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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  SU - Åben sag  

Mødedato:  15.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-06-2016 
Fælles ansøgning er sendt til satspuljen ”Styrket sammenhæng for de svageste ældre” til 

projekt om Tværsektoriel stuegang –fremtidens tværsektorielle forløb. Ansøgningen er 

sendt af kommunerne, der hører til Nordsjællands hospital (Allerød, Gribskov, Halsnæs, 

Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Fredensborg og Frederikssund kommune) samt 

Nordsjællands hospital og almen praksis. 

 

Fraværende: 
Jan Klit (C) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   16/7984 

Journalnr.:   29.00.00A00 

Sagsforløb:  orientering i SU - Åben sag  

Mødedato:  15.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Josefine Haahr Nielsen 

 

Ændret samarbejde om forløbsprogrammer med 

Fredensborg Kommune 

 
Baggrund 
Den nuværende form af samarbejdet om forløbsprogrammer mellem Hørsholm og 

Fredensborg kommune er stoppet grundet, at der er et faldende antal henvisninger, og det 

derfor vil være både nemmere og mere effektivt, hvis de to kommuner selv har forløb til 

egne borgere. 

Samarbejdet ændres til at der fortsat vil være erfaringsudveksling mellem kommunerne og 

at enkelte borgere kan deltage i forløb i den modsatte kommune.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler at sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Fredensborg og Hørsholm Kommune har udvekslet borgere til hold for 

forløbsprogrammerne KOL, Diabetes og Hjerte. Grundet det faldende antal henvisninger på 

tværs af Hørsholm og Fredensborg kommune til disse forløbsprogrammer er samarbejdet i 

sin nuværende form stoppet. I stedet ændres samarbejdet til, at enkelte borgere kan 

henvises til den modsatte kommune. Det kan f.eks. være ved forløb, hvor ekspertisen er 

større i den anden kommune, eller der er mulighed for at komme på et forløbshold 

hurtigere. Som eksempel kan borgere henvises til inkontinens-forløb, børnebehandling, 

eller de kan benytte sig af KOL-forløb med løbende optag i Fredensborg, hvis de ikke 

ønsker at vente til næste holdstart i Hørsholm. Endvidere vil der forsat ske 

erfaringsudvekling mellem kommunerne. 

En ny økonomisk model beregnes til afregning af de forløb, der købes i den modsatte 

kommune.   

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-06-2016 
Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Jan Klit (C) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   16/8523 

Journalnr.:   00.30.00A00 

Sagsforløb:  SU - Åben sag  

Mødedato:  15.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Christian Vaarby 

 

Budget 2017: Udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker på 

Sundhedsudvalgets område  

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

møderne i juni godkende de af administrationen endelige udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker og videresende samtlige forslag til 

Økonomiudvalgsmødet d. 30. juni.  

  

På Sundhedsudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for 

minimum 0,4 mio. kr. Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt 

i alt 0,4 mio. kr. i 2017. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget: 

  

·       Drøfter og godkender de endelige udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område 

·       Videresender samtlige forslag til koordinering i 

Økonomiudvalgsmødet d. 30. juni 

 

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

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

Sundhedsudvalgets andel heraf udgør 0,4 mio. kr. Sundhedsudvalget besluttede på 

udvalgsmødet den 19. maj. 2016 hvilke endelige forslag til budgetreduktioner og 

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

juni. 

  

Budgetreduktioner 

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 0,4 mio. kr. i 

2017 på Sundhedsudvalgets område. 

  

  

Budgetønsker 
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På Sundhedsudvalgets område er der annonceret 2 driftsønsker. 

Driftsønskerne indgår i en større analyse af det nære sundhedsvæsen, 

som præsenteres på august-budgetkonferencen. I denne forbindelse vil 

de økonomiske konsekvenser af driftsønskerne blive fremlagt.  

  

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 og godkender Sundhedsudvalget de endelige udarbejdede forslag 

til budgetreduktioner og budgetønsker. Efter endelige godkendelse i udvalget, videresendes 

samtlige forslag til koordinering i Økonomiudvalgsmødet d. 30. juni. 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 af tilføje. 

 

Bilag 
-    Bilag A: Samlet oversigt Sundhedsudvalget, junimøde, budget 2017-2020 

-    Bilag B: Budgetforslag for Sundhedsudvalget, junimøde, budget 2017-2020 

 

 

Noter til bilag 
-    Bilag A: Samlet oversigt Sundhedsudvalget, junimøde, budget 2017-2020 

-    Bilag B: Budgetforslag for Sundhedsudvalget, junimøde, budget 2017-2020 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-06-2016 
Sundhedsudvalget drøftede og godkendte de endelige udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område. Sundhedsudvalget besluttede at 

videresende samtlige forslag til koordinering i økonomiudvalgsmødet den 30. juni, uden 

justeringer. 

 

Fraværende: 
Jan Klit (C) 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

3 Åben 
Bilag A: Samlet oversigt Sundhedsudvalget, junimøde, budget 

2017-2020 
2159930 

3 Åben 
Bilag B: Budgetforslag for Sundhedsudvalget, junimøde, budget 

2017-2020 
2159934 
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Niels Lundshøj (A) 
Formand 

______________________________________________  

Otto B. Christiansen (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Jan Klit (C) 
Næstformand 

______________________________________________  

Kristin Arendt (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Sundhedsudvalgets møde 15-06-2016 


