg foretaget på Hørsholm Plejecentre er baseret på et 

tilsynsbesøg fra embedslægen på Plejeboligerne Louiselund, Plejeboligerne Sophielund og 

Omsorgscenter Breelteparken. 

  

Rammer for embedslægens tilsyn  

Embedslægen foretager et uanmeldt tilsynsbesøg, som skaleres til at være årligt eller hver 

andet år alt efter om der på besøget bliver fundet forhold af patientsikkerhedsmæssig 

karakter. Besøgene er lovmæssigt funderet i Sundhedsloven. 

  

Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitution foretager årligt tilsyn med Hørsholm Kommunes 

plejeboliger, jf. Sundhedslovens § 219, stk. 1 og 2 

  

Formål med tilsynet: 

·         At medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på 

landets plejehjem 

  

Hvis tilsynet ikke har konstateret fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og 

mangler, der efter Sundhedsstyrelsens skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige 

konsekvenser, kan tilsynet på et plejehjem udelades det følgende år. 

  

Den sundhedsmæssige indsats vurderes ved at undersøge den sygeplejefaglige 

dokumentation og medicinhåndteringen af tilfældigt udvalgte beboere med komplekse 

plejebehov. 
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Tilsyn i plejeboligerne Louiselund 

Der blev foretaget tilsyn i Plejeboligerne Louiselund i februar 2015. 

Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for 

patientsikkerheden.  

De områder, hvor der blev fundet fejl og mangler, var primært på den sundhedsfaglige 

dokumentation. 

Plejeboligerne Louiselund lavede den ønskede handleplan, som blev godkendt af 

embedslægeinstitutionen. Plejeboligerne Louiselund vil først modtage tilsyn i 2017. 

  

Tilsyn på Breelteparken 

Der blev foretaget tilsyn på Plejehjemmet Breelteparken i marts 2015.  

Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Der var 

ikke indikation for, at plejehjemmet skulle udføre handleplan eller have opfølgende tilsyn i 

2015. De områder, hvor der blev fundet fejl og mangler, var primært på medicinområdet. 

Plejehjemmet Breelteparken skulle ikke lave handleplan, men vil  

få tilsyn igen i 2016. 

  

Tilsyn på Sophielund 

Der blev foretaget tilsyn i Plejeboligerne Sophielund i december 2015.  

Tilsynet fandt mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for 

patientsikkerheden. Sophielund skulle lave handleplan for de nedenfor angivne områder 

indenfor 3 uger efter tilsynet. 

De områder, hvor der blev fundet fejl og mangler, var primært på den sundhedsfaglige 

dokumentation og medicinhåndtering. 

Plejeboligerne Sophielund lavede den ønskede handleplan, som blev godkendt af 

embedslægeinstitutionen. Plejeboligerne Sophielund vil først modtage tilsyn i 2017. 

  

I bilag 1 følger et kort resumé af tilsynsrapporterne på de tre plejecentre.  

De tre rapporter er ligeledes vedlagt sagen som bilag. 

 

Bilag 
-    2015 Emb.læge tilsyn samlet resumé Sophielund, Louiselund, Breelteparken 

-    Resumé embedslægetilsyn 2015: Louiselund 

-    Resume embedslægetilsyn 2015: Breelteparken 

-    Resumé embedslægetilsyn 2015: Sophielund 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-05-2016 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   16/4029 
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Christian Vaarby 
 

Budget 2017: Udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker på Social- og 

Seniorudvalgets område 

 
Baggrund 
Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på 

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

budgetønsker og beslutte eventuelle justeringer.  

  

På Social- og Seniorudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for 

minimum 4,8 mio. kr. Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt 

i alt 5,0 mio. kr. i 2017. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget: 

  

·       drøfter de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og 

budgetønsker på udvalgets område 

·       beslutter eventuelle rettelser til udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område 

 

Sagsfremstilling 
På udvalgsmødet den 11. feb. 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes 

forslag til budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. 

Social- og Seniorudvalgets andel heraf udgør 4,8 mio. kr. Social- og Seniorudvalget 

besluttede på udvalgsmødet den 14. marts 2016 hvilke forslag til budgetreduktioner og 

budgetønsker, som administrationen skal udarbejde til præsentation på udvalgets møde i 

maj. 

  

Budgetreduktioner 

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 5,0 mio. kr. i 

2017 på Social- og Seniorudvalgets område. Der pågår beregninger på enkelte 

budgetreduktioner, hvorfor beløbets størrelse vil blive indarbejdet i forslagene til udvalgets 

møde i juni.  

  

  

Budgetønsker 
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På Social- og Seniorudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 

0,2 mio. kr.  

  

Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Se bilag B for 

en uddybende beskrivelse af budgetforslagene. 

  

  

Den videre proces 

På udvalgsmødet drøfter Social- og Seniorudvalget de udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker og beslutter eventuelle justeringer. Umiddelbart efter 

beslutningerne på fagudvalgsmødet udarbejder administrationen de endelige forslag vedr. 

øvrige budgetreduktioner og budgetønsker, som præsenteres på udvalgets møde i juni. 

Efter godkendelse i udvalget, videresendes samtlige forslag il Økonomiudvalget. De 

endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 26.-27. august 2016. 

 

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

arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.  

 

Kommunikation 
Intet at tilføje. 

 

Sagens tidligere behandling 
- 

 

Bilag 
-    Bilag B Budgetforslag for Social- og Seniorudvalget, majmøde, budget 2017-2020 

-    Bilag A Samlet oversigt Social- og Seniorudvalget, majmøde, budget 2017-2020 

 

 

Noter til bilag 
- 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-05-2016 
Social- og Seniorudvalget besluttede, at forslag SSU 9 udgår. SSU besluttede at tilføje et 

budgetønske om tilførsel af driftsmidler til værestedet Åstedet.  
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   16/4014 
Journalnr.:   00.01.00A00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Christian Vaarby 
 

Budgetopfølgning 2 på Social- og Seniorudvalget 

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Social- og Seniorudvalgets område. 

Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet 

regnskab samt forslag til budgetkorrektioner. 

  

Der foreslås ikke budgetkorrektion på hverken driften eller anlæg for Social- og 

Seniorudvalget i 2016.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget: 

  

a)    at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2016, heraf behandles 

budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status 

og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles 

derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

  

Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af 

politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle 

budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab. 

  

Der forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til drift, som primært kan henføres 

til overførslerne på 6,4 mio. kr., hvorfor der ikke foreslås budgetkorrektioner. Der kan 

således konstateres balance mellem det oprindelige budget og det forventede forbrug. I 

forhold til anlæg kan der konstateres balance mellem forventet forbrug og budget.   

  

Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Social- og Seniorudvalget 

Mio. kr. 

(1) Korr. 

budget inkl. 

overførsler 

2016 

(2) Forventet 

regnskab 

2016 

(3) Forventet 

restbudget 

inkl. 

overførsler 

(4) foreslåede 

budget-

korrektioner til  

budget 2016 

Drift         

41 Ældre, sundhed 243,3 237,5 5,8 0,0 
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42 Social og psykiatri 89,9 88,9 1,0 0,0 

Drift i alt 333,2 326,4 6,8 0,0 

  

Tabel 2: Anlæg opdelt på politikområder Social- og Seniorudvalget  

Mio. kr. 

(1) Korr.  

budget inkl. 

overførsler  

2016 

(2) Forventet 

regnskab  

2016 

(3) Forventet 

restbudget 

inkl. 

overførsler 

(4) Foreslåede 

budget-

korrektioner til 

budget 2016 

Anlæg         

41 Ældre, sundhed 0,4 0,0 0,0 0,0 

42 Social og psykiatri 0,7 0,0 0,0 0,0 

Anlæg i alt 1,1 0,0 0,0 0,0 

* Merforbrug/mindreindtægt (-), Mindreforbrug/merindtægt (+) 

  

Drift: 

  

41 Ældre, sundhed 

Det forventede mindreforbrug på 5,8 dækker primært over, at der overføres et 

mindreforbrug på 5,6. Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fordeler sig på flere 

konti og kan henføres til almindelige udsving mellem de enkelte år.  

  

42 Social og psykiatri 

Det forventede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. dækker primært over, at der overføres et 

mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fordeler sig på 

flere konti og kan henføres til almindelige udsving mellem de enkelte år.  

 

Økonomi/personale 
Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift og 

anlæg for 2016 og overslagsårene 2017-2020.  

  

Tabel 3: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Drift           

41 Ældre, sundhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

42 Social og psykiatri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Tabel 4: Anlæg - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Anlæg           

41 Ældre, sundhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

42 Social og psykiatri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Bemærk at der ikke er tale om egentlige bevillingsskemaer, idet bevillingen først sker på 

ØU/KB. 
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Kommunikation 
Intet at tilføje. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene 

vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i 

Økonomiudvalget.  

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-05-2016 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   16/254 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  23.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre og voksne på døgninstitution - maj 

2016 

 
Baggrund 
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 

 

Forslag 
Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 

 

Bilag 
-    Hørsholm - og Udenbys borgere på døgninstitution maj 2016 

-    Status på voksenområdet 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-05-2016 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Mødedato:  23.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre - maj 2016 

 
Baggrund 
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 

 

Forslag 
Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 

 

Bilag 
-    Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger  

-    Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 

-    Borger epå venteliste til ældreboliger 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-05-2016 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

3 Åben Kommunalt tilsyn Sophielund, Breelteparken, Louiselund 2015 2139509 
3 Åben BDO Plejeboligerne Sophielund 2015 - Endelig rapport.pdf 2139474 
3 Åben BDO Louiselund Plejecenter 2015 - Endelig rapport.pdf 2139473 
3 Åben BDO Plejehjemmet i Breelteparken 2015 - Endelig rapport.pdf 2139471 

4 Åben 
2015 Emb.læge tilsyn samlet resumé Sophielund, Louiselund, 

Breelteparken 
2093133 

4 Åben Resumé embedslægetilsyn 2015: Louiselund 2086399 
4 Åben Resume embedslægetilsyn 2015: Breelteparken 1998039 
4 Åben Resumé embedslægetilsyn 2015: Sophielund 2091072 

5 Åben 
Bilag B Budgetforslag for Social- og Seniorudvalget, majmøde, 

budget 2017-2020 
2150558 

5 Åben 
Bilag A Samlet oversigt Social- og Seniorudvalget, majmøde, 

budget 2017-2020 
2147784 

7 Åben Hørsholm - og Udenbys borgere på døgninstitution maj 2016 2144064 
7 Åben Status på voksenområdet 2144750 
8 Åben Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 2144778 
8 Åben Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 2144779 
8 Åben Borger epå venteliste til ældreboliger 2144780 
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Thorkild Gruelund (C) 
Formand 

______________________________________________  

Nadja Maria Hageskov (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Gitte Burchard (O) 
Medlem 

______________________________________________  

Arne-Georg Stangeby (A) 
Medlem 

______________________________________________  

Ove Petersen (V) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Social- og Seniorudvalgets møde 23-05-2016 


