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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SSU - Åben sag  

Mødedato:  28.04.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 28-04-2014 
Centerchef Klaus Poulsen gav en orientering om, at der har været røgudvikling i en 

lejlighed i Bolero. Udvalget ønsker at Administrationen tilrettelægger et besøg i 

bofællesskabet Bolero. 

  

Gitte Burchardt (DF) ville gerne høre, hvornår den ekstra rengøring til borgerne opstarter. 

(Midler fra ældrepuljen) Centerchef Louise Høg oplyste, at det bliver private leverandører 

der får opgaven og at rengøringen vil være gennemført inden udgangen af året.  

  

Direktør Kenneth Kristensen oplyste, at turen til Skanderborg er blevet tilrettelagt og 

udvalget blive mødt med Udvalgsformand og Ældrechefen. Der vil blive etableret et besøg 

til 1-2 institutioner, hvorefter turen går videre til Ålborg til KL’s årlige sociale temamøde.  
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/1814 
Journalnr.:   00.01.00P00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  28.04.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Fokusområder for SSU 2014 -2017 

 
Resume 
Punktet ligger op til en drøftelse af ønsker og forventninger for udvalgets arbejde og 

fokusområder i valgperioden 2014 – 2017. 

 

Forslag 
Det anbefales, at Social og Seniorudvalget drøfter ønsker og forventninger for udvalgets 

arbejde og fokusområder i valgperioden 2014 – 2017. 

 

Sagsfremstilling 
Formanden for Social og Seniorudvalget ønsker, at Social og Seniorudvalget har en 

drøftelse omkring ønsker og forventninger til fokusområder indenfor udvalgets 

ressortområde i denne valgperiode, det vil sige 2014 – 2017. 

  

Administrationen har nedenstående listet en række udfordringer, som administrationen 

vurderer, vil få betydning for ældreområdet i de kommende år 

 Fortsat at sikre kommunal kapacitet og kompetence, der matcher 

den stigende borgergruppes behov - som følge af en øget 

ambulant behandling, kortere indlæggelser og en øget grad af 

behandling i eget hjem 

 Sikre den rette fremtidige disponering af kapacitetsplanlægning 

på plejeboligområdet 

 Fortsat at arbejde med udbredelse af hverdagsrehabilitering 

”Aktiv Hverdag” i hjemmeplejen og til dels på plejecentrene, 

således at borgerne opnår mest mulig selvhjulpenhed og 
uafhængighed 

 Sikre det rette sundheds- og sygeplejefaglige kompetenceniveau 

til varetagelse af de komplekse plejeopgaver, som gradvist 
overtages af kommunerne 

 Reducere antallet af indlæggelser og genindlæggelser med 

forebyggelige diagnoser for borgere med tilknytning til 
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ældreområdet – herunder at fortsætte arbejdet med tidlig 
opsporing 

 Jævnfør Sundhedsaftalen vil kommunen i samarbejde med 

Region Hovedstaden og praktiserende lægger skulle sikre 

sammenhængende forløb for den enkelte borger, som har forløb 
på tværs af hospital, almen praksis og kommune 

 Fokus på opgaveoverdragelse fra det regionale sundhedsvæsen 

til kommunen 

 Fortsat at arbejde med det stigende antal af borgere med en 

kronisk sygdom og borgere med et stort plejebehov 

 Fortsat at arbejde med ”Aktivt medborgerskab” hvor de ældre 

borgeres ressourcer tænkes ind som et supplement til 
kommunens faglige kompetencer 

 Skabe rammer for borgerne, som understøtter en sund levevis og 

forebygger funktionsnedsættelse og livsstilssygdomme 

  

  

Overskrifterne er nævnt som inspiration til udvalgets drøftelse af Social og Seniorudvalgets 

arbejde 2014 – 2017. 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-02-2014 
Punktet udsættes til næste møde. 

  

  

 

Fraværende: 
Niels Lundshøj Petersen (A), Ove Petersen (V) 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-03-2014 
Punktet udsættes til næste møde. 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 28-04-2014 
Udvalget drøftede fokusområder og der var enighed om, at det er gode fokusområder der 

arbejdes med i denne valgperiode. Udvalget efterlyste mere omkring sociale områder 

herunder misbrug og psykiatri. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/6081 
Journalnr.:   27.00.00P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  28.04.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Majken Wiingaard 
 

Tilfredshedsundersøgelse 

 
Resume 
Administrationen foreslår at der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse på det 

specialiserede voksenområde for de midler der er afsat til en undersøgelse på 

ældreområdet. Målgruppen omfatter 318 borgere med meget forskellige handicaps og 

udfordringer. 

  

Der er ikke tidligere gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på det specialiserede 

voksenområde. Det vurderes, at man får størst udbytte af en kvalitativ 

undersøgelsesmetode, idet mange af borgerne vil have svært ved at besvare et mere 

generelt spørgeskema. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget vælger at anvende de afsatte 

midler til en tilfredshedsundersøgelse på ældreområdet til i stedet at lave en kvalitativ 

tilfredshedsundersøgelse på det specialiserede voksenområde.  

 

Sagsfremstilling 
Der er ikke tidligere gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på det specialiserede 

voksenområde. Der blev ikke ved budgetforhandlingerne 2014-2017 bevilget midler til 

gennemførelse af en sådan undersøgelse, hvorfor administrationen anbefaler, at de afsatte 

midler til gennemførelse af en brugertilfredsundersøgelse på ældreområdet i stedet 

anvendes til en tilfredshedsundersøgelse på det specialiserede voksenområde. 

  

Det specialiserede voksenområde omfatter 318 borgere med meget forskellige 

udfordringer. Nogle er udviklingshæmmede, nogle har et fysisk eller psykisk handicap, 

andre modtager rehabilitering efter en erhvervet hjerneskade, og nogle borgere modtager 

behandling for deres alkohol- eller stofmisbrug. 

  

Metodisk kan en tilfredshedsundersøgelse udføres kvantitativt eller kvalitativt. 

Fordelene ved en kvantitativ undersøgelse er, at man kan få en stor dataindsamling om 

den oplevede tilfredshed.  

Fordelene ved en kvalitativ undersøgelse er, at man kan spørge mere konkret ind til den 

enkelte brugers oplevede kvalitet gennem fokusgruppeinterview eller lignende. 

  

Administrationen vurderer ikke, at man ved gennemførelse af en kvantitativ undersøgelse 

kan få et tilstrækkeligt validt grundlag for at kunne vurdere brugertilfredsheden, dels 
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begrundet i en forventet lav svarprocent, og dels begrundet i risikoen for at mange af disse 

udsatte borgere misforstår spørgsmålene eller bliver bekymret over deres rolle ved 

besvarelsen. 

  

Administrationen anbefaler derfor, at der gennemføres en kvalitativ undersøgelse, hvor 

man gennem eksempelvis fokusgruppeinterview kan spørge en repræsentativ udvalgt 

målgruppe af borgere om deres oplevede tilfredshed med måden de er blevet behandlet på 

uanset om de har fået eventuelle ansøgninger imødekommet eller ej. Fokusgruppeinterview 

giver endvidere mulighed for at invitere pårørende med til interviewet for de borgere der 

har svært ved selv at kommunikere deres budskaber. 

 

Økonomi/personale 
Der er i 2014 afsat 200.000 kr. til en tilfredshedsundersøgelse på Social- og 

Seniorudvalgets område.  

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen har ikke tidligere været behandlet i Social- og Seniorudvalget, men der har i 

forbindelse med budgetforhandlingerne 2014-2017 været fremsat et budgetønske om 

gennemførelse af en tilfredshedsundersøgelse på det specialiserede voksenområde. 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 28-04-2014 
Indstillingen godkendt idet der overføres midler til undersøgelsen fra politikområde 41 til 

42. Udvalget ønsker at få en cases som belyser sager indenfor det specialiserede område. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/5552 
Journalnr.:   27.06.08P17 
Sagsforløb:  SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  28.04.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Sielemann 
 

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 

 
Resume 
Hvert år udarbejder Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde i 

Region Hovedstaden et udkast til Udviklingsstrategi. 

  

Strategien omfatter udvikling i målgrupper og efterspørgsel af tilbud indenfor det 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. 

  

Udkastet forlægges i første omgang Kommunekontaktrådet, KKR, hvorefter det sendes til 

regionens Kommunalbestyrelser til godkendelse. 

  

KKR har behandlet og godkendt udkastet på deres møde d. 14. marts 2014. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, 

at godkende Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 

2015. 

  

Punktet forelægges for Børne- og Skoleudvalget med enslydende indstilling. 

 

Sagsfremstilling 
Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og 

specialundervisningsområdet. 

  

Det indebærer årlig udarbejdelse af Rammeaftale, som består af en udviklingsstrategi og 

styringsaftale. 

  

I Region Hovedstaden er det Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede 

socialområde der udarbejder udkast til Rammeaftalen. 

  

I den forbindelse har sekretariatet gennemført en dybdegående analyse af kommunernes 

forventninger til den fremtidige udvikling indenfor målgrupperne og den deraf forventede 

efterspørgsel. 

  

Formålet med udviklingsstrategien er, at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i 

regionen samt, at skabe synlighed og gennemskuelighed over kapacitet og behov for 

pladser. 
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Udkastet til udviklingsstrategi for Rammeaftale 2015 er blevet godkendt i 

Kommunekontaktrådet, KKR og forelægges nu til godkendelse af kommunalbestyrelserne i 

regionens kommuner. 

  

Tilbud der er omfattet af Udviklingsstrategi 2015 er højt specialiserede tilbud til borgere, 

som kræver et stort befolkningsgrundlag, tilbud til borgere med de mest komplekse og 

specielle behov, samt alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen. 

  

På baggrund af oplysninger indsamlet fra kommunerne er hovedkonklusionen i 

Udviklingsstrategien, at kommunerne i større grad end tidligere har fokus på strategier, 

hvor man med rette hjælp og støtte i tide kan sikre mindre indgribende indsatser på sigt 

overfor borgeren. 

  

Kommunerne oplyser følgende om udvikling i målgrupperne: 

 Borgere i flere af målgrupperne lever generelt længere 

 Stigning i antallet af børn, unge og voksne med 

udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme) 

 Stigning i antallet af borgere med stofmisbrug, alkoholmisbrug, 

dobbeltdiagnose og hjemløse. 
 Fald i antallet af børn og unge med udviklingshæmning. 

 Kommunerne peger på følgende udviklingstendenser: 

 Mere forebyggelse og rehabilitering 

 Fra døgntilbud til mindre indgribende tilbud i nærmiljøet 

 Inklusion i normalområdet 

 Udvikling og effekt 

 Krav til hvad der købes – omsorg eller udvikling 
 Rette indsats – til rette pris – til rette borger. 

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2015 udvalgt en række fokusområder 

for den tværkommunale koordination i KKR-regi: 

 Stigning i antallet af hjemløse, særligt unge 

 Ældre borgere – nye krav til botilbuddene 

 Tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser 

 Inklusionsdagsordenens betydning for de højt specialiserede 

tilbud 
 Økonomistyring, effektiv drift og udviklingen af nye metoder. 

  

Særlige temaer i Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi 2015: 

 Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse (temaet er 

valgt af KKR Hovedstaden) 

 Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er udmeldt af 
Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold). 
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Sagens tidligere behandling 
Rammeaftalens Udviklingsstrategi for 2014 blev godkendt 27.5.2013 af 

Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra ØU.  

Forinden var Udviklingsstrategien behandlet i SSU og BSU. 

Sagsnr. 13/6376. 

 

Bilag 
-    Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og 

specialundervisning  

-    Opsummering af rammeaftale, udviklingsstrategi 2015 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 28-04-2014 
Indstillingen godkendt overfor Kommunalbestyrelsen. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/4606 
Journalnr.:   27.15.12S49 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  28.04.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Fordeling af § 18 midler - april 2014 

 
Resume 
Social- og Seniorudvalget bedes vurdere de indkomne ansøgninger, og tildele § 18 midler 

efter de gældende regler. 

 

Forslag 
Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har via kommunens hjemmeside samt Ugebladet annonceret § 18 puljen, 

som kan søges af foreninger, grupper og personer som udfører frivilligt socialt arbejde.  

  

Ansøgere til puljen skal udføre aktiviteter som er lokalt forankrede samt være direkte rettet 

mod borgere i Hørsholm. 

  

Ansøgningsfristen for ansøgninger var den 3. april 2014 og administrationen har modtaget 

17 ansøgninger. 

  

Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. 

  

Ansøgninger fra regionale foreninger som udfører aktiviteter der ikke er lokalt forankrede i 

Hørsholm Kommune, kan i stedet søge støtte igennem den fælleskommunale pulje for de 

nordsjællandske kommuner, som Hørsholm Kommune årligt bidrager med 24.000 kr. til (1. 

kr. pr indbygger). 

  

Der er frist for ansøgninger til den fælleskommunale pulje den 1. maj 2014. På Hørsholm 

Kommunes hjemmeside under ”frivilligt socialt arbejde” er denne pulje ligeledes 

annonceret.  

 

Økonomi/personale 
Den samlede pulje for 2014 er på 287.500 kr.  

  

Der er i de vedlagte ansøgninger søgt for et samlet beløb på 426.714 kr. 

 

Bilag 
-    Politik 
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-    Oversigt  

-    DH Hørsholm 

-    Bedre Psykiatri 

-    Pensionister og Efterlønnere 

-    Diabetesforeningen Hørsholm Lokalafdeling 

-    Frivilligcenter Hørsholm - Louiselunds venner 

-    Frivilligcenter Hørsholm - Frivillig Fredag 

-    Hørsholm Pensionistforening 

-    Solsikken 

-    Rungsted Sogns Menighedspleje 

-    Ældre Sagen Hørsholm 

-    Røde Kors Hørsholm 

-    Kræftens Bekæmpelse Hørsholm 

-    LMS 

-    Hjernesagen 

-    Døveforeningen af 1866 

-    SIND Hørsholm og Fredensborg 

-    Besøgs-Nettet 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 28-04-2014 
Udvalget drøftede ansøgningerne og tildelte 201.300 kr. til følgende foreninger m.v.: 

  

  

DH Hørsholm 10.000 kr. 

Bedre Psykiatri 10.000 kr. 

Foreningen for Pensionister og Efterlønnere 5.000 kr. 

Diabetesforeningen Hørsholm Lokalafdeling 25.000 kr.  

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Louiseluns 

Venner 

7.000 kr. 

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm 

Frivillig Fredag 

20.000 kr. 

Hørsholm Pensionistforening 2.300 kr. 

Solsikken 10.000 kr. 

Ældresagen Hørsholm 25.000 kr. 

Røde Kors Hørsholm 40.000 kr. 

Kræftens Bekæmpelse 20.000 kr. 

LMS Landsforeningen mod spiseforstyrrelser 10.000 kr. 

Hjernesagen  10.000 kr. 

Døveforeningen 1866 3.000 kr. 

SIND Hørsholm Fredensborg 4.000 kr. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/1034 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  28.04.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre og voksne på døgninstitution - april 

2014 

 
Resume 
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 
-    Status til SSU på voksenområdet april 2014 

-    Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 28-04-2014 
Punktet taget til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   14/1033 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  28.04.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre - april 2014 

 
Resume 
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 
-    Borgere på venteliste til ældreboliger 

-    Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 

-    Antal borgere der venter på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger  

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 28-04-2014 
Punktet taget til efterretning. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

4 Åben 
Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede 

socialområde og specialundervisning 
1755550 

4 Åben Opsummering af rammeaftale, udviklingsstrategi 2015 1755552 
5 Åben DH Hørsholm 1765049 
5 Åben Rungsted Sogns Menighedspleje 1764477 
5 Åben Solsikken 1764449 
5 Åben Kræftens Bekæmpelse Hørsholm 1764448 
5 Åben Hørsholm Pensionistforening 1764447 
5 Åben Døveforeningen af 1866 1764445 
5 Åben Diabetesforeningen Hørsholm Lokalafdeling 1764444 
5 Åben Besøgs-Nettet 1764443 
5 Åben Bedre Psykiatri 1764442 
5 Åben Ældre Sagen Hørsholm 1764441 
5 Åben SIND Hørsholm og Fredensborg 1764440 
5 Åben Røde Kors Hørsholm 1764439 
5 Åben LMS 1764435 
5 Åben Hjernesagen 1764433 
5 Åben Frivilligcenter Hørsholm - Louiselunds venner 1764432 
5 Åben Frivilligcenter Hørsholm - Frivillig Fredag 1764430 
5 Åben Oversigt 1765304 
5 Åben Politik 1765388 
5 Åben Pensionister og Efterlønnere 1765796 
6 Åben Status til SSU på voksenområdet april 2014 1762296 
6 Åben Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution 1765428 
7 Åben Borgere på venteliste til ældreboliger 1762086 
7 Åben Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 1761921 

7 Åben 
Antal borgere der venter på den generelle venteliste til 

plejehjem/-boliger 
1761910 
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Thorkild Gruelund (C) 
Formand 

______________________________________________  

Nadja Maria Hageskov (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Gitte Burchard (O) 
Medlem 

______________________________________________  

Niels Lundshøj Petersen (A) 
Medlem 

______________________________________________  

Ove Petersen (V) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Social- og Seniorudvalgets møde 28-04-2014 


