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Meddelelser

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-10-2016
Louise Høg orienterede om, at Center for Sundhed og Omsorg arbejder med at opstarte
den rehabiliterende organisation, som blev besluttet med budgetaftale 2017-2020.
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Forslag til aktiviteter under værdighedspuljen
Baggrund
Social- og Seniorudvalget besluttede på udvalgsmøde den 29. august at afholde et
borgermøde for at få idéer til aktiviteter under Værdighedspuljen 2017.
Administrationen fremlægger med dette punkt de indkomne idéer, og anbefaler, at SocialSeniorudvalget udvælger aktiviteter for 2017 på baggrund af forslagene.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller aktiviteter, der skal
igangsættes under værdighedspuljen 2017 overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen på baggrund af de indkomne forslag.

Sagsfremstilling
Resume
I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og
implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne i budgetårene 2016-2019.
Hørsholm Kommune har sideløbende med værdighedspolitikken udarbejdet en redegørelse
for, hvordan puljemidlerne skal prioriteres for hele perioden.
Redegørelse for den forventede anvendelse af midlerne for årene 2017 til og med 2019 skal
fremadrettet indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet hvert år. Kommunen skal
indsende en redegørelse for prioriteringen af midlerne i 2017 til Sundheds og
Ældreministeriets godkendelsen den 15. november 2016.
Kommunalbestyrelsen traf den 29. februar 2016 beslutning om at disponere puljemidlerne
inden for 3 områder for hele perioden, og langt de fleste puljemidler er derfor prioriteret for
2017, på nær 580.000 kr., der skal disponeres om for 2017.
Social og Seniorudvalget besluttede på Social- og Seniorudvalgsmøde den 29. august at
afholde et borgermøde, hvor borgere over 65 år kan kommer med input til, hvordan de
resterende 580.000 kr. skal disponeres. Af de resterende midler skal anvendes midler til
afholdelse af borgermødet.
Borgermøde og disponering af de resterende puljemidler
Administrationen arrangerede på den baggrund et borgermøde den 27. september. På
mødet blev stillet en række forslag til arrangementer, som kan afholdes under
Værdighedspuljen i 2017.
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I vedlagte bilag 1 er alle forslag listet. Forslagene er listet i tilfældig rækkefølge.
Alle forslag vil skulle realiseres i 2017 og er alle et årige.
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller forslag svarende til
565.000 kr. overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beløbet reduceres med
15.000 kr. som går til afholdelse af borgermøde og til at revisionspåtegne regnskabet.
Administrationen anbefaler, at der vælges få og overordnede aktiviteter, der gavner så stor
en målgruppe, som muligt.

Beløb
2016

2017

2018

2019

Værdighedspulje

Drift

-6.540.000 -6.540.000 -6.540.000 -6.540.000

Varme hænder

Drift

4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

Kompetenceløft

Drift

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Disponeret forebyggelse

Drift

1.040.000

460.000

460.000

460.000

Udisponerede puljemidler

Drift

0

580.000

580.000

580.000

0

0

0

0

I alt

Beløb
2017
Udisponerede puljemidler

-580.000

Borgermøde

6.000

Revisor

9.000

Aktiviteter fra borgermøde
I alt

565.000
0

Efter Social- og Seniorudvalgets prioritering, skrives de prioriterede forslag ind i
ovenstående skema, og vedlagte bilag 2, Redegørelse til ministeriet, rettes til med de nye
forslag.
Herefter fremlægges indstillingen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Da Sundheds- og ældreministeriet har frist for indsendelse af redegørelsen den 15.
november, har administrationen ansøgt om dispensation til at indsende redegørelsen inden
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Kommunalbestyrelsen behandler indstillingen den 28. november. Når punktet er godkendt,
fremsendes dokumentation til ministeriet.

Bilag
-

Bilag 1: Indkomne forslag til prioritering (forslag fra borgermøde den 27. sep. 2016)
Bilag 2: Redegørelse til ministeriet (under udarbejdelse)

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-10-2016
Social og Seniorudvalget har prioriteret 6 aktiviteter, som indstilles til beslutning i
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Aktivitet
Seniorudflugt

Skovtur for borgere,
der modtager
hjemmepleje og
borgere i plejebolig

Café arrangementer
med sang og musik

Aktiv Senioruge
Erindringsdans for
borgere med
demens
3 arrangementer der
berører motion, kost
og forebyggelse

Beskrivelse
Højere
egenbetaling, så
flere seniorer får
mulighed for at
deltage.
Midlerne skal
benyttes til bus og
udflugtsmål samt
ledsagelse. Der skal
indgå en
brugerbetaling
Ældresagen
arrangerer 4
arrangementer i
løbet af 2017 (
10.000 - 15.000 kr.
pr. arrangement)
Der skal indgå
brugerbetaling.
2 arrangementer
fordelt på
Louiselund og
Sophielund.
Skal afholdes på
Sophielund,
Breelteparken og
Louiselund

Ansvarlig
Hørsholm Seniorråd

Beløb
80.000 kr.

Hørsholm Kommune

150.000 kr.

Ældresagen Hørsholm

50.000 kr.

Hørsholm Seniorråd

50.000 kr.

Hørsholm
Frivilligcenter og
Selvhjælp

50.000 kr.

Hørsholm Kommune

185.000 kr.

Indsatser for i alt
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Lovliggørelse af botilbuddet Solskin
Baggrund
Til orientering er Botilbuddet Solskin, som er et botilbud for voksne udviklingshæmmede,
blevet godkendt af Socialtilsynet efter Servicelovens § 108 (botilbud til længerevarende
ophold).

Forslag
Administrationen anbefaler, at social- og seniorudvalget indstiller til økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Socialtilsynet blev indført i 2014 og har bl.a. til ansvar at godkende alle sociale døgntilbud
for voksne og føre årligt tilsyn.
I den forbindelse viste det sig, at de fleste kommuner har botilbud, som er oprettet på et
forkert juridiske grundlag og derfor skal lovliggøres.
I Hørsholm Kommune var problemet, at botilbuddet Solskin ikke kunne godkendes som et
længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens § 108, da beboerne i strid med
Servicelovens § 111 havde lejekontrakter i stedet for såkaldte boligdokumenter.
Boligdokumenter giver beboerne nogen af de samme rettigheder som efter Lejeloven, men
ikke de samme forpligtelser.
Efter en længere proces med inddragelse af Socialtilsynet, beboernes handlekommuner,
boligadministrator (DAB) og pårørende valgte samtlige beboere at opsige deres
lejekontrakter og i stedet få udleveret boligdokumenter. Herefter er Botilbuddet Solskin den
24. juni 2016 blevet godkendt uden betingelser.
Samtidig er botilbuddet administrativt lagt sammen med botilbuddet Højmose Vænge, som
er et midlertidigt botilbud i henhold til § 107. Formålet med sammenlægningen var at spare
et tilsynsgebyr, da botilbuddene har samme leder og man dermed kan nøjes med at betale
for ét tilsyn i stedet for to tilsyn. Dette har ingen konsekvenser for beboerne.
Ændringen med indførelse af boligdokumenter medfører bl.a. at boligbetalingen for
beboerne på Solskin beregnes efter andre regler, hvormed det bliver lidt billigere for
beboeren, men til gengæld kan de ikke længere få boligstøtte. Dermed bliver det dyrere for
kommunerne, som modtager mindre i boligbetaling med en højere døgntakst som følge.
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Økonomi/personale
Døgntaksten, som årligt bliver beregnet af administrationen, steg i forbindelse med
lovliggørelsen fra 798 kr. til 908 kr., hvilket udgjorde en takststigning på 13,78 %. Dette er
accepteret af de enkelte kommuner, som har borgere i botilbuddet og KKR er orienteret om
takststigningen, hvilket er et krav i henhold til rammeaftalen, som er indgået af
hovedstadens kommuner.
Hørsholm Kommune har i alt 5 af kommunes egne borgere på botilbuddet Solskin. Som
følge af ændringen i beboernes egenbetaling er beregnet en øget udgift til drift af
botilbuddet på 115.344 kr. årligt. Dette forventes at kunne klares indenfor Social- og
Seniorudvalgets nuværende økonomiske ramme.

Kommunikation
Der er fremsendt skriftlig orientering og afholdt orienteringsmøde med beboerne og deres
pårørende på botilbuddet Solskin, hvor konsekvenserne af en ændring er blevet
gennemgået. Botilbuddet er nu godkendt på Tilbudsportalen, hvor registrering af botilbud
er lovpligtig.

Sagens tidligere behandling
Der er tidligere mundtligt til SSU udvalget blevet orienteret om processen med lovliggørelse
af kommunens botilbud, herunder også om botilbuddet Gutfeldtshave og Rosen.
Administrationen har aftalt med Socialtilsynet, at der vil ske en gradvis lovliggørelse af de
to botilbud i takt med at beboerne enten flytter eller opsiger deres lejekontrakt, da
beboerne i et midlertidig botilbud efter Servicelovens § 107 heller ikke må have
lejekontrakter. Således er disse botilbud betinget godkendt med vilkår om lovliggørelse.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-10-2016
Social- og seniorudvalget indstillede til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage
orienteringen til efterretning.

Social- og Seniorudvalget Mandag den 24-10-2016

Side 7

Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

4
16/14609
27.00.00P00
SSU - Åben sag
24.10.2016
Politik, Udvikling og Borgerservice
Helle Skude

Orientering om kommunale tilsyn og tilsyn fra
embedslægen i 2016
Baggrund
Administrationen fremlægger tilsynsrapporterne fra de fire kommunale tilsynsbesøg
foretaget af BDO i 2016 og et embedslægetilsyn på Plejecentret Margrethelund også
foretaget i 2016.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget tager tilsynsrapporterne til
efterretning.

Sagsfremstilling
Denne orientering omkring tilsynsbesøg foretaget på Hørsholm Plejecentre er baseret 4
kommunalt initierede uanmeldte tilsynsbesøg på Sophielund, Louiselund, Margrethelund og
Breelteparken. Derudover orienteres om et tilsyn foretaget af embedslægen på
Margrethelund. Alle tilsyn er foretaget i 2016.
Rammerne for kommunale tilsyn
Rammerne for tilsynsproceduren i Hørsholm Kommune er skabt på baggrund af en politisk
beslutning om, at de kommunale lovpligtige uanmeldte tilsyn skal foretages af en ekstern
udbyder.
I dag foretages tilsynene af revisionsfirmaet BDO.
Social og Seniorudvalget har endvidere valgt at bibeholde et årligt anmeldt besøg, som
foretages af udvalgsmedlemmer sammen med en kommunal visitator. Disse tilsyn har
ligeledes fundet sted.

·

·

Kommunale uanmeldte tilsyn
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, en gang årligt, at føre tilsyn med kommunens
plejecentre, jf. Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a.
Formål med tilsynet:
At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger,
som kommunalbestyrelsen har truffet
At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
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·

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige
problemer
Administrationen har indgået aftale med revisionsfirmaet BDO om at føre tilsyn på
Hørsholm Kommunes 4 plejecentre, Plejeboligerne Louiselund, Plejeboligerne Sophielund,
plejecentret Margrethelund og Omsorgscentret Breelteparken frem til 2018.
Metode
BDO kombinerer en række forskellige metoder for at lave det helhedstilsyn, Hørsholm
Kommune har indgået aftale om.
Grundlæggende elementer i tilsynet er:
·

Observationer på fællesarealer

·

Dialog med beboere, medarbejdere og leder, både struktureret og situationelt

·

Gennemgang af dokumentation

BDO’s vurderingsskala indeholder 5 niveauer:
·

Særdeles tilfredsstillende forhold

·

Gode og tilfredsstillende forhold

·

Tilfredsstillende forhold

·

Mindre tilfredsstillende forhold

·

Ikke tilfredsstillende forhold

Et ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af direkte kontakt til forvaltningen.
BDO’s tilsyn beskriver altid et øjebliksbillede af forholdene.
Kommunale uanmeldte tilsyn på Sophielund, Louiselund, Margrethelund og
Breelteparken
Tilsynene for 2016 er alle foretaget i september måned.
BDO’s overordnede indtryk ved tilsynsbesøgene på Plejeboligerne Sophielund,
Margrethelund og Breelteparken betegnes som ”Gode og tilfredsstillende forhold”, mens
indtrykket på plejeboligerne Louiselund betegnes som ”tilfredsstillende forhold”.
I bilag 1 følger et kort resumé af tilsynsrapporterne på de fire plejecentre.
De fire rapporter er ligeledes vedlagt sagen som bilag.
Tilsyn fra embedslægen i 2016
Den 1. juli i år (2016) trådte ændring i Sundhedsloven i kraft omkring lov om autorisation
af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
Her meddeles det, at patientombuddet har skiftet navn til styrelsen for patientsikkerhed, og
at de tidligere frekvensbaserede tilsyn på plejecentrene ændres til risikobaserede tilsyn.
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Det betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal gå tilsyn på steder, hvor der er en kendt
risiko for patientsikkerheden. Det vides ikke nu, hvordan det har indflydelse på Hørsholm
Kommunes institutioner, eller hvilke institutioner der i fremtiden vil blive underlagt tilsyn.
I Hørsholm Kommune har Margrethelund haft tilsyn før 1. juli.
Breelteparken skulle have et opfølgende tilsyn i 2016 efter tilsynet i 2015. Det vides ikke,
om Breelteparken vil få dette tilsyn, da det ikke er foretaget før ændring af loven.
Rammer for embedslægens tilsyn på Margrethelund
Tilsynet på Plejecentret Margrethelund er foretaget ud fra den tidligere procedure, hvor
embedslægen foretog et uanmeldt tilsynsbesøg skaleret til at være årligt eller hver andet år
alt efter om der på besøget bliver fundet forhold af patientsikkerhedsmæssig karakter.
Formål med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for
de svage ældre på landets plejehjem.
Den sundhedsmæssige indsats er vurderet ved at undersøge den sygeplejefaglige
dokumentation og medicinhåndteringen af tilfældigt udvalgte beboere med komplekse
plejebehov.
Tilsyn på Plejecentret Margrethelund
Der blev foretaget tilsyn i Plejeboligerne Margrethelund den 17. juni 2016.
Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for
patientsikkerheden.
Plejecentret var undtaget tilsyn i 2015, da man ved tilsynet i 2014 kun fandt mindre fejl og
mangler, der samlet set udgjorde en ringe risiko for patientsikkerheden. Ved tilsynet i 2014
var driften af plejecenteret udliciteret til Rudersdal kommune.
Ved tilsyn i 2016 var driften af plejecentret blevet tilbageført til Hørsholm kommune.
Det var Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at den nuværende ledelse og personale
gjorde en stor indsats for at sikre en god faglig standard på de sundhedsfaglige områder for
at imødekomme Styrelsen for Patientsikkerheds krav.
Ved tilsynet kunne det konstateres, at næsten alle Styrelsen for Patientsikkerheds krav var
opfyldt.
De områder, hvor der blev fundet fejl og mangler, var indenfor sundhedsfaglig
dokumentation.

Bilag
- Tilsynsrapport 2016 - Plejecenter Margrethelund - Endelig rapport.pdf
- Tilsynsrapport 2016- Sophielund Plejecenter - Endelig rapport.pdf
- Tilsynsrapport 2016 - Plejecenter Louiselund - Endelig rapport.pdf
- Tilsynsrapport 2016 - Omsorgscentret Breelteparken - Endelig rapport.pdf
- Margretelund tilsynsrapport embedslæge 2016 endelig.pdf
- Bilag 1: Resume BDO kommunale tilsyn 2016
- Bilag 2: Resume af tilsynsrapport fra embedslægens tilsyn på plejecentret
Margrethelund 2016

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-10-2016
Social og Seniorudvalget tog tilsynsrapporterne til efterretning.
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16/15627
27.15.12Ø40
SSU - Åben sag
24.10.2016
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Fordeling af §18 midler - oktober 2016
Baggrund
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 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. Jævnfør bilag ("Politik for frivilligt socialt og humanitært
arbejde").
Fristen for ansøgninger var den 3. oktober 2016, og administrationen har modtaget i alt 12
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 2017.
På Hørsholm Kommunes hjemmeside under ”frivilligt socialt arbejde” er denne pulje
ligeledes annonceret.

Økonomi/personale
Hørsholm Kommunes § 18 pulje består i 2016 af 303.000 kr.
Der blev i april 2016 uddelt midler for i alt 224.500 kr.
Der er derudover brugt 7.200 kr. på annoncering af puljen
Der er således 71.300 kr. tilbage i puljen.
Social- og Seniorudvalget Mandag den 24-10-2016
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Der er i de indkomne ansøgninger søgt for et samlet beløb på 293.275 kr.

Bilag
-

Politik
Oversigt over indkomne ansøgninger
Ansøgning - Bedre Psykiatri Fredensborg/Hørsholm
Ansøgning - Røde Kors Hørsholm
Ansøgning - Hjerteforeningen
Ansøgning - Dansk Præmatur Forening
Ansøgning - Døveforeningen af 1866
Ansøgning - Værestedet Solsikken
Ansøgning - Breelteparken
Ansøgning - Ældresagen i Hørsholm
Ansøgning - Thora Center
Ansøgning - Børns Vilkår
Ansøgning - DLFL
Ansøgning - Lytteposten

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-10-2016
Social og Seniorudvalget disponerer over 71.000 kr. og har uddelt midlerne som følger:
Ansøger
Røde kors
Hjerteforeningen
Solsikken
Breelteparkens
beboerråd
Ældresagen
Lytteposten
I alt

Beløb
25.000
6.000
10.000
10.000

kr.
kr.
kr.
kr.

10.000 kr.
10.000 kr.
71.000 kr.

Social- og Seniorudvalget Mandag den 24-10-2016
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Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

6
16/254
85.02.02P05
SSU - Åben sag
24.10.2016
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre og voksne på døgninstitution oktober 2016
Baggrund
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation.

Forslag
Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation.

Bilag
-

Hørsholm- og Udenbys borgere på døgninstitution oktober 2016
Status på voksenområdet

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-10-2016
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.
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Social- og Seniorudvalget
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7
16/240
85.02.02P05
SSU - Åben sag
24.10.2016
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre - oktober 2016
Baggrund
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation.

Forslag
Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation.

Bilag
-

Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til ældreboliger

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-10-2016
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.
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Bilagsoversigt
Pkt.
nr.

Tilgang Titel

2

Åben

2

Åben

4

Åben

4
4

Åben
Åben

4

Åben

4
4

Åben
Åben

4

Åben

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

Refnr.

Bilag 1: Indkomne forslag til prioritering (forslag fra borgermøde
den 27. sep. 2016)
Bilag 2: Redegørelse til ministeriet (under udarbejdelse)
Tilsynsrapport 2016 - Plejecenter Margrethelund - Endelig
rapport.pdf
Tilsynsrapport 2016- Sophielund Plejecenter - Endelig rapport.pdf
Tilsynsrapport 2016 - Plejecenter Louiselund - Endelig rapport.pdf
Tilsynsrapport 2016 - Omsorgscentret Breelteparken - Endelig
rapport.pdf
Margretelund tilsynsrapport embedslæge 2016 endelig.pdf
Bilag 1: Resume BDO kommunale tilsyn 2016
Bilag 2: Resume af tilsynsrapport fra embedslægens tilsyn på
plejecentret Margrethelund 2016
Ansøgning - Bedre Psykiatri Fredensborg/Hørsholm
Ansøgning - Røde Kors Hørsholm
Ansøgning - Hjerteforeningen
Ansøgning - Dansk Præmatur Forening
Ansøgning - Døveforeningen af 1866
Ansøgning - Værestedet Solsikken
Ansøgning - Breelteparken
Ansøgning - Ældresagen i Hørsholm
Ansøgning - Thora Center
Ansøgning - Børns Vilkår
Oversigt over indkomne ansøgninger
Ansøgning - DLFL
Ansøgning - Lytteposten
Politik
Hørsholm- og Udenbys borgere på døgninstitution oktober 2016
Status på voksenområdet
Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til ældreboliger
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2214116
2214135
2210819
2210820
2210821
2215059
2210363
2210780
2210441
2214102
2213725
2213729
2213730
2213714
2213708
2213718
2213720
2214191
2214194
2214293
2217481
2220419
2220988
2210461
2210811
2210757
2210756
2210755
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Thorkild Gruelund (C)
Formand

Nadja Maria Hageskov (C)
Medlem

Gitte Burchard (O)
Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)
Medlem

Ove Petersen (V)
Medlem

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Social- og Seniorudvalget 24-10-2016

Side 16

