
Budget 2020-2023

Social- og Seniorudvalget Bilag 1
Forslag til budgetreduktioner
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2022 2023
SSU 1 41 Ophør af klippekortsordningen i hjemmeplejen -645.000 -645.000 -645.000 -645.000
SSU 2 41 Lukning af caféen på Louiselund -270.000 -270.000 -270.000 -270.000
SSU 3 41 Nedlæggelse af kommunens pårørendevejlederfunktion -243.000 -265.000 -265.000 -265.000
SSU 4 41 Justering af palliationsindsats -265.000 -265.000 -265.000 -265.000
SSU 5 41 Bortfald af tilskud til Selmersbo Aktivhus -379.000 -455.000 -455.000 -455.000
SSU 6 41 Effektivisering af den teknologiske kommunikation med borgerne -173.000 -153.000 -153.000 -153.000
SSU 7 41 Anvendelse af vaskeservietter på plejecentrene -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

SSU 8 41 Justering af servicepakken vedr. tøjvask og linnedvask på plejecentrene -655.000 -655.000 -655.000 -655.000

SSU 9 41
Justering af serviceniveau for rengøring, tøjvask og skift af sengelinned i
hjemmeplejen - frekvens hver 4. uge -717.000 -956.000 -956.000 -956.000

SSU 10 41 Reduceret mødeaktivitet i hjemmeplejen -155.000 -155.000 -155.000 -155.000
SSU 11 41 Hjemtagning af nogle af de opgaver, som Falck løser i dag -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
SSU 12 41 Konvertering af de tre gæsteboliger til plejeboliger -324.000 -324.000 -324.000 -324.000
SSU 13 41 Nedbringelse af vikarforbrug -3.600.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000
SSU 14 41 Analyse af hjemmeplejen - Estimat -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
SSU 15 41 Økonomiske støtte til socialt frivilligt arbejde* -290.000 -290.000 -290.000 -290.000

SSU 16 42
Servicereduktion i Bofællesskabet Solskin, Bofællesskabet Højmose Vænge samt
tilknyttet bostøtte -165.000 -165.000 -165.000 -165.000

SSU 17 42 Handleplan for det specialiserede voksenområde -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000

SSU 18 42
Reduktion af normeringen i botilbuddene Gutfeldtshave og Rosen samt
reduktion i deres budget til beboerferier -163.000 -163.000 -163.000 -163.000

SSU 19 42 Reduktion af normeringen i aktivitets- og værestedet Åstedet -202.000 -202.000 -202.000 -202.000
SSU 20 42 Besparelse på fodbehandling og besparelse ved nye prisaftaler -65.000 -65.000 -65.000 -65.000

I alt -11.811.000 -12.028.000 -12.028.000 -12.028.000
*Afklaring af lovgrundlaget udestår.

Forslag til driftsønsker
Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023
SSU 1 41 Videreførelse af Klippekortsordningen på plejecentrene 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
SSU 2 41 Videreførelse af Værdighedspuljen 6.756.000 6.756.000 6.756.000 6.756.000

I alt 8.456.000 8.456.000 8.456.000 8.456.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Ophør af Klippekortsordningen i hjemmeplejen

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

645.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Med Finansloven 2015 afsatte regeringen og de øvrige finanslovspartier en pulje på 75 
mio. i 2015 og herefter 150 mio. om året til bedre livskvalitet til landets svageste ældre.

Klippekortordningen til hjemmeboende har været i gang siden medio 2015. Det har 
været et krav fra ministeriet, at tiltagene tilknyttet puljen lå ud over den ordinære drift. 
Der har således været tale om ekstra hjemmehjælp og ydelser efter borgerens eget 
ønske svarende til en halv time pr. borger pr. uge for de borgere, som får 
omsorgsbesøg.

Fra 2017 overgik Klippekortsordningen til at blive finansieret via bloktilskuddet, hvorfor 
Hørsholm Kommune ikke længere er forpligtet til at tilbyde dette tiltag. Hørsholm 
Kommune er dog fortsat med at tilbyde denne ekstra indsats til borgerne i 2017, 2018 
og 2019. 

Der stilles forslag om afskaffelse af klippekort til borgere i eget hjem, hvorved 
ovennævnte ydelser bortfalder.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Forslaget vil umiddelbart kunne implementeres, idet der bl.a. ikke er opsigelsesvarsel i 
forhold til personale. 

Konsekvenser for borgerne:

Klippekortsordningen har givet mulighed for, at borgere, der er visiteret til 
omsorgsbesøg, har kunnet få oplevelser/ekstra indsatser ved at benytte ”klippene” til 
dette.

Nedlæggelse af klippekortsordningen for borgere i eget hjem vil berøre de borgere, der 
har modtaget ekstra ydelser efter eget valg.

Konsekvenser for personale:

Der vil ikke være tale om konsekvenser for personalet, idet ophør af ordningen ikke 
direkte vil være forbundet med en personalereduktion.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -645.000 -645.000 -645.000 -645.000



2

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -645.000 -645.000 -645.000 -645.000
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  

Lukning af caféen på Louiselund 

Politikområde: 

41 Ældre, sundhed 

Nr.:  

SSU 2

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

Cafédrift fra Louiselund 270.000 kr.  
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  

I forbindelse med genopretningsplanen for 2019 blev det besluttet at reducere 
bemandingen på café Louiselund fra to medarbejdere til enmandsbetjening af caféen. 
Derudover blev der indført tiltag til at nedbringe udgifterne til madspild i caféen.  Samlet 
set var der tale om en besparelse på 180.000 kr. årligt.  

Administrationen foreslår, at caféen på Louiselund lukkes, hvilket vil give en yderligere 
besparelse på 90.000 kr. udover det, som lå i genopretningsplanen fra 2019.

Det vil således ikke længere være muligt for borgere eller medarbejdere at købe mad i 
caféen, og bestilling af mødeforplejning fra caféen vil heller ikke længere være en 
mulighed. 
 
Det er overvejende personalet fra de forskellige afdelinger på Louiselund (ca. 25 personer 
dagligt), der køber mad i caféen.   
 
Derudover er der et mindre antal borgere, der køber kold mad og ca. en til to borgere, der 
køber varm mad dagligt. Den varme mad skal forudbestilles dagen før.  
 
Lukkes caféen står lokalerne tomme, men de vil fortsat kunne benyttes i forbindelse med 
afvikling af større arrangementer, fx temaeftermiddage, temacafeer eller lignende. Der vil 
også fortsat være mulighed for at nyde sin medbragte mad.

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Det er en forudsætning for at realisere forslaget, at kørslen af fra mad fra Sophielund 
Aktivitetscenter opsiges (opsigelsesvarsel på 1 måned).  

  
Konsekvenser for borgerne: 
Forslaget betyder, at borgerne ikke længere kan købe mad i caféen. Borgere der ikke selv 
kan lave mad, har i stedet for mulighed at blive visiteret til mad fra Breelteparken leveret i 
hjemmet. Denne løsning vil dog være lidt dyrere for borgerne, idet mad i caféen koster 47 
kr., mens mad fra Breelteparken koster 54 kr.  

Konsekvenser for personale: 
Forslaget betyder, at personalet på Louiselund ikke længere har mulighed for at købe 
frokost på arbejdspladsen. 
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Konsekvenser for budget: 

 
Afrundet til 

nærmeste 1.000 
kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Nedlæggelse af kommunens 
pårørendevejlederfunktion 

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed 

Nr.: 

SSU 3

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

265.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Hørsholm Kommune modtager med finanslovsaftale 2018 265.000 kr. over bloktilskuddet 
med henblik på at styrke kommunens indsats omkring aflastning af pårørende.

Social og Seniorudvalget besluttede i juni 2018 at ansætte en pårørendevejleder for 
midlerne primo 2019 med baggrund i anbefalinger fra Ældresagen og erfaringer fra andre 
kommuner.

Funktionen blev besat og opstartet ved årsskiftet, og kommunen har i dag en fungerende 
pårørendevejleder, der har brugt det første halve år på at opstarte funktionen og 
rekruttere pårørende til samtale og gruppeforløb. Pårørendevejlederen er ansat 20 timer 
om ugen. Målgruppen for funktionen er primært pårørende til borgere, der modtager 
hjemmepleje og pårørende til borgere, der bor i plejebolig.

Administrationen foreslår, at pårørendevejlederfunktionen nedlægges. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Nedlæggelse af funktionen vil betyde afskedigelse af den nuværende pårørendevejleder.

Konsekvenser for borgerne:

Nedlæggelse af pårørendevejlederfunktionen betyder, at pårørende til borgere i 
hjemmeplejen og på plejecentrene ikke længere har mulighed for individuelle samtaler, 
facilitering af pårørende grupper eller anden støtte fra pårørendevejlederen. 

Konsekvenser for personale:

 Afskedigelse af kommunens pårørendevejleder.
 Supervision og sparring mellem pårørendevejleder og plejepersonalet ophører.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -243.000 -265.000 -265.000 -265.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -243.000 -265.000 -265.000 -265.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Justering af palliationsindsats

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 4

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

265.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Hørsholm Kommune modtager med finanslovsaftale 2018 265.000 kr. over 
bloktilskuddet under overskriften en værdig død, med henblik på at styrke den palliative 
indsats i kommunen.

Midlerne benyttes i 2019 til uddannelse af en specialiseret sygeplejerske og til 
opkvalificering af medarbejderne i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Med dette forslag ophører den særlige målrettede kompetenceudvikling omkring 
palliaton. 

Forudsætninger for realisering af forslaget

Konsekvenser for borgerne:

 Det har betydning for kvaliteten i plejen, at medarbejderstaben er kontinuerligt 
opkvalificerede på palliationsområdet. Med denne besparelse frafalder en del af 
budgettet til kompetenceløft indenfor palliation.

Konsekvenser for personale:

 Administrationen vil ikke have midler til løbende opkvalificering af 
medarbejdergruppen, og der vil ikke være midler til uddannelse af ny specialist, 
hvis den nuværende opsiger sin stilling.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -265.000 -265.000 -265.000 -265.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -265.000 -265.000 -265.000 -265.000
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:   

Bortfald af tilskud til Selmersbo Aktivhus  

Politikområde: 

41 Ældre, sundhed

Nr.:

 SSU 5

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

Det samlede budget i 2019 til Selmersbo Aktivhus er på 950.000 kr. 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  

Selmersbo Aktivhus er kommunens brugerstyrede aktivitetshus, hvor Hørsholm Kommune 
finansierer dele af driften. Kommunen giver årligt et tilskud til Selmersbo Aktivhus på 
510.000 kr. Tilskuddet benyttes primært til aflønning af centerlederen. Aflønningen af 
centerlederen udgør i 2019 455.000 kr., hvilket vil være den reelle besparelse, som kan 
opnås ved omlægning til 100 % brugerstyring.  

Administrationen vurderer, at Selmersbo Aktivhus kan bevares som et 100 % brugerstyret 
og brugerfinansieret tilbud, der kan drives ud fra bl.a. lejeindtægterne ved udlejning af 
lokalerne til foreninger og arrangementer. 

Derudover har kommunen en årlig udgift til bygningsdrift af huset svarende til 440.000 kr. 
Denne udgiftspost indgår ikke i reduktionsforslaget.

Forudsætninger for realisering af forslaget:  

Selmersbo Aktivhus vil i højere grad være afhængig af frivillighed, og tilbuddet skal være 
100 % brugerstyret og brugerfinansieret  

Konsekvenser for borgerne: 

 Borgere vil kunne opleve færre aktiviteter. 
 Det kan blive nødvendigt for Selmersbo Aktivhus at opkræve et brugerkontingent. 
 De frivillige borgere vil udføre flere administrative opgaver. 

 
Konsekvenser for personale: 

 Det betyder at kommunens tilskud til lederfunktionen på Selmersbo Aktivhus 
ophører. 

 
Konsekvenser for budget: 
 

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -379.000 -455.000 -455.000 -455.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -379.000 -455.000 -455.000 -455.000 
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Effektivisering af den teknologiske kommunikation med 
borgerne:

- Udskiftning af udbyder på opsætning, nedtagning 
og service af nøglelåse og nødkald 

- Reduktion i antallet af mobiltelefoner i 
hjemmeplejen

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 6

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Forbrug 2018:  310.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Udskiftning af udbyder på opsætning, nedtagning og service af nøglelåse og 
nødkald 

Hørsholm Kommune har i dag en aftale med Nordsjællands Brandvæsen omkring 
opsætning, service og nedtagning af nøglelåse og nødkald hos visiterede borgere i 
hjemmeplejen.

Nordsjællands Brandvæsen brugte i 2018 679 timer på opsætning, nedtagning og service 
af nøglelåse og nødkald. Kommunens udgift til beredskabet var i 2018 310.000 kr. 
I første kvartal af 2019 har brandvæsenet opkrævet for 293 timer svarende til 137.000 
kr. Aktiviteten er dermed stigende sammenlignet med 2018.

Dette forslag indebærer, at kommunen opsiger den nuværende aftale med Nordsjællands 
Brandvæsen, og at opgaven omkring service af nøglelåse og nødkald i stedet løftes 
internt i kommunen af Facility Management.

Administrationen vurderer, at Facility Management kan løfte opgaven på samme niveau 
som Nordsjællands Brandvæsen. Hjemtagelsen af opgaven vil derfor ikke betyde 
ændring i arbejdsgangen eller ændring i den nuværende praksis omkring opsætning, 
service og nedtagning af nødkald og elektroniske dørlåse.
Facility Management vil ansætte en medarbejder, der bliver ansvarlig for opgaven. 
Derudover vil andre medarbejdere, herunder weekendpersonalet kunne varetage 
opgaven. Medarbejderne bliver oplærte i at kunne varetage opgaven.

Administrationen afsætter en økonomisk ramme, der betyder, at Facility Management i 
2020 har 750 timer til at løfte opgaven og en ramme på 187.500 kr. 
Dermed kan administrationen spare 123.000 kr. årligt på at hjemtage opgaven.

Da kommunen har tre måneders opsigelse af aftalen med Nordsjællands Brandvæsen, 
kan besparelsen effektueres fra 1. februar 2020 ved opsigelse 1. november 2019.

Reduktion i antallet af mobiltelefoner i hjemmeplejen

Alle medarbejderne i kommunens hjemmeplejedistrikter får i dag stillet en mobiltelefon 
til rådighed, som fungerer som deres personlige telefon på arbejdet.
Medarbejderne benytter deres telefon som arbejdsredskab. Medarbejderen tilgår 
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kommunens digitale omsorgssystem på telefonen, og kan her se kørelister, gå ind i 
borgerens journal og dokumentere det udførte arbejde.

Dette forslag indebærer, at antallet af mobiltelefoner i hvert distrikt fremadrettet 
nedjusteres, så der alene er mobiler svarende til antallet af medarbejdere på vagt.
Medarbejderne skal derfor deles om telefonerne og overtager mobiltelefonen fra 
hinanden ved vagtskifte.

Besparelsen vil primært være, at distrikterne vil have færre udgifter til 
telefonabonnementer. Derudover forventes det, at distrikterne det første år kan spare 
penge på indkøb af nye telefoner, da ordningen vil betyde, at hvert hjemmeplejedistrikt 
vil få telefoner i overskud, der kan benyttes, når telefonerne i drift skal udskiftes. 
Administrationen vurderer, at der kan spares 50.000 kr. i 2020 og herefter 30.000 kr. 
årligt i overslagsårene.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Besparelsesforslaget omkring udskiftning af udbyder på opsætning, nedtagning og 
service af nøglelåse og nødkald vil betyde, at kommunen skal opsige sin nuværende 
aftale med Nordsjællands Brandvæsen omkring service på nøglelåse og nødkald.

Forslaget omkring reduktion i antallet af mobiltelefoner i hjemmeplejen kan realiseres 
umiddelbart.

Konsekvenser for borgerne:

 Ingen af de to forslag vil have konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for personale:

 Forslaget omkring reduktion i antallet af mobiltelefoner i hjemmeplejen vil betyde, at 
medarbejderne i hjemmeplejedistrikterne skal deles om mobiltelefonerne.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -173.000 -153.000 -153.000 -153.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -173.000 -153.000 -153.000 -153.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Anvendelse af vaskeservietter på plejecentrene 

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 7

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

4.700.000 kr. inkl. materiale og lønomkostninger, som er baseret på en konkret 
opgørelse.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Der indkøbes engangsvaskeservietter, der benyttes ved personlig hygiejne på de fire 
plejecentre.

Vaskeservietter, er en velfærdsteknologisk metode til at opretholde god personlig 
hygiejne uden brug af traditionel skumvaskeklud, sæbe, vand og håndklæde.

En vaskeserviet er en engangsserviet med rengørende hudplejemiddel, som kan 
anvendes ved alle opgaver indenfor personlig pleje.

Der vil være situationer, hvor der efter en sundhedsfaglig vurdering fortsat skal 
anvendes vand og sæbe. Anvendelsen af vaskeservietter er ikke en erstatning for bad.

Vaskeservietter anvendes bl.a. på hospitaler, hospices og i kommuner som fx Nyborg, 
Stevns og Odense, som har gode erfaringer med disse.

På baggrund af et pilotprojekt i Nyborg Kommune, der har fremvist positive resultater 
samt erfaringer fra andre kommuner, herunder Odense Kommune, forventes forslaget at 
medføre bedre hygiejne for borgerne og bedre arbejdsgange for medarbejderne. 

Fordelene for borgeren er endvidere, at vaskeprocessen tager kortere tid, og at det ikke 
er så anstrengende.

Endelig betyder forslaget, at borgere med demens, der ikke ønsker at tage tøjet af, kan 
blive vasket mere skånsomt.

Besparelsen består i, at det er billigere at anvende vaskeservietter end skumvaskeklude, 
vand og sæbe.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Kommunikation til borger og pårørende - herunder understregning af at tiltaget ikke 
udgør en serviceforringelse - via bebeboer- og pårørenderåd. 

Derudover forudsætter forslaget en fyldestgørende introduktion og oplæring af 
medarbejderne, bl.a. via arbejdsmiljørepræsentanter.

Endelig fordrer forslaget, at der indgås en fordelagtig kontrakt med en leverandør af 
servietterne.

Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil fremover blive vasket med vaskeservietter i stedet for skumvaskeklude, 
vand og sæbe med mindre der efter en sundhedsfaglig vurdering fortsat skal anvendes 
vand og sæbe.
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Konsekvenser for personale:
Forslaget forventes at give et bedre arbejdsmiljø, idet der vil være færre vrid i hænder, 
færre forflytninger og at de ansatte står kortere tid i belastende arbejdsstillinger.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel:
Justering af servicepakken vedr. tøjvask og linnedvask 
på plejecentrene

Politikområde:

 41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 8

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.)

Samlet budget for de fire plejecentre i kommunen: 117.800.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Med det nuværende serviceniveau til tøjvask får borgerne på plejecentrene Louiselund, 
Margrethelund og Sophielund vasket deres personlige tøj samt sengelinned, håndklæder 
og dyner uden ekstra beregning, mens beboerne på Breelteparken betaler for leje og 
vask af sengelinned og håndklæder.

Administrationen foreslår, at plejecentrenes servicepakker justeres, således at der 
fremadrettet opkræves en afgift for vask af beboernes tøj samt vask af linned, 
håndklæder og dyner.
Det foreslås, at afgiften opdeles i henholdsvis vask af beboernes personlige tøj og vask 
af sengelinned, håndklæder og dyner. Dermed bliver det muligt for beboerne og deres 
pårørende at vælge indsatsen til og fra i servicepakken, hvis eksempelvis en pårørende 
ønsker selv at vaske det personlige tøj. 

Forslaget vil betyde, at Hørsholm følger praksis for de omkringliggende kommuner, idet 
de opkræver afgiften via deres servicepakke. Afgiften til tøjvask er også i andre 
kommuner opdelt på vask af personligt tøj og vask af linned og håndklæder. Priserne for 
tøjvask varierer fra kommune til kommune, hvor vask af personligt tøj svinger fra 124 
kr./måned til 175 kr./ måned, mens vask af linned og håndklæder varierer fra 105 
kr./måned til 215 kr./ måned.

Administrationen foreslår, at der opkræves 130 kr. om måneden for vask af personlig tøj 
og 130 kr. om måneden for vask af sengelinned, håndklæder og dyner.

Da der ikke ændres på det nuværende serviceniveau, ændres der ikke på omfanget eller 
frekvensen af tøjvask, som beboerne kender i dag.

Besparelsen i forslaget er de frigivne midler, der opkræves hos borgere i servicepakken. 
Besparelsen vil, hvis samtlige borgere tilvælger tøjvask, fordele sig således på 
plejecentrene.       

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Besparelsen er beregnet på en forudsætning om, at samtlige beboere på kommunens 
fire plejecentre vælger tøjvask via servicepakken. Indtægten og dermed besparelsen vil 
reguleres, hvis en eller flere beboere vælger at få deres tøj vasket på anden vis.
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Konsekvenser for borgerne:

 Justering af servicepakken, så der fremover opkræves en afgift for tøjvask og vask af 
linned, håndklæder og dyner, vil betyde en større månedlig udgift til beboerne på 
plejecentrene.

Konsekvenser for personale:

 Forslaget vil ikke betyde medarbejderreduktioner, og vil ikke have konsekvenser for 
personalet på plejecentrene.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -655.000 -655.000 -655.000 -655.000 

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -655.000 -655.000 -655.000 -655.000 
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 
Justering af serviceniveau for rengøring og skift af 
sengelinned i hjemmeplejen - frekvens hver 4. uge

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 9

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Samlet budget for hjemmeplejen: 40.700.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

I marts 2019 modtog 680 borgere indsatsen rengøring og 380 borgere modtog indsatsen 
linnedskift af hjemmeplejen eller af en af de godkendte fritvalgsleverandører.
Frekvensen på indsatsen skift af sengetøj er i dag hver 2. uge (24 gange årligt), mens 
indsatsen rengøring gives hver 3. uge i 45 minutter (17 gange årligt).

Forslaget indebærer, at frekvensen på rengøring og skift af sengetøj i hjemmeplejen 
reduceres til hver 4. uge (13 gange årligt). Forslaget betyder, at frekvensen på 
indsatsen rengøring reduceres med 4 gange årligt, og at frekvensen på indsatsen skift af 
sengetøj reduceres med 11 gange årligt. Med forslaget harmoniseres de to indsatser, 
således at hjemmeplejen og fritvalgsleverandørerne kan give indsatserne sammen.

Alle visitationer beror på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens 
ressourcer og behov. Dette betyder, at de borgere, der har et særligt behov, som ikke 
kan dækkes med kommunens politisk besluttede serviceniveau, vil blive visiteret til 
indsatsen ud fra en frekvens, der matcher borgerens behov. Besparelsen realiseres 
gennem nednormering af medarbejdere i hjemmeplejedistrikterne og færre timer til 
fritvalgsleverandørerne.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 
Da de to indsatser skal kunne planlægges således, at de kan udføres samtidig hos 
borgeren, er det nødvendigt at der peges på det samlede forslag. 

Alle borgere i målgruppen skal revisiteres. Forslaget kan derfor først realiseres pr. 1. 
april 2020.

Konsekvenser for borgerne:

 Borgere, der modtager indsatserne, vil opleve et lavere serviceniveau.
 De borgere, der ud fra en konkret individuel vurdering har brug for en højere 

frekvens, kan visiteres til at modtage en eller flere af indsatserne hyppigere.
 Borgeren vil opleve færre forskellige medarbejdere i hjemmet, hvis de to indsatser 

kan leveres samtidig.

Konsekvenser for personale:

 Forslaget vil blive realiseret gennem nednormering af medarbejdere i de tre 
dagdistrikter, og vil betyde færre timer til fritvalgsleverandørerne.
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Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -717.000 -956.000 -956.000 -956.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -717.000 -956.000 -956.00 -956.000
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  

Reduceret mødeaktivitet i hjemmeplejen 

Politikområde: 

41 Ældre, sundhed

Nr.:  
 SSU 10

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

Det samlede budget til de 4 hjemmeplejedistrikter udgør i 2019 i alt ca.  41.000.000 kr.

 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  

Besparelsen søges realiseret gennem øget fokus på at nedbringe mødeaktiviteten i 
hjemmeplejen med henblik på at øge brugertidsprocenten (BTP). 

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Det forudsættes, at der er et vedvarende fokus på at nedbringe tid til mødeaktiviteter i 
hjemmeplejen. 

 
Konsekvenser for borgerne: 
Konsekvensen er, at medarbejdernes arbejdstid med borgerne øges og at øvrig tid 
effektiviseres. 

Konsekvenser for personale: 

 
Konsekvenser for budget: 

 
Afrundet til 

nærmeste 1.000 
kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -155.000 -155.000 -155.000 -155.000

Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -155.000 -155.000 -155.000 -155.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Hjemtagning af nogle af de opgaver, som Falck løser i 
dag

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 11

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

248.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Falck yder specialrådgivning på hjælpemiddel- og boligområdet. Det betyder, at 
medarbejderne i Hørsholm Kommune har kunnet trække på specialiseret rådgivning i 
helt særlige tilfælde. Imidlertid har medarbejderne på hjælpemiddelområdet opnået 
øgede kompetencer og vil således selv kunne løfte denne opgave. 

På den baggrund foreslår administrationen, at Hørsholm Kommune nedjusterer 
kontrakten med Falck og dermed hjemtager nogle af de opgaver Falck tidligere har løst. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Jf. kontrakten med Falck skal denne opsiges med et halvt års varsel og med udgangen af 
et kalenderår.

Konsekvenser for borgerne:

Der vil ikke være konsekvenser for borgerne, idet de vil modtage den samme service 
som hidtil. 

Konsekvenser for personale:

Personalet vil skulle løfte den rådgivning, som Falck tidligere har påtaget sig. Det 
kræver, at personalet løbende er uddannet i at kunne varetage denne opgave.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Konvertering af de tre gæsteboliger til plejeboliger

Politikområde:

41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 

SSU 12

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Samlet budget for de fire plejecentre i kommunen: 117.800.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Kommunen har i dag tre gæsteplejeboliger fordelt på to af kommunens plejecentre. 
Breelteparken har en gæstebolig, mens plejeboligerne Sophielund har to gæsteboliger. 
Gæsteboligerne er midlertidige pladser, og boligerne bruges primært som 
aflastningspladser, hvor en hjemmeboende borger kan bo i en kortere periode, hvis 
ægtefælle skal  aflastes.
Da kommunen ikke kan opkræve borgeren for husleje på en midlertidig plads, afholder 
kommunen udgiften til husleje og faste udgifter på de tre boliger. Kommunen udgift til 
denne post er i 2019 324.000 kr. 
Boligerne tæller med i de to plejecentres driftsnormering af plejeboligpladser, og plejen 
af beboerne i gæsteboligerne foretages af medarbejderne på lige vilkår med beboerne i 
en permanent plejebolig.

Administrationen foreslår, at de tre gæsteboliger konverteres til to demensplejeboliger 
på Sophielund og en somatisk plejebolig på Breelteparken, da det er administrationens 
vurdering, at der pt. er brug for, at boligerne indgår i kommunens samlede 
plejeboligkapacitet. Kommunen har pt. en forholdsvis stor efterspørgsel på plejeboliger 
og derfor problemer med at overholde ventetidsgarantien. Aktuelt er der 15 borgere, der 
venter på en somatisk bolig og i alt 14 borgere, der venter på en demens bolig. 

Kommunen kan med konverteringen af boligerne stadig leve op til servicelovens § 84 
omkring aflastning ved at benytte kommunes midlertidige pladser på Louiselund som 
aflastningsboliger. Da kommunen har en relativ høj dækningsgrad på midlertidige 
pladser og en relativ lav dækningsgrad på plejeboliger sammenlignet med andre 
kommuner, er det administrationens vurdering, at kommunens samlede boligkapacitet 
udnyttes bedst muligt ved at konvertere boligerne.

Samtidig sparer kommunen huslejeudgiften til de tre gæstepladser. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:

 Forslaget vil ikke have nogle konsekvenser for de resterende beboere på 
plejecentrene.

 Det fremtidig tilbud til borgere, der har brug for en gæsteplads, vil være på 
kommunens midlertidige pladser på Louiselund.

Konsekvenser for personale:
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 Da plejen af beboerne på de tre gæstepladser allerede i dag indgår i plejecentrets 
opgaver, er det administrationens vurdering, at konverteringen ikke vil få 
betydning for medarbejdernes arbejdsopgaver og arbejdsbyrde. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -324.000 -324.000 -324.000 -324.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -324.000 -324.000 -324.000 -324.000
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  

Nedbringelse af vikarforbrug

Politikområde:  

41Ældre, sundhed

Nr.:  

SSU 13

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

I 2018 blev der brugt ca. 21.700.000 kr. samlet set på vikarer inklusiv faste vagter. 
 
Nærmere beskrivelse af forslaget:  

Der vil være et øget fokus på at få nedbragt forbrug til vikarer. Dette vil blandt andet 
kunne ske gennem følgende tiltag: 
 

 Ikke automatisk køb af vikar ved sygdom – vurderes af ledelsen hver gang. 
 Ansættelse af flere timelønnede afløsere, der kan hjælpe til ved ledige vagter. 
 Etablering af internt afløserkorps, således der er mulighed for at dække ledige 
vagter med fastansatte medarbejdere. 
 Vurdering af, om man kan klare sig med en kortere vagt – f.eks. kl. 8-13 i stedet 
for 7.30-15. 
 Fortsat fokus på fravær. 

 
Forudsætninger for realisering af forslaget:  

Realisering af forslaget forudsætter øget fokus på nedbringelse af vikarforbruget.  
 
Konsekvenser for borgerne: 
Der vil kunne være færre medarbejdere til stede i afdelingerne og dermed lidt lavere 
serviceniveau.

Konsekvenser for personale: 
Der vil være færre medarbejdere til at løse opgaverne på dage med fravær f.eks. på grund 
af ferie og sygdom.

 
Konsekvenser for budget: 

 
Afrundet til 

nærmeste 1.000 
kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -3.600.000 -3.500.000 -3.500000 -3.500.000 
Investering 0 0 0 0 
Netto reduktion -3.600.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000 
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Forslag til budgetreduktion  

Titel:  

Analyse af hjemmeplejen – Estimat (Resultat af analyse 
afventes)

Politikområde:  

41 Ældre, sundhed

Nr.:  

SSU 14

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 

Samlet budget for hjemmeplejen: 40.7000.000 kr.
Nærmere beskrivelse af forslaget:  
Baggrund 
Hjemmeplejen i Hørsholm Kommune er fordelt på tre dagdistrikter og et aften/natdistrikt. 
Derudover har den selvejende institution Breelteparken et hjemmeplejedistrikt, der 
dækker borgere bosat i ældreboligerne på Breelteparken. Alle distrikter leverer indsatser 
efter servicelovens § 83 og 83a fordelt på personlig pleje og praktisk bistand i borgerens 
hjem. Derudover kan hjemmesygeplejen videredelegere visse sygeplejeindsatser til 
hjemmeplejedistrikterne.

På baggrund af den igangværende budgetproces har Økonomiudvalget bestilt en analyse 
af hjemmeplejen. Analysen er foretaget af revisionsfirmaet BDO og har det overordnede 
formål at skabe indsigt i opgaveløsningen og driften med henblik på at anvise forbedrings- 
og effektiviseringspotentialer og konkrete handlemuligheder til at indfri dette.

BDOs overordnede vurdering udestår.

Resultater af analysen udestår.

Forslag
Administrationen kender endnu ikke anbefalinger og resultater af den igangværende 
analyse, men forventer at der bliver peget på mulige besparelsespotentialer.
Administrationen har på den baggrund estimeret et besparelsespotentiale på 500.000 kr. 
fra 2020 og frem.

Forudsætninger for realisering af forslaget:  
Udestår

Konsekvenser for borgerne: 

 Udestår
Konsekvenser for personale: 

 Udestår
Konsekvenser for budget: 

 
Afrundet til 

nærmeste 1.000 
kr.  

2020 2021 2022 2023 

Reduktion (-) -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -500.000 -500.000 -500.000 -500.000



22

Forslag til budgetreduktion 

Titel:
Økonomiske støtte til socialt frivilligt arbejde

Politikområde:
41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 
SSU 15

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
515.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
Kommunalbestyrelsen har i henhold Servicelovens § 18, stk. 2 afsat ca. 490.000 årligt til 
at støtte frivilligt socialt arbejde. Som kompensation for støtten modtager 
Kommunalbestyrelsen et tilskud fra staten via bloktilskuddet, der årligt reguleres med 
pris- og lønudviklingen. 

I 2015 udgjorde tilskud til frivilligt socialt arbejde 12,- kr. pr. borger i Hørsholm 
Kommune. 
Med en optimistisk fremskrivning samt udregning i forhold til 
betalingskommunefolketallet vil andelen til Hørsholm Kommune udgøre ca. 325.000 kr. 

Det beløb, som kommunen modtager som kompensation for støtte til det frivillige sociale 
arbejde, er ikke øremærket. Det betyder, at det ikke i serviceloven er fastsat, hvor stort 
et beløb den enkelte kommune skal afsætte til økonomisk støtte til frivilligt socialt 
arbejde.
Bloktilskuddet, som kommunerne modtager fra staten forudsætter generelt, at 
kommunerne samlet set anvender tilskuddet til det frivillige sociale arbejde.

Udover den lokale kommunale pulje overfører Hørsholm Kommune hvert år 25.000 kr. 
(1 kr. pr. borger) til en fælles pulje. Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, 
Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm er gået sammen om en pulje til støtte også 
efter § 18 i Serviceloven.
Der er således i alt afsat 515.000 kr. til støtte efter Servicelovens § 18. 

Hvem kan søge? 
Foreninger, organisationer og personer der udfører frivilligt socialt arbejde.

Hvad kan der søges tilskud til?
Aktiviteten skal have nyttevirkning i forhold til de fastlagte målsætninger for det 
pågældende område.
Aktiviteten skal være lokalt forankret og være direkte rettet mod borgere i Hørsholm 
Kommune. Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af grundlaget.

 Det frivillige arbejde skal i væsentlig grad udføres af frivillig ulønnet arbejdskraft.
 Der skal være tale om nye aktiviteter. 
 Der skal søges støtte med et konkret beløb.
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 Aktiviteten skal udføres af andre end familie og nære bekendte.
For fællespuljen gælder, at det skal være rettet mod borgere i de nævnte kommuner og 
tildeles til foreninger, organisationer og projekter, der ikke umiddelbart kan opnå den 
lokale kommunale støtte. Puljen kan søges én gang om året.
Hvordan søger man – og hvor ofte kan man søge?
Man søger ved at udfylde og indsende ansøgningsskema til Center for Politik.
Puljen kan søges i april og oktober. 

Hvem behandler ansøgningen og hvad er der tidligere givet tilskud til?
Social- og Seniorudvalget behandler samtlige ansøgninger og godkender herefter, hvem 
der tildeles midler. Der er bevilget tilskud i overensstemmelse med ovenstående 
betingelser og kan være tilskud til arrangementer som f.eks. aktiviteter for flygtninge, 
motionstilbud for ældre, forplejning ved sociale aktiviteter mv. 

Administrationen foreslår 2 alternative muligheder for reducering tilskuddet:
A: at § 18 midlerne reduceres til et beløb svarende til det beløb, der udbetales via 
bloktilskuddet, hvormed budgettet kan reduceres med 190.000 kr.
De 325.000 kr. fordeles med 25.000 kr. til fællespuljen og resten fordeles via den lokale 
pulje.

B: at der afsættes 225.000 kr. i alt med 25.000 kr. til fællespuljen og resten fordeles via 
den lokale pulje.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
Der bliver mindre midler at søge for foreningerne.
Konsekvenser for personale:
Ingen – administrationen af ordningen er den samme uanset beløbets størrelse.
Konsekvenser for budget, forslag A:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -190.000 -190.000 -190.000 -190.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -190.000 -190.000 -190.000 -190.000

Konsekvenser for budget, forslag B
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Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -290.000 -290.000 -290.000 -290.000
Investering 0 0 0 0
Netto reduktion -290.000 -290.000 -290.000 -290.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Servicereduktion i Bofællesskabet Solskin, 
Bofællesskabet Højmose Vænge samt tilknyttet bostøtte

Politikområde:

42 Social og 
psykiatri

Nr.: 

SSU 16

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Bofællesskaberne Solskin og Højmose Vænge samt tilknyttet bostøtte har i 2020 et 
samlet budget på 6.052.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Bofællesskabet Solskin er et botilbud for voksne udviklingshæmmede. Det består af ti 
selvstændige lejligheder og en fælleslejlighed. 

Bofællesskabet Højmose Vænge er et bofællesskab for unge udviklingshæmmede, der 
alle er i beskæftigelse af forskellig karakter, og alle gennemgår botræning. Det består af 
en lejlighed med fire værelser samt fællesstue, fælleskøkken m.m. Bostøtteordningen er 
et tilbud til udviklingshæmmede borgere over 18 år i eget hjem. Primo 2019 er der 12 
borgere, der modtager mellem 1 og 8 timers bostøtte om ugen.

Langt den største del af budgettet går til aflønning af personale, mens der også er 
budget til aktivitetsudgifter for både personale og beboere. Besparelsen for 
Bofællesskabet Solskin vil være en reduktion i lønbudgettet med 85.000 kr. årligt 
svarende til ca. 8 timer om ugen, samt en reduktion i aktivitetsrelaterede udgifter med 
50.000 kr.

Besparelsen for Bofællesskabet Højmose Vænge vil tilsvarende være en reduktion i 
aktivitetsrelaterede udgifter med 30.000 kr. årligt.

Hvad angår bostøtte er hovedparten af budgettet et lønbudget, og denne del kan der 
ikke umiddelbart reduceres i, da der skal ydes de timer, som borgeren er visiteret til. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Ingen.

Konsekvenser for borgerne:

- For begge bosteder vil reduktionen betyde færre ferier og aktiviteter, end hvad 
der tilbydes nu, som f.eks. teaterture, restaurantbesøg, Sølundfestival, ferierejser 
osv. Dette er en forringelse af beboernes livskvalitet, hvor turene for mange af 
beboerne er eneste mulighed for kulturelle/sociale aktiviteter.
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- Mindre personaledækning i Solskin betyder yderligere forringelse af mulighederne 
for hjælp og støtte. Der vil, i større grad end nu, forekomme aftener med én 
medarbejder til de 10 beboere, som alle har brug for omfattende støtte. 

Konsekvenser for personale:

Reduktion i ansættelsesgraden for en eller flere medarbejdere, samt reducerede midler 
til kompetenceudvikling. 

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -165.000 -165.000 -165.000 -165.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -165.000 -165.000 -165.000 -165.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Handleplan for det specialiserede voksenområde: 
1. Hjemtagning af borgere til egne botilbud
2. Lavere serviceniveau på aktivitets- og væresteder
3. Bestiller/udfører-organisering på Åstedet
4. Styrket prisforhandling ved køb af ydelser
5. Revisitering af ydelser for +67-årige

Politikområde:

42 Social og 
psykiatri

Nr.: 

SSU 17

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Budgettet til det specialiserede voksenområde udgør i 2020 86.606.000 kr. excl. 
botilbuddene Åstedet og Solskin. 

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Det specialiserede voksenområde omhandler udgifter til botilbud af midlertidigt og 
længerevarende ophold, aktivitets- og samværstilbud, bostøtteordninger, alkohol- og 
stofmisbrugsbehandling, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, beskyttet 
beskæftigelse og borgerstyrede personlige assistanceordninger for multihandicappede 
borgere.

Forventningen til merforbruget i 2019 er primært begrundet i, at flere borgere er visiteret 
til botilbud, ligesom der er øgede udgifter til objektiv finansiering af fælleskommunale 
tilbud, herunder også udgifter til finansiering af ledig kapacitet på de socialpsykiatriske 
pladser.

Administrationen har med baggrund i regnskabsresultatet for 2018 og det forventede 
forbrug i 2019 udarbejdet en handleplan for reduktion af udgifterne på det 
voksenspecialiserede socialområde. 

Handleplanen indeholder serviceforringelser og effektiviseringer på følgende områder:

1. Hjemtagning af borgere til egne botilbud, hvilket kun kan praktiseres med 
borgerens egen godkendelse heraf.

2. Serviceniveau for visitering til aktivitets- og væresteder, hvor niveauet for hvor 
ofte borgerne kan komme på aktivitets- og væresteder nedsættes.

3. Indtægter fra andre kommuner visiteret til aktivitets- og værestedet Åstedet 
inddrages forholdsmæssigt i budgettet til køb af eksterne aktivitets- og 
væresteder. 

4. Forhandling af priser ved køb af ydelser

5. Revisitering af indsatser for over 67-årige.

Ovenstående initiativer forventes samlet set at kunne nedbringe udgifterne på det 
specialiserede voksenområde med 2,4 mio.kr. - set i forhold til det forventede forbrug for 
2019 på 105 mio. kr., som indmeldt i notat til ØU om genopretningsplan af 14.1.19.
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Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Succes med prisforhandling og med at motivere borgere i eksternt beliggende botilbud til 
at flytte tilbage til en af kommunens ledige botilbudspladser.

Konsekvenser for borgerne:

Forringet serviceniveau for borgere med behov for visitering til aktivitets- og væresteder.

Konsekvenser for personale:

Ingen udover løbende nødvendig kompetenceudvikling.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Reduktion af normeringen i botilbuddene Gutfeldtshave 
og Rosen samt reduktion i deres budget til beboerferier

Politikområde:

42 Social og 
psykiatri

Nr.: 

SSU 18

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Socialpsykiatrisk center Åstedet har i 2020 et samlet budget på 6.931.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Socialpsykiatrisk center Åstedet er sammensat af flere tilbud, hvor to af dem er 
botilbuddet Gutfeldtshave og botilbuddet Rosen. Gutfeldtshave er et botilbud til syv 
borgere med psykisk sårbarhed i alderen 18-35 år, hvor de har hver deres selvstændige 
lejligheder og en fælleslejlighed. Rosen er et botilbudslignende tilbud til otte borgere 
med et væsentligt nedsat psykisk og/eller socialt funktionsniveau, hvor de har egne 
lejligheder med selvstændige lejekontrakter og tillige modtager støtte efter 
servicelovens §85 (bostøtte).

Ved at reducere normeringen på de to bofællesskaber med i alt 8 timer ugentligt kan der 
opnås en besparelse på 98.000 kr.

Det betyder en reducering af den individuelle kontakt og personalets tilstedeværelsestid i 
bofællesskaberne. Beboernes trivsel er tæt knyttet til den hjælp og støtte, de får i 
dagligdagen, hvilket det Sociale Tilsyn også tillægger stor værdi. Beboernes trivsel er et 
tema under hvert tilsynsbesøg.

Ved at reducere beboernes mulighed for at holde ledsaget beboerferie med 4 feriedage 
om året kan der opnås en besparelse på 65.000 kr. – ligeligt fordelt mellem 
Gutfeldtshave og Rosen. 

Det betyder en nedjustering af beboernes muligheder for at få imødekommet deres 
ønsker og behov for ferie i landet eller udlandet. Det er en reducering af serviceniveauet 
jf. kvalitetsstandard for socialpædagogisk ledsagelse under ferie/social og psykiatri.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

En eventuel beslutning om reduktion af budgetterne fordrer ændring af 
kvalitetsstandarden for socialpædagogisk ledsagelse under ferie, ligesom taksterne i 
bofællesskaberne skal tilpasses, hvorved også indtægterne fra andre kommuners 
borgere bliver mindre.

Konsekvenser for borgerne:

Reduceret serviceniveau i bofællesskaberne i form af mindre hjælp og støtte til den 
enkelte borger, ligesom der vil være mindre tilstedeværelse i fællesrummet, og dermed 
færre muligheder for at støtte op om aktiviteter. 
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Reduceret mulighed for at den enkelte beboer kan holde ferie med socialpædagogisk 
ledsagelse. 

Konsekvenser for personale:

Ændret arbejdstid for en eller flere medarbejdere svarende til i alt 8 timer.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -163.000 -163.000 -163.000 -163.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -163.000 -163.000 -163.000 -163.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Reduktion af normeringen i aktivitets- og værestedet 
Åstedet

Politikområde:

42 Social og 
psykiatri

Nr.: 

SSU 19

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

Socialpsykiatrisk center Åstedet har i 2020 et samlet budget på 6.931.000 kr., hvor 
andelen til Aktivitets- og værestedet udgør 2.879.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

Socialpsykiatrisk center Åstedet er sammensat af flere tilbud, hvor et af dem er 
aktivitets- og værestedet. Aktivitets- og værestedet er et uvisiteret tilbud for alle 
borgere med en sindslidelse, som er bosiddende i Hørsholm. Borgere fra andre 
kommuner skal visiteres af sagsbehandler i egen kommune. Værestedet har kontakt til 
cirka 90 borgere, hvor der både er en fast daglig kerne og andre, der kommer forbi med 
længere mellemrum.

Ved at reducere normeringen med 16,5 timer ugentligt kan der opnås en besparelse på 
202.000 kr. Det udløser dels en afkortning af åbningstiden fordelt på ugens åbningsdage 
med 5,5 timer, dels yderligere en ugentlig lukkedag. Besparelsen vil fordre enten 
nedlæggelse af tilbuddet til seniorgruppen, eller lukning af værestedet om søndagen.

Seniorgruppen er et tilbud til borgere over 50 år, som oftest ikke kan benytte de almene 
tilbud til seniorer i Hørsholm kommune, fordi deres funktionsniveau og til tider adfærd 
skiller sig væsentligt ud fra andres. Seniorerne har oparbejdet et stærkt socialt 
fællesskab og netværk.

 

Søndagsåbent har stor betydning for borgerne -  allermest for borgerne uden netværk, 
og dem er der flest af. For dem kan weekenden forekomme lang og uoverskuelig. 
Angsten, selvmordstankerne eller stemmerne kan være særdeles påtrængende, med 
forpinthed til følge. De søger aktivitets- og værestedet for at møde personale, de kan 
tale med, være en del af et netværk og dyrke det sociale samvær, som de ikke magter 
selvstændigt. 

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Ingen.
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Konsekvenser for borgerne:

Reduceret serviceniveau samt risiko for, at en nedlæggelse af seniortilbuddet eller 
lukkedag om søndagen vil aflede et større behov for bostøtte, hjemmepleje og/eller evt. 
indlæggelser på psykiatrisk afdeling uden at der kan sættes et konkret regnestykke op 
for det.

Konsekvenser for personale:

Reduktion af ansættelsesgraden med 16,5 timer for en eller flere medarbejdere.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -202.000 -202.000 -202.000 -202.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -202.000 -202.000 -202.000 -202.000
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Forslag til budgetreduktion 

Titel: 

Besparelse på fodbehandling og besparelse ved nye 
prisaftaler

Politikområde:

42 Social og 
psykiatri

Nr.: 

SSU 20

Nuværende årlige udgift (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

722.000 kr. 

Nærmere beskrivelse af forslaget: 

På nuværende tidspunkt har Hørsholm kommune ikke begrænsninger på antallet af 
fodbehandlinger pr. borger. Forslaget hér er allerede praksis i flere andre kommuner:

Ved at fastsætte antal behandlinger til 5 pr. borger pr. år kan kommunen spare cirka 
65.000 kr. årligt. Hvis antallet af behandlinger ønskes øget af enten borger eller 
fodbehandler, så kan kommunen gøre dette efter en konkret individuel vurdering baseret 
på dokumentation i form af en lægeerklæring.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:

Det kan opleves som en serviceforringelse, at borgerne ikke kan få det antal 
fodbehandlinger de er vant til og at der skal indhentes lægelig dokumentation for 
behovet efter 5 behandlinger.

Konsekvenser for personale:

Der skal behandles samme antal ansøgninger + evt. ekstra behandling i forbindelse med 
ansøgninger, hvor antallet af fodbehandlinger overskrider 5.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 
nærmeste 1.000 

kr. 

2020 2021 2022 2023

Reduktion (-) -65.000 -65.000 -65.000 -65.000

Investering 0 0 0 0

Netto reduktion -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
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Forslag til driftsønske

Titel:
Videreførelse af Klippekortsordningen på plejecentrene 

Politikområde:
41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 
1

Nærmere beskrivelse af forslaget: 
I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem den 
daværende Venstre regering, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk 
Folkeparti, blev der afsat 380.000.000 kr. årligt fra 2017 og frem (dog som bloktilskud 
fra 2019) til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere.
Midlerne blev fordelt mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, og kommunerne 
skulle søge om de midler, der var reserveret til dem. Hørsholm Kommune modtog i alt i 
2018 1.705.000 kr.

Ordningen er i dag implementeret på kommunens fire plejecentre. Ordningen indebærer, 
at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte om 
ugen, og beboerne er selv med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp kan gå til.
Ordningen blev opstartet medio 2017, hvor plejecentrene brugte den første tid på at 
implementere ordningen. I dag er ordningen en fast del af hverdagen på de fire 
plejecentre, og der er ansat ”klippekortsmedarbejdere”, der laver aktiviteter med 
beboerne.

Administrationens vurdering af klippekortet er, at ordningen tilfører liv, en højere grad af 
medbestemmelse og fleksibilitet til beboernes hverdag. Ordningen giver gode dialoger 
mellem beboere og medarbejdere og betyder, at der er tid til at lave andre ting 
sammen, end hvad der tidligere var tid og ressourcer til.

Fra 2019 og frem er midlerne til kommunerne fordelt via bloktilskuddet. 
Administrationen har i 2019 drevet ordningen videre med uforbrugte og overførte 
midler.

Fra 2020 og frem er der brug for, at det afsatte bloktilskud overgår til plejecentrene, 
hvis klippekortsordningen skal føres videre.
Administrationen foreslår derfor med dette budgetønske, at bloktilskuddet til 
klippekortsordningen på plejecentrene på 1.705.000 kr. afsættes til videreførsel af 
ordningen og tilgår politikområde 41.

Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
Uden midlerne til klippekortet, mister borgerne deres ugentlige klip svarende til en halv 
times aktivitet ugentligt.
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Konsekvenser for personale:
Da plejecentrene har ansat personale til at løfte ordningen, vil det være nødvendigt at 
foretage personalereduktioner på centrene, såfremt midlerne til klippekortet bortfalder.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
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Forslag til driftsønske

Titel:
Videreførelse af Værdighedspuljen 

Politikområde:
41 Ældre, 
sundhed

Nr.: 
2

Nærmere beskrivelse af forslaget:
I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen 
og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. 
Hørsholm Kommune har fra 2016 og vil frem til og med 2019 modtage midler fra 
Værdighedspuljen, svarende til 6.756.000 kr. pr. år. (Kommunens andel af 
puljemidlerne er fremskrevet fra 6.540.000 kr. i 2016 til 6.756.000 kr. i 2019).
Fra 2020 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet. Midlerne fordeles 
efter ældrenøglen, og Hørsholm Kommune vil således fortsat modtage 6.756.000 kr. 
årligt.
Midlerne er afsat til at understøtte kommunernes arbejde med en lokal 
værdighedspolitik, da kommunerne er forpligtede til at beslutte og arbejde ud fra en 
værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig 
hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over 
folkepensionsalderen, (serviceloven § 81a).
I 2016 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at disponere puljemidlerne for hele 
puljeperioden inden for tre områder: flere varme hænder, kompetenceløft og 
forebyggelse. Områderne er valgt til at understøtte de 7 fokusområder, der skal indgå i 
kommunens arbejde med en værdi ældrepleje.
Langt de fleste puljemidler, svarende til 6,2 mio. kr., benyttes til varme hænder, og der 
er under puljen ansat plejepersonale på de fire plejecentre, en psykiatrisk sygepleje og 
en palliativ sygeplejerske i hjemmesygeplejen, en aftensygeplejerskefunktion og en 
udviklingssygeplejerske til plejecentrene, en kok på Sophielund Aktivitetscenter samt to 
aktivitetsmedarbejdere på henholdsvis Aktivitetscentret Sophielund og Breelteparkens 
dagcenter.
Administrationens vurdering af de igangsatte indsatser er, at de har styrket plejen og 
omsorgen på plejecentrene, og at de samlet set har højnet den faglige kvalitet på 
plejecentrene, i hjemmesygeplejen og på aktivitetscentrene. Kompetencerne kommer 
alle steder borgerne til gode og er med til både at understøtte den daglige pleje samt at 
forebygge ensomhed.
Med de afsatte midler er det muligt at leve op til kommunens værdighedspolitik, 
herunder at styrke de 7 fokusområder, som kommunerne via § 81a i serviceloven er 
forpligtet til at understøtte. 
Kommunalbestyrelsen har jævnfør lovgivningen vedtaget en værdighedspolitik i 2016 - 
og igen i december 2018, det første år i den kommunale valgperiode.
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Administrationen anbefaler med dette budgetønske, at bloktilskuddet til en værdig 
ældrepleje på 6.756.000 kr. fra 2020 og frem tilføres politikområde 41 til fastholdelse af 
de etablerede funktioner og indsatser under værdighedspolitikken.
Forudsætninger for realisering af forslaget: 

Konsekvenser for borgerne:
Uden bloktilskuddet vil de beskrevne funktioner på plejecentrene, i hjemmesygeplejen 
og på aktivitetscentrene skulle nedlægges. 
Nedlæggelse af de varme hænder på plejecentrene vil betyde en besparelse på ca. 3,7 
mio. kr. fordelt på de fire plejecentre. Besparelsen vil få konsekvenser for den daglige 
normering og dermed tiden til beboerne og de pårørende. 
Nedlæggelse af sygeplejefunktionerne i hjemmesygeplejen og til plejecentrene vil betyde 
en besparelse på 1,65 mio. kr. Den palliative og den psykiatriske sygeplejefunktion vil 
blive nedlagt, hvilket vil få konsekvenser for den rådgivning og støtte, der kan gives til 
hjemmeboende borgere med psykiatriske problemstillinger og hjemmeboende terminale 
borgere og pårørende. Nedlæggelse af aftensygeplejerskefunktionen på plejecentrene vil 
betyde, at der ikke længere vil være sygeplejefaglige kompetencer til stede på 
plejecentrene i aftentimerne, og at plejecentrene i stedet vil skulle benytte sig af 
kommunens akutteam. 
Nedlæggelse af aktivitetsmedarbejderfunktionerne på aktivitetscentret Sophielund og 
Breelteparkens dagcenter vil betyde en samlet besparelse på ca. 0,5 mio. kr. Tilbuddet 
om at blive fulgt til og fra centrene bortfalder.

Konsekvenser for personale:
Uden bloktilskuddet vil der være nednormeringer og personalereduktioner i 
arbejdsstyrken på plejecentrene, i hjemmesygeplejen og på aktivitetscentret.
Funktionen varme hænder er fordelt på mellem 10 – 15 stillinger på plejecentrene. 
Sygeplejefunktionerne i hjemmesygeplejen svarer til to stillinger. 
Aftensygeplejerskefunktionen svarer til to stillinger. Kokkefunktionen svarer til en 
stilling. Aktivitetsmedarbejderfunktionen på aktivitetscentrene svarer til to stillinger. 
Uddannelsessygeplejerskefunktionen på plejecentrene svarer til en stilling, og 
nedlæggelse af denne funktion vil betyde, at opgaver i forhold til opkvalificering, 
videndeling og kompetenceudvikling samt koordinering af plejecentrenes egenkontrol 
ikke længere kan løftes samlet.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til 

nærmeste 1.000 kr. 

2020 2021 2022 2023

Driftsønske 6.756.000 6.756.000 6.756.000 6.756.000
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