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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  SSU - Åben sag  

Mødedato:  12.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Anja Sahan 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-12-2016 
·         Louise Høg orienterer om, at Nordklyngen er gået sammen om at oprette et 

uddannelsesforløb for sygeplejersker, der ansættes i en af kommunerne. Administrationen 

arbejder ligeledes med en rekrutteringsstrategi for at blive bedre til at tiltrække 

arbejdskraft til kommunen. 

·         Louise Høg informerer om projekt tværsektoriel stuegang, hvor der ansættes et 

tværsektorielt udekørende team, der går stuegang på kommunernes midlertidige pladser 

for de borgere, der kommer fra en indlæggelse på Hillerød Hospital. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   16/18623 

Journalnr.:   27.03.00P00 

Sagsforløb:  SSU-ØU-KB - Åben sag  

Mødedato:  12.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Helle Skude 

 

Kriterier for anvisning af plejebolig og ældrebolig  

 
Baggrund 
I forlængelse af administrationens arbejde med kvalitetsstandarder på ældreområdet for 

2017, er kriterierne for anvisning af plejebolig og ældrebolig ligeledes revideret. 

Derudover har administrationen opdateret pjecerne vedr. plejebolig og ældreboliger, så de 

matcher de foreslåede nye kriterier. Endelig er bevillingsbrev vedrørende plejebolig til 

garantiventeliste eller til specifik venteliste ligeledes opdateret. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen, at følgende forslag til nyt materiale godkendes som de nye 

gældende kriterier for anvisning af plejebolig og ældrebolig for 2017 og frem: 

  

·         Forslag til nye kriterier for anvisning af plejebolig (bilag2) 

·         Forslag til nye kriterier for anvisning af boliger til ældre og handicappede (bilag 4) 

·         Forslag til nyt bevillingsbrev vedr. plejebolig garantiventeliste (bilag 7) 

·         Forslag til nyt bevillingsbrev vedr. plejebolig specifik venteliste (bilag 8) 

·         Forslag til ny pjece for plejeboliger (bilag 5) 

·         Forslag til ny pjece for boliger til ældre og handicappede (bilag 6) 

 

Sagsfremstilling 
Baggrund for revidering af kriterier for anvisning af plejeboliger og boliger for 

ældre og handicappede 

Administrationen fremlægger et forslag til opdaterede kriterier for anvisning af plejeboliger 

og nye kriterier for anvisning af boliger for ælder og handicappede.  

Administrationen har gennemgået kriterierne for tildeling af ældrebolig og tildeling af 

plejebolig med det formål at opdatere kriterierne til praksis. Kriterierne er uddybet med 

afsnit om visitation, klagemulighed osv.  

  

Opdatering af pjecer og bevillingsbrev 

Administrationen foreslår ligeledes at pjecerne med oplysninger om dels plejeboliger deles 

boliger til ældre og handicappede opdateres, således at de matcher de nye kriterier. 

Forslaget til nye pjecer ligner de eksisterende i deres form og opsætning og er alene 

opdateret i forhold til de nye kriterier. Priserne er opdaterede. Og der er i begge pjecer sat 

beskrivelser ind, der er opdateret i forhold til arbejdsgangen omkring boligerne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social- og Seniorudvalget Mandag den 12-12-2016   Side 4 

 

Eksempelvis er der sat et afsnit ind om kommunens forventninger til borger og pårørende, 

når borgeren tildeles en bolig. Se bilag 5 og 6 for forslag til nye pjecer. 

  

De to vedlagte bevillingsbreve sendes ud til borgere, som er visiteret til en plejebolig, og 

som er skrevet på ventelisten. Her er et brev til borgere, der ønsker at opskrives på 

garantiventelisten og et til borgere, der søger en specifik bolig på en specifik venteliste. 

Begge breve er ligeledes omskrevet i et opdateret sprog, der matcher de foreslåede 

kriterier og de nuværende arbejdsgange. Her er proceduren for tildeling af en bolig 

ligeledes beskrevet for at klargøre kommunens rammer på området. Se bilag 7 og 8 for 

forslag til nye bevillingsbreve. 

  

Kriterier for anvisning af plejebolig 

De gældende kriterier for anvisning af en plejebolig er godkendt af Kommunalbestyrelsen 

den 18. juni 2012, (se bilag 1). 

Administrationen har revideret kriterierne, og der er i det fremlagte forslag (bilag 2) 

foretaget mindre ændringer, så kriterierne er tidssvarende og matcher praksis. 

Kriterierne er uddybet og beskrevet i en sammenhængende tekst i stedet for punktform. 

Der er sat en beskrivelsen ind vedr. ventelisteprocedure og sondring mellem 

garantiventeliste og specifik venteliste, og et afsnit ind om afgørelse og klagemulighed. 

Derudover er sat et afsnit ind om procedure for intern flytning, og endeligt et er sat et 

afsnit ind omkring snitflader mellem de midlertidige pladser og tildeling af en plejebolig. 

  

  

Kriterier for anvisning af bolig til ældre og handicappede 

De gældende kriterier for anvisning af bolig til ældre og handicappede er også godkendt af 

Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2012, (se bilag 3). 

Administrationen har ikke ændret på de tre opstillede kriterier, som dog er udvidet med 

punkt 4, hvor det oplyses, at visitationen også kigger på hvorvidt et hjælpemiddel, en 

boligændring i nuværende bolig eller et genoptræningsforløb vil kunne tilgodese 

muligheden for at forblive i egen bolig. Der er tilføjet et afsnit omkring afgørelse og 

klagemulighed, og der er sat en beskrivelsen ind vedr. ventelisteprocedure og sondring 

mellem garantiventeliste og specifik venteliste. Kriterierne for opprioritering på ventelisten 

er præciseret til, at borgeren skal være indstillet på at søge om bolig i alle kommunens 

ældre- og handicapvenlige boliger (og ikke kun et specifikt sted) for at blive opprioriteret. 

Forslag til nye kriterier for anvisning af bolig til ældre og handicappede findes i bilag 4. 

  

Høring 

Kriterierne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd fra den 

14. november til mandag den 28. november. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, 

hvor administrationen oplyser, hvad der er ændret i forhold til de eksisterende kriterier. 

Administrationen har deltaget på Seniorrådets møde den 17. november og 

Handicaprådsmøde ligeledes den 17. november, hvor materialet blev gennemgået og der 

kunne stilles spørgsmål. Handicaprådet tog materialet til efterretning ved mødet, og har 

ikke fremsendt yderligere kommentarer. Seniorrådets høringssvar er findes i bilag 9, 

(høringsnotat er ligeledes vedlagt sagen). 

 

Sagens tidligere behandling 
Kriterierne er sidst blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2012. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 Eksisterende kriterier for anvisning af plejeboilg (2012).doc 
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-    Bilag 2: Forslag til kriterier for anvsining af plejebolig 2016 

-    Bilag 3 Eksisterende kriterier for anvisning af ældrebolig (2012).doc 

-    Bilag 4: Forslag til kriterier til anvisning af boliger til ældre og handicappede 

(ældrebolig) 2016 

-    Bilag 5 udkast til ny pjece Plejebolig og plejehjem (2016) (digital pjece) 

(14.11.16).docx 

-    Bilag 6 udkast til ny pjece boliger for ældre og handicappede 2016 (digital pjece) 

(14.11.16).docx 

-    Bilag 7: Forslag til bevillingsbrev plejebolig garantiventeliste 2016 

-    Bilag 8: Forslag til bevillingsbrev plejebolig specifik venteliste 2016 

-    Bilag 9: Høringssvar Seniorråd (28.11.16) 

-    Høringsnotat til Seniorrådet vedr. nye kriterier for anvisning af bolig 2016 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-12-2016 
Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at 

forslagene til nyt materiale godkendes som de gældende kriterier for anvisning af plejebolig 

og ældrebolig for 2017 og frem. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   16/19888 

Journalnr.:   00.06.04G01 

Sagsforløb:  SSU - Åben sag  

Mødedato:  12.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Sune Johansson 

 

Frøken Anne Marie Green-Nielsens legat 

 
Baggrund 
Social- og Seniorudvalget skal, som bestyrer af Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat, 

foretage uddeling af legatportioner. Forslag til uddeling fremlægges til godkendelse. 

Endvidere vedlægges fondens regnskaber til godkendelse og underskrift. 

 

Forslag 
Der er modtaget i alt 5 ansøgninger. Det foreslås at fire ansøgere tildeles et legat på kr. 

4500,- hver og at der gives afslag på en ansøgning. Endvidere foreslås det, at Social- og 

Seniorudvalget godkender og underskriver regnskabet for 2015. 

 

Sagsfremstilling 
Social- og Seniorudvalget skal, som bestyrer af Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat, én 

gang årligt uddele legatkapitalens afkast. Legatet har i 2015 givet et afkast på kr. 19.660,-. 

  

Legatets afkast skal efter fundatsbestemmelserne udloddes til værdige og trængende 

personer med bopæl i Hørsholm Kommune. Legatportionen er anslået til kr. 18.000,- pga. 

udgifter til annoncering mv. Ansøgere hvis årlige indtægt før skat overstiger kr. 125.000,- 

og som har en formue over kr. 10.000,- vil normalt ikke komme i betragtning. 

Legatet har været annonceret i Ugebladet den 12. april 2016. Ved fristens udløb den 13. 

maj 2016 var indkommet 4 ansøgninger. En enkelt ansøgning kom efter fristens udløb. 

Administrationen indstiller, på baggrund af Social- og Seniorudvalgets ønske i 2011, om at 

færre borgere skal tildeles en større portion, at de 4 ansøgere, der har indsendt 

ansøgningen rettidigt, får tildelt legater på kr. 4.500,-. 

  

Endvidere fremlægges fondens regnskab for 2015 til godkendelse og udvalgets underskrift. 

 

Bilag 
-    Anna Marie Green Nielsens Legat 

-    Indstilling til Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat. 
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Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-12-2016 
Social og Seniorudvalget godkendte, at fire ansøgere tildeles et legat på kr. 4500,- hver, og 

at der gives afslag til en ansøgning. Endvidere godkendte og underskrev Social- og 

Seniorudvalget regnskabet for 2015. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social- og Seniorudvalget Mandag den 12-12-2016   Side 8 

 

Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   16/254 

Journalnr.:   85.02.02P05 

Sagsforløb:  SSU - Åben sag  

Mødedato:  12.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Anja Sahan 

 

Status ældre og voksne på døgninstitution - 

december 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 - december 2016.xls 

-    Status på voksenområdet - december 2016 

 

 

Noter til bilag 
Bilag vedhæftes prøvedagsordenen. 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-12-2016 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   16/240 

Journalnr.:   85.02.02P05 

Sagsforløb:  SSU - Åben sag  

Mødedato:  12.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Anja Sahan 

 

Status ældre - December 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 

-    Borgere på venteliste til ældreboliger 

 

 

Noter til bilag 
Bilag vedhæftes prøvedagsordenen  

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-12-2016 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social- og Seniorudvalget Mandag den 12-12-2016   Side 10 

 

 

Bilagsoversigt 
 

Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben 
Bilag 1 Eksisterende kriterier for anvisning af plejeboilg 

(2012).doc 
2232933 

2 Åben Bilag 2: Forslag til kriterier for anvsining af plejebolig 2016 2232928 

2 Åben 
Bilag 3 Eksisterende kriterier for anvisning af ældrebolig 

(2012).doc 
2232934 

2 Åben 
Bilag 4: Forslag til kriterier til anvisning af boliger til ældre og 

handicappede (ældrebolig) 2016 
2232930 

2 Åben 
Bilag 5 udkast til ny pjece Plejebolig og plejehjem (2016) (digital 

pjece) (14.11.16).docx 
2233281 

2 Åben 
Bilag 6 udkast til ny pjece boliger for ældre og handicappede 2016 

(digital pjece) (14.11.16).docx 
2233280 

2 Åben Bilag 7: Forslag til bevillingsbrev plejebolig garantiventeliste 2016 2232968 

2 Åben 
Bilag 8: Forslag til bevillingsbrev plejebolig specifik venteliste 

2016 
2232972 

2 Åben Bilag 9: Høringssvar Seniorråd (28.11.16) 2240925 

2 Åben 
Høringsnotat til Seniorrådet vedr. nye kriterier for anvisning af 

bolig 2016 
2232979 

3 Åben Anna Marie Green Nielsens Legat 2244805 

3 Lukket Indstilling til Frøken Anna Marie Green-Nielsens legat. 2244761 

4 Åben 
Hørsholm- og Udenbys borgere på døgninstitution - december 

2016.xls 
2242263 

4 Åben Status på voksenområdet - december 2016 2242251 

5 Åben Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 2242266 

5 Åben Borgere på venteliste til plejehjem/- boliger 2242271 

5 Åben Borgere på venteliste til ældreboliger 2242273 
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