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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SSU - Åben sag  

Mødedato:  24.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-11-2014 
Thorkild Gruelund orienterede om et vellykket Musikalsk Potpourri i Kulturhus Trommen 

den 20. november 2014. 

  

Louise Høg og Kenneth Kristensen orienterede om klippekortsordningen til hjemmehjælp i 

den netop indgåede finanslov for 2015. Kommunen skal ansøge midlerne på linje med 

Ældrepuljen. 

 

Fraværende: 
Gitte Burchard (O) 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/7607 
Journalnr.:   00.30.00P00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  24.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Nina Allin 
 

Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's 

område 

 
Baggrund 
Med Budgetaftale 2015-2018 blev det mellem aftaleparterne besluttet, at en 

rammebesparelse på -1.400.000 kr. på Social- og Seniorudvalgets område skal 

konkretiseres og besluttes i udvalget med udgangspunkt i eksisterende råderumsforslag. 

Derudover skal Social- og Seniorudvalget beslutte udmøntning af den vedtagne 

servicereduktion på -280.000 kr. i 2015. På udvalgets møde den 3. november 2014 blev de 

råderumsforslag, som skal udmønte besparelsen på i alt 1.680.000 kr. årligt, valgt. Fire af 

de valgte forslag er nye, og har derfor været i høring i perioden 4. – 14. november 2014. 

På baggrund af høringen skal udvalget nu træffe endelig beslutning om de nye 

råderumsforslag. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget beslutter, at følgende nye 

råderumsforslag indgår i udmøntning af rammebesparelsen på udvalgets område: 

 Afvikling af projekt med opsøgende psykiatri 

 Brugerbetaling på udflugter fra plejecentre 

 Nednormering af aftenpleje på de midlertidige pladser på 

Louiselund 
 Rammebesparelse på hjemmeplejen 

 

Sagsfremstilling 
På Social- og Seniorudvalgets møde den 3. november 2014 besluttede et flertal af 

udvalgets medlemmer at udmønte besparelsen på 1.680.000 kr. som følger: 

  

  Titel  2015 2016 2017 2018 

    kr kr kr kr 

1 

Reduceret 

serviceniveau på 

botilbuddene Rosen 

og Gutfeldtshave, 

jf. råderumsforslag 

150.000 100.000 100.000 100.000 
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2 

Reduceret 

serviceniveau på 

botilbuddene 

Solskin og 

Højmosevænge, jf. 

råderumsforslag 

100.000 100.000 100.000 100.000 

3 

Afvikling af projekt 

med opsøgende 

psykiatri (nyt 

forslag) 

50.000 100.000 100.000 100.000 

4 

Kontingentbetaling 

for træning på 

Sophielund 

Aktivitetscenter – 

jf. råderumsforslag. 

Det vurderes 

politisk, at der vil 

komme flere 

brugere end 

forudsat i 

oprindeligt 

råderumsforslag. 

80.000 80.000 80.000 80.000 

5 

Brugerbetaling på 

udflugter fra 

plejecentre (nyt 

forslag) 

350.000 350.000 350.000 350.000 

6 

Nednormering af 

aftenpleje på de 

midlertidige pladser 

på Louiselund (nyt 

forslag) 

450.000 450.000 450.000 450.000 

7 

Rammebesparelse 

på hjemmeplejen 

(nyt forslag) 

500.000 500.000 500.000 500.000 

I 

alt, 

kr.   1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 

  

  

Forslag 1, 2 og 4 iværksættes umiddelbart, mens forslag 3, 5, 6, 7 har været i høring i 

perioden 4.-14. november 2014, da der er tale om nye forslag. De nye forslag beskrives 

kort nedenfor: 

  

Afvikling af projekt med opsøgende psykiatri 

Der blev i budgetaftalen for 2014-2017 afsat 100.000 kr. til arbejdet med opsøgende 

psykiatri. Med dette råderumsforslag lægges op til at stoppe arbejdet, hvilket vil give en 

netto budgetreduktion på 100.000 kr. Grundet opsigelsesvarsler vil besparelsen i 2015 kun 

være halvdelen af besparelsen i overslagsårene. 

  

Brugerbetaling på udflugter fra plejecentre 
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Kommunens tre plejecentre har i dag en budgetramme, der giver mulighed for at tage på 2 

årlige udflugtsture med beboerne. Forslaget indebærer, at der indføres egenbetaling på 

kørslen til disse udflugter, hvilket vil frigive 350.000 kr. årligt.  

  

Nednormering af aftenpleje på de midlertidige pladser på Louiselund 

Det foreslås, at de midlertidige pladser nednormeres svarende til en aftenssygeplejerske. 

Forslaget svarer til en fuldtidsstilling og en besparelse på 450.000 kr. fra 2015 og frem. 

Kommunens akutteam har til huse på Louiselund, og kan dermed assistere med 

sygeplejefaglig sparring. Nednormeringen vil dog betyde, at der er færre hænder på de 

midlertidige pladser, da der vil være færre sygeplejetimer i aftentimerne.  

  

Rammebesparelse på hjemmeplejen 

Det foreslås, at der gennemføres en rammebesparelse på 500.000 kr. årligt i 

hjemmeplejen. Besparelsen vedrører praktisk bistand og personlig pleje og vil komme til 

udtryk i det serviceniveau, der fremgår af kvalitetsstandarderne på området. Besparelsen 

svarer til 1,5 fuldtidsstillinger. Konsekvensen vil være, at der skal ske en revisitering af alle 

borgere, der bliver berørt af servicereduktionen. 

  

Høring 

De nye råderumsforslag har været i høring på www.horsholm.dk og er derudover sendt 

direkte til Seniorrådet, Handicaprådet, bruger-pårørenderåd og bestyrelser på kommunens 

plejecentre og aktivitetscentre samt i MED-organisationen. 

  

Der er indkommet i alt 3 høringssvar, der er vedlagt som bilag. Høringssvarene kommer fra 

Seniorrådet, Åstedets MED-udvalg og fra medarbejderrepræsentanter i Center for Sundhed 

og Omsorg. 

 

Økonomi/personale 
De økonomiske og personalemæssige konsekvenser fremgår af beskrivelsen af de enkelte 

råderumsforslag. 

 

Sagens tidligere behandling 
Social- og Seniorudvalget har tidligere drøftet de forelagte råderumsforslag på udvalgets 

møde den 23. juni, 27. oktober og 3. november 2014. 

Sagen om effektivisering af kørsel har været behandlet i Social- og Seniorudvalget den 27. 

januar og 24. marts 2014 med efterfølgende beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. 

april 2014. 

 

Bilag 
-    Høringssvar - Hørsholm Seniorråd 

-    Høringssvar - Åstedets LMU 

-    Høringssvar - medarbejderrepræsentanter i SOM 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-11-2014 
Udvalget drøftede punktet og ønsker ekstraordinært møde i udvalget fredag den 5. 

december 2014. 

  

http://www.horsholm.dk/
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/17295 
Journalnr.:   27.03.00A00 
Sagsforløb:  SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  24.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Klaus Poulsen 
 

Overvejelser om botilbuddet Boleros fremtid 

 
Baggrund 
Ifølge Lov om socialtilsyn, skal alle eksisterende botilbud indenfor det specialiserede 

socialområde regodkendes i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2015. Socialtilsyn 

Hovedstaden har ansvar for regodkendelse af alle botilbud i Regionen og har i den 

forbindelse aflagt anmeldt tilsynsbesøg i botilbuddet Bolero d. 19.6.2014. 

  

Socialtilsynet har efterfølgende fremsendt tilsynsrapport til kommunen, hvori de betinger, 

at botilbuddets ledelse i samarbejde med Hørsholm Kommune opstiller handleplan for 

istandsættelse af tilbuddets fysiske rammer, samt indfører praksis i forhold til beboernes 

lejerettigheder. 

  

Botilbuddet Boleros beståen fordrer opfyldelse af de vilkår, som Socialtilsynet har stillet. 

  

Social- og Seniorudvalget besluttede på sit møde den 27.10.2014 at sende forslag om 

lukning i høring blandt beboere i botilbuddet, Medudvalg, personalet på Socialpsykiatrisk 

Center Åstedet, samt Handicapudvalget. 

  

Der er indkommet i alt 4 høringssvar, og administrationen foreslår, at Social- og 

Seniorudvalget med baggrund i sagsfremstillingen og de indkomne høringssvar træffer 

beslutning om botilbuddet Boleros fremtid. 

  

Såfremt Udvalget træffer beslutning om lukning af botilbuddet, skal dette endeligt 

godkendes i Kommunalbestyrelsen. Administrationen anbefaler, at en lukning tidligst sker 

pr. 1.8.2015, således at der kan sikres en god proces i forhold til beboere og 

medarbejdere. 

  

Ved lukning af botilbuddet vil der opstå et finansieringsbehov på 160.708 kr. i 2015, og 

305.700 kr. fra 2016.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalg og 

Kommunalbestyrelse, at: 

  

 botilbuddet Bolero lukkes med virkning fra 1.8.2015 
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 finansiering af bortfaldne indtægter og fortsatte driftsudgifter på i 

alt 160.708 kr. i 2015, og 305.700 kr. fra 2016 og frem indgår i 
budgetrevision 4 i 2014. 

  

Administrationen vil umiddelbart efter beslutningen indlede proces i forhold til beboere og 

medarbejdere for at sikre en så god og rettidig proces som mulig. 

 

Sagsfremstilling 
Botilbuddet Bolero er etableret under Frederiksborg Amt og blev i forbindelse med 

kommunalreformen i 2007 overtaget af Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune ejer 

villaen hvor botilbuddet er beliggende, Bolbrovej 190 (på sygehusgrunden, tidl. 

overlægebolig). 

  

Boleros målgruppe er defineret som borgere mellem 18 og 65 år med forandret 

virkelighedsopfattelser. 

  

Socialtilsyn Hovedstaden har været på anmeldt tilsynsbesøg 19. juni 2014. Det er 

Socialtilsynet Hovedstadens første tilsynsbesøg efter de fra 2014 overtog ansvaret for at 

føre tilsyn med alle eksisterende sociale tilbud indenfor det specialiserede socialområde. I 

første omgang skal alle tilbud regodkendes. 

  

Ved vurderingen af om tilbuddet har den fornødne kvalitet skal Socialtilsynet foretage en 

bedømmelse af følgende 7 kvalitetstemaer: 

o Uddannelse og beskæftigelse 

o Selvstændighed og relationer 

o Målgrupper, metoder og resultater 

o Organisation og ledelse 

o Kompetencer 

o Økonomi 
o Fysiske rammer. 

Botilbuddet er normeret med 5 pladser, som alle er besat, efter at der har været en ledig 

plads i over et år i 2013/2014. 

  

Den enkelte beboer har et værelse uden eget bad og toilet, hvilket ifølge Socialtilsynet ikke 

afspejler forventningerne til et socialt botilbud anno 2014.  

  

Socialtilsynet har sendt høringsrapport til Hørsholm Kommune med vilkår for en endelig 

godkendelse den 19.6.2014. Der har været afholdt møde mellem botilbuddet og 

Socialtilsynet den 20.6.2014. 

  

Af rapporten som helhed fremgår det, at der er mange udfordringer som der skal arbejdes 

med.   

  

Fysiske rammer:  

Socialtilsynet vurderer, at botilbuddets fysiske rammer fremstår meget nedslidte. 

Socialtilsynet vurderer endvidere, at den overordnede standard på tilbuddet, hvor den 
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enkelte beboer har eget værelse uden eget bad og toilet, ikke afspejler forventningerne til 

et socialt botilbud anno 2014. Socialtilsynet pålægger lederen af botilbuddet i samarbejde 

med Hørsholm Kommune, at udarbejde handleplan for hvordan botilbuddets fysiske 

rammer kan forbedres. Ligeledes har Socialtilsynet pålagt lederen, at tage initiativ til at 

indføre praksis for udlevering af boligdokumenter til beboerne i botilbuddet. 

  

For at botilbuddet Bolero kan fortsætte vil det således kræve opfyldelse af de vilkår som 

Socialtilsynet har stillet. Fremadrettet må der endvidere forventes betydelige udgifter til 

vedligeholdelse af de fysiske rammer.  

  

At ændre botilbuddet Bolero til et tidssvarende botilbud, anno 2014, vil som minimum 

kræve at hver enkelt beboer har eget bad og toilet. En ombygning vil betyde at der 

maksimalt kan bo tre beboere, hvilket ikke vurderes rentabelt.  

  

Arbejdsmiljø:  

Ud over Socialtilsynets vurdering har medarbejderne i botilbuddet i de senere år klaget 

over dårligt arbejdsmiljø på grund af beboernes intense rygning, der bevirker at personalet 

udsættes for skadelige luftpartikler og dermed en sundhedsmæssig risiko. Dette blev påtalt 

i tilsynsrapport fra 2013.  

  

Høring og varsling ved lukning af Bolero:  

Social- og Seniorudvalget besluttede på sit møde den 27.10.2014, at sende forslag om 

lukning af botilbuddet i høring blandt beboere, personale og Handicapråd forinden der 

træffes endelig beslutning. 

  

Der er indkommet 4 høringssvar: 

·         1 høringssvar fra en beboer i botilbuddet som vedlægges dagsordenspunktet i 

anonymiseret tilstand 

·         1 høringssvar fra det lokale Med Udvalg ved Åstedet. 

·         1 høringssvar fra Handicaprådet 

·         1 høringssvar fra foreningen SINDs lokalafdeling for Hørsholm og Fredensborg 

kommuner, som vedlægges dagsordenspunktet med overstregning af navngivne 

beboere i botilbuddet. 

  

Såfremt Social- og Seniorudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen træffer 

beslutning om lukning af Bolero, skal der ske varsling heraf til beboerne og til de 

kommuner, som har borgere anbragt i botilbuddet. Administrationen foreslår, at en 

eventuel beslutning om lukning af botilbuddet sker pr. 1.8.2015, således at der kan sikres 

en god proces i forhold til beboere og personale. 

  

Hørsholm Kommune har ingen egne borgere i botilbuddet, men vil inddrage 

brugerkommunerne hurtigst muligt, således at der kan findes anden passende bolig til den 

enkelte beboer.  

  

Lokalplan/anvendelse til andre formål: 

Ejendommen ejes af Hørsholm Kommune, og er omfattet af lokalplan 126 (Hørsholm 

Sygehus og Sophienlund) område A, hvor formålet er ”at udlægge arealerne til offentlige 

formål, sygehus, ældre- og plejeformål samt institutionsformål”. 
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Anvendelse af ejendommen til andre formål kræver derfor tillæg til eller ny lokalplan. 

Administrationen er ved at undersøge om ejendommen eventuelt kan anvendes til 

midlertidige eller permanente flygtningeboliger.  

 

Økonomi/personale 
Botilbuddet har i 2014 et udgiftsbudget på 1.896.500 kr. Der er et samlet indtægtsbudget, 

primært i form af mellemkommunal betaling, på 2.202.200 kr. 

  

Ved en lukning af botilbuddet ophører alle indtægter. Ligeledes ophører alle udgifter, dog 

vil der fortsat være driftsudgifter til vedligehold, forsyning, renhold og forsikring, hvilket 

skønnes at andrage 80.000 kr. årligt, så længe ejendommen står tom.  

  

Ved lukning af botilbuddet skal der således findes finansiering af de årlige manglende 

indtægter samt de fortsatte driftsudgifter med i alt 385.700 kr. For 2015 vil der dog være 

tale om finansiering af 5/12 svarende til 160.708 kr.  

  

Administrationen foreslår, at finansiering til beløbet 160.708 kr. i 2015, og 385.700 kr. 

årligt fra 2016 findes i forbindelse med den kommende budgetrevision (BOF 4). 

  

Ejendommen ejes af Hørsholm Kommune, og vil ved lukning af botilbuddet kunne sælges 

eller anvendes til andet formål. 

 

Sagens tidligere behandling 
Social- og Seniorudvalget besluttede på sit møde 27.10.2014 at sende forslag om lukning 

af botilbuddet Bolero i høring blandt beboere, medarbejdere og Handicapråd. 

 

Bilag 
-    Tilsynsrapport Bolero høring.pdf 

-    Bolero, Bolbrovej 190, omfattet af lokalplan 

-    Høringssvar fra Åstedets lokale MEDudvalg 

-    Høringssvar fra beboer anonymiseret 

-    Høringssvar Handicaprådet til SSU 24.11.14 

-    Høringssvar fra SIND til SSU 24.11.14 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-11-2014 
Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen. 

 

Fraværende: 
Gitte Burchard (O) 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/12100 
Journalnr.:   29.09.00P00 
Sagsforløb:  Besluttes i SSU - Åben sag  
Mødedato:  24.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Louise Hansen 
 

Strategi for velfærdsteknologi 

 
Baggrund 
Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige 

indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give de ældre borgere 

mest muligt livskvalitet, f.eks. ved at støtte borgerne i at mestre dagens gøremål selv, 

uden at være afhængig af hjælp udefra. Også på nationalt plan er der øget fokus på 

velfærdsteknologi inden for ældreområdet og der stilles løbende højere krav til 

kommunernes brug af velfærdsteknologi. På denne baggrund er kommunens Strategi for 

velfærdsteknologi udarbejdet. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget godkender Strategi for 

velfærdsteknologi samt de tilhørende indsatser. 

 

Sagsfremstilling 
Omkring Velfærdsteknologi 

Velfærdsteknologi handler om mere end robotter, og indsatsen bærer først frugt, når 

samarbejdet mellem borgere, medarbejdere og teknologi går hånd i hånd. Indførelse af 

velfærdsteknologi kræver nemlig, at man ser på egne arbejdsgange med nye øjne og på 

den måde udnytter det potentiale, et ændret samspil kan skabe.   

  

Den overordnede målsætning for arbejdet med velfærdsteknologi i Hørsholm Kommune er, 

at understøtte igangværende og kommende indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. 

Det gælder ikke mindst hverdagsrehabilitering og forebyggelse af indlæggelser, som for 

tiden er store fokusområder. 

  

Målet for arbejdet med velfærdsteknologi tredelt og retter sig imod: 

 Kvalitet: Arbejdet med velfærdsteknologi i Hørsholm Kommune 

skal give bedre kvalitet til borgerne for samme ressourcer eller 

samme kvalitet for færre ressourcer. 

 Arbejdsglæde: De velfærdsteknologiske indsatser skal give større 

arbejdsglæde og trivsel for medarbejderne. 

 Økonomi: Indførelse af flere velfærdsteknologiske tiltag skal 

imødekomme nogle af de effektiviseringskrav, der bliver stillet i 
fremtiden, både lokalt og nationalt. 
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Strategien er vedhæftet i bilag 1 i fuld længde. 

  

Forslag til indsatser 

Ud fra ovenstående mål omkring kvalitet, arbejdsglæde og ressourcer, er der udvalgt en 

række indsatser til implementering i 2014. Midlerne foreslås anvendt til finansiering af 

følgende aktiviteter, der beskrives nærmere i strategiens bilag 2 (findes i 

dagsordenspunktets bilag 1): 

 Fjerntræning (pilotprojekt) 

 Tryghedsskærme (pilotprojekt) 

 Elektronisk triagering 

 Hologram ved døre på demensafdelinger 
 Etablering af velfærdsteknologisk stue 

Høring 

Strategien har været sendt i høring hos Seniorrådet, Handicaprådet samt CenterMed i 

Center for Sundhed og Omsorg (bestående af repræsentanter for medarbejdere og ledere). 

Høringsperioden var 16. til 30. oktober 2014. 

  

Seniorrådet tilkendegiver at de ønsker at følge med i den videre udvikling herunder 

etablering af velfærdsteknologisk stue og pilotprojekterne omkring skærme. Se det 

skriftlige høringssvar i bilag 2. 

  

Strategien blev, som supplement til den skriftlige høring, fremlagt mundtligt for 

Handicaprådet d. 23. oktober 2014. Handicaprådet er generelt positive overfor strategien. 

Se det skriftlige høringssvar, i form af referatnotat fra mødet, i bilag 3. 

  

CenterMed i Center for Sundhed og Omsorg har behandlet strategien på møde d. 27. 

oktober 2014 og har ikke yderligere bemærkninger hertil. 

 

Økonomi/personale 
Budgettet for velfærdsteknologi er i 2014 960.000 kr., mens det i 2015 og 2016 forventes 

at være 180.000 kr. (så frem det bevilges gennem Ældrepuljen). 

  

De samlede budgetmidler 2014-2016 til velfærdsteknologiske investeringer fremgår af 

nedenstående skema og uddybes desuden i selve strategien. 

  

 
 

Bilag 
-    Bilag 1 - Strategi for velfærdsteknologi inkl bilag.pdf 

-    Bilag 2 - Høringssvar Seniorråd Strategi for velfærdsteknologi.pdf 

-    Bilag 3 - Høringssvar Handicapråd Strategi for velfærdsteknologi.pdf 
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Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-11-2014 
Social- og Seniorudvalget godkendte indstillingen. 

 

Fraværende: 
Gitte Burchard (O) 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/1034 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  24.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre og voksne på døgninstitution - 

november 2014 

 
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 

-    Status på voksenområdet 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-11-2014 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Gitte Burchard (O) 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/1033 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  24.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre - november 2014 

 
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 
-    Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 

-    Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 

-    Borgere på ventelisete til ældreboliger 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-11-2014 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Gitte Burchard (O) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Høringssvar - Hørsholm Seniorråd 1872374 
2 Åben Høringssvar - Åstedets LMU 1872290 
2 Åben Høringssvar - medarbejderrepræsentanter i SOM 1870234 
3 Åben Tilsynsrapport Bolero høring.pdf 1841991 
3 Åben Bolero, Bolbrovej 190, omfattet af lokalplan 1842001 
3 Åben Høringssvar fra Åstedets lokale MEDudvalg 1869798 
3 Åben Høringssvar fra beboer anonymiseret 1870545 
3 Åben Høringssvar Handicaprådet til SSU 24.11.14 1870522 
3 Åben Høringssvar fra SIND til SSU 24.11.14 1870490 
4 Åben Bilag 1 - Strategi for velfærdsteknologi inkl bilag.pdf 1865892 

4 Åben 
Bilag 2 - Høringssvar Seniorråd Strategi for 

velfærdsteknologi.pdf 
1865896 

4 Åben 
Bilag 3 - Høringssvar Handicapråd Strategi for 

velfærdsteknologi.pdf 
1868086 

5 Åben Hørsholm -og udenbys borgere på døgninstitution 1868522 
5 Åben Status på voksenområdet 1869134 
6 Åben Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 1869284 
6 Åben Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 1869295 
6 Åben Borgere på ventelisete til ældreboliger 1869286 
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Thorkild Gruelund (C) 
Formand 

______________________________________________  

Nadja Maria Hageskov (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Gitte Burchard (O) 
Medlem 

______________________________________________  

Niels Lundshøj (A) 
Medlem 

______________________________________________  

Ove Petersen (V) 
Medlem 
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