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Meddelelser

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-01-2016
·

·
·
·
·
·

Louise Høg orienterede om, at Hørsholm Kommune ikke kan afvise udenbysborgere der
ansøger om plejebolig, til fordel for ansøgere fra Hørsholm Kommune, da dette kræver, at
ventelisten skal være øget med 50 % inden for en periode på 3 måneder, som følge af
tilgang af udenbysborgere.
Louise Høg orienterede om, at administrationen er ved at undersøge muligheden for at
udbyde opgaven tøjvask sammen med en række andre kommuner.
Louise Høg orienterede om, at administrationen er ved at undersøge muligheden for at slå
hjælpemiddeldepotet sammen med en række andre kommuner.
Louise Høg orienterede om, at Visitationen er ved at revisitere borgere med rengøring
hurtigst muligt, som følge af ændring af serviceniveau på rengøring.
Thorkild Gruelund orienterede om, at Social- og Seniorudvalgets medlemmer er inviteret
til Socialt temamøde (KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum) d. 12. og 13. maj 2016.
Thorkild Gruelund spurgte ind til muligheden for at til-/udbygge ældreboliger og
plejeboliger ved Sophielund.
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Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2016
Baggrund
Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt vedtage
kvalitetsstanderne inden for områderne personlig pleje og praktisk bistand samt
genoptræning og vedligeholdende træning.

Forslag
Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget overfor
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at
kvalitetsstandarder og indsatser for alle fremlagte kvalitetsstandarder
for 2016 godkendes.

Sagsfremstilling
Serviceniveau
Gældende lovgivning danner grundlag for kommunens kvalitetsstandarder.
Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation
og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg.
Dertil beror alle visitationer på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i
borgerens ressourcer og behov.
Indhold i kvalitetsstandarderne
I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau
inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen,
målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen.
De godkendte kvalitetsstandarder vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter
politisk godkendelse
Ny metode
Kvalitetsstandarderne, der tidligere var delt op i 4 kataloger, lægges fra 2016 separat op på
hjemmesiden under det aktuelle fagområde. Den nye net baserede udgave af
kvalitetsstandarderne skal gøre det nemmere for borgerne, at finde frem til kommunens
serviceniveau på eksempelvis en specifik ydelse.
Da kvalitetsstandarderne først lægges op på nettet efter politisk godkendelse, er alle
standarderne her samlet i et bilag.
Serviceniveau reduktionen som følge af rammebesparelsen for 2016
Social- og Seniorudvalget Mandag den 25-01-2016
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Et flertal af Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. dec. 2015 udmøntningen af
rammebesparelsen fra budgetaftale 2016-2019. Herunder godkendte flertallet en ny
kvalitetsstandard på rengøring i hjemmeplejen med frekvensen rengøring hver 3. uge.
Denne justering af serviceniveauet vil være praksis fra 1. januar 2016 og fremgår ligeledes
af vedhæftede kvalitetsstandarder.
Derudover er kvalitetsstandarderne uændrede i forhold til 2015 – Dog med en ny og mere
brugervenlig opsætning.
Høring
Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd
fra den 16. december til den 6. januar. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, hvor
administrationen oplyser, hvad der er ændret i kvalitetsstandarderne siden 2015.
Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd er vedhæftet punktet.
Efterfølgende er der tilføjet en kvalitetsstandard for linnedservice. Administrationen gør
opmærksom på, at denne kvalitetsstand er sendt i høring indtil d. 25. januar.
Ressortområder
Social- og Seniorudvalget skal indstille alle kvalitetsstandarder med undtagelse af
kvalitetsstandarderne på træningsområdet og kørsel til træning, da dette område ligger
under Sundhedsudvalgets ressortområde.
Forebyggende hjemmebesøg ligger ligeledes under Sundhedsudvalgets ressortområde.
Administrationen fremlægger derfor et forslag til ny procedure for de forebyggende
hjemmebesøg med udgangspunkt i ny lovgivning for Sundhedsudvalget primo 2016.

Bilag
-

Bilag 1: Kvalitetsstandarder samlet Social- og Seniorudvalget 2016
Bilag 2: Høringssvar fra Hørsholm Seniiorråd

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-01-2016
Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at
kvalitetsstandarder og indsatser for alle fremlagte kvalitetsstandarder for 2016 godkendes.
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Fordeling af puljemidler under værdighedspuljen
2016
Baggrund
I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og
implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne.
Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016, og fordeles mellem kommunerne
på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet fra starten af 2016.

Forslag
Administrationen indstiller, at Social- og Senioreudvalget overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen anbefaler at:
· den foreslåede fordeling af Hørsholm Kommunes andel af værdighedspuljen
godkendes.
· Administrationen udarbejder på den baggrund et oplæg til en Værdighedspolitik for
Hørsholm Kommunes ældrepleje, der fremlægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling
Med værdighedspuljen forpligtes kommunalbestyrelsen til at udarbejde og offentliggøre en
Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Den første værdighedspolitik skal
offentliggøres og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. juli 2016.
Kommunalbestyrelsen skal som minimum beskrive hvordan kommunens ældrepleje kan
understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre:
·
Livskvalitet
·
selvbestemmelse
·
kvalitet
·
tværfaglighed og sammenhæng i plejen
·
mad og ernæring
·
en værdig død
Disponering af Værdighedspuljen i Hørsholm Kommune
Det indstilles, at værdighedspuljen i Hørsholm Kommune hovedsageligt disponeres til
frontpersonale til kerneopgaverne på ældreområdet, særligt på kommunens plejecentre.
Puljemidlerne ønskes i perioden 2016 – 2019 fordelt således:
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Fokus område

Forslag til indsats

Varme hænder

- Mere plejepersonale på
plejecentrene
- Psykiatrisk sygeplejerske

Kompetenceløft

- Kompetenceløft og
efteruddannelse af
plejepersonale

Forebyggelse

- Omsorgsbesøg og
forebyggelse af ensomhed
- Musikalsk potpourri
- Seniorskovtur
- Aktiv Senioruge

Understøtter
minimumskriterierne
- Livskvalitet
- selvbestemmelse
- kvalitet
- mad og ernæring
- tværfaglighed og
sammenhæng i
plejen
- tværfaglighed og
sammenhæng i
plejen
- mad og ernæring
- en værdig død
- Livskvalitet
- selvbestemmelse

I alt

Udgift pr. år
4.500.000 kr.

1.000.000 kr.

1.040.000 kr.

6.540.000 kr.

Varme hænder
Midlerne benyttes hovedsageligt til frontpersonale til kerneopgaverne på ældreområdet,
særligt på kommunens plejecentre.
Der fokuseres på følgende indsatser:
·
Mere personale på plejecentrene til kerneopgaver.
o Flere medarbejdere i vagterne på plejecentrene med fokus på at skabe mere tid
og kvalitet i plejeopgaverne – og dermed større sammenhæng og livskvalitet for
beboerne.
o Det enkelte plejecenter fordeler ressourcerne, så det prioriteres til ”varme
hænder” med fokus på borgernes livskvalitet og behov.
·
Varetagelse af pleje til psykiatriske borgere
o Fokus på at skabe et værdigt liv for det stigende antal borgere med en
psykiatrisk eller en misbrugsdiagnose.

Kompetenceløft om værdighed og tværfaglighed
·
Kompetenceløft af tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
o Kompetenceløft bl.a. inden for terminale plejeforløb med fokus på en værdig død
og mad samt ernæring.
Værdighed i forebyggelse
·
Omsorg for ensomme hjemmeboende ældre.
Mulighed for ekstra visiteret tid til svage, ensomme hjemmeboende borgere med fokus
på at skabe livskvalitet.
·
Musikalsk Potpourri.
Fokus på forebyggelse gennem netværksskabende aktivitet.
·
Seniorskovtur.
Fokus på forebyggelse gennem netværksskabende aktivitet.
Social- og Seniorudvalget Mandag den 25-01-2016
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·

Aktiv Senioruge.
Fokus på forebyggelse gennem netværksskabende aktivitet – suppleret med
brugerbetaling.

Økonomi/personale
Hørsholm Kommune får mulighed for at søge 6,54 mio. kr. i 2016 og tilsvarende ud i årene
frem til 2019. Herefter udbetales midlerne sammen med bloktilskuddet efter en objektiv
fordelingsnøgle for ældreområdet. Kommunen har dokumentationspligt i puljeperioden og
skal aflevere årlige revisionspåtegnede regnskaber.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-01-2016
Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:
·
Den foreslåede fordeling af Hørsholm Kommunes andel af værdighedspuljen
godkendes.


Administrationen udarbejder på den baggrund et oplæg til en
Værdighedspolitik for Hørsholm Kommunes ældrepleje, der
fremlægges til politisk behandling
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Indsatser som følge af resultaterne af årets
tilfredshedsundersøgelse
Baggrund
I september 2015 gennemførte Hørsholm Kommune, i samarbejde med Gallup, en
tilfredshedsundersøgelse blandt hjemmeboende borgere, borgere på kommunens
plejecentre samt medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Forslag
Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget godkender administrationens
forslag til indsatser for borgere og medarbejdere som følge af tilfredshedsundersøgelsen
2015.
Administrationen indstiller til, at tilfredshedsundersøgelsen fremadrettet foretages én gang i
valgperioden (i år 2), således, at undersøgelserne vil finde sted hvert 4. år.

Sagsfremstilling
Resultatet af undersøgelsen blev præsenteret for Social og Seniorudvalget i november og
december måned.
Besvarelserne på både borgerundersøgelserne og medarbejderundersøgelsen viste generelt
en pæn tilfredshed.
Derfor mener administrationen, at den primære opgave fremadrettet består i at opretholde
det gode arbejde på de områder, hvor tilfredsheden er størst, mens de områder, der
efterlader rum for forbedring, så vidt muligt, bør forbedres. Dette er formålet med de
foreslåede indsatser, som præsenteres her.
Indsatser i forhold til borgere i plejebolig


I forhold til omfang og kvalitet af personlig pleje, ønsker
administrationen at undersøge muligheden for finansiering af
flere varme hænder på plejecentrene.



Information omkring visitation
o I 2016 vil alle plejecentre få tilknyttet en centervisitator.
Centervisitatoren skal foretage en konkret individuel
vurdering hos den enkelte beboer ved indflytningen og
løbende ved ændringer i beboeren tilstand.
Social- og Seniorudvalget Mandag den 25-01-2016
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Centervisitatoren skal sammen med plejecentret
informere beboere og pårørende omkring den
pågældendes visitation.
o

Der skal arbejdes med et øget fokus på
forventningsafstemning og kommunikation til beboere og
pårørende omkring nye tiltag,fx tiltag som rehabilitering
og tidlig opsporing på plejecentrene.

Indsatser i forhold til borgere, der modtager hjemmepleje


Distriktsledere og planlæggere skal fortsat have en kontinuerligt
opmærksomhed på at det er de samme medarbejdere, der
kommer i borgerens hjem, i det omfang det er muligt.

Indsatser i forhold til medarbejderne på plejecentrene


Administrationen vil undersøge muligheden for finansiering af
flere varme hænder på plejecentrene i forhold til medarbejdernes
ønske om bedre rammer til levering af pleje og til dokumentation,



Administrationen vil undersøge muligheden for finansiering af
kompetenceudvikling på plejecentrene, i forhold til ønsket
omkring kompetenceløft med fokus på kommunikation med
beboere og pårørende,

Indsatser i forhold til personalet i hjemmeplejen


administrationen vil undersøge muligheden for finansiering af
kompetenceudvikling i hjemmeplejen, i forhold til ønsket omkring
kompetenceløft med fokus på kommunikation og kontinuerlig
forventningsafstemning med borgere og pårørende,



I forhold til ønsket omkring mere tid til dokumentation og
generelt tid til kerneopgaven igangsættes en proces med fokus
på at arbejde under tidspres.



Ønsket om mere tid til dokumentation og tid til kommunikation
kolleger imellem forventes at løse sig i takt med at alle bliver
fortrolige med det nye IT-system Avaleo, som tilbyder en ny og
mere effektiv måde at dokumentere og kommunikere mellem
vagtholdene på. Udfordringen følges og administrationen vil tage
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initiativ til at igangsætte en proces hvis dette bliver nødvendigt.
Der måles på denne indsats medio 2016.
Fremadrette proces for tilfredshedsundersøgelsen
Administrationens aftale med Gallup løb til og med 2015.
Administrationen foreslår, at målingen fremtidigt foretages én gang i valgperioden (i år 2),
således at der udsendes en tilfredshedsundersøgelse hvert fjerde år. Undersøgelsen
fokuserer fremadrettet på borgerne, idet der gennemføres andre undersøgelser af
medarbejdernes trivsel i Hørsholm Kommune med jævne mellemrum. Dette vil betyde, at
næste tilfredshedsundersøgelse skal foretages i 2019.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-01-2016
Social- og seniorudvalget godkendte forslagene til indsatser for borgere og medarbejdere
som følge af tilfredsundersøgelsen 2015.
Social- og Seniorudvalget besluttede, at tilfredsundersøgelsen gennemføres hvert 2. år, at
fokus er på borgerne alene og at næste undersøgelse finder sted, så resultatet foreligger
inden maj 2017.
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Forebyggende hjemmebesøg - årsrapport 2015
Baggrund
Forebyggende hjemmebesøg tilbydes en gang årligt til borgere der er fyldt 75 år, og som
ikke er visiteret til både personlig pleje og praktisk hjælp fra hjemmeplejen eller bor på
plejehjem eller i plejebolig. Formålet er at afdække borgerens behov og vejlede om tilbud,
der kan bidrage til at forebygge sygdom og opretholde borgerens forudsætninger for at
trives og klare sig selv længst muligt.
Fra 2014 og frem bliver årsrapporten omkring forebyggende hjemmebesøg politisk
behandlet. Dette sker med henblik på at følge udviklingen.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget tager årsrapporten om
forebyggende hjemmebesøg til efterretning.

Sagsfremstilling
Omkring årsrapporten
Under besøget gennemføres en samtale, der omhandler borgerens
dagligdag, trivsel, sociale netværk, bolig, kost, motionsvaner, sundhed og
funktionsevne. Formålet med samtalen er at fremme borgerens motivation
og bevidsthed om egne ressourcer og handlemuligheder. Der anvendes en
standardiseret interviewguide for at sikre kontinuitet i samtalerne.
Udvikling i aktivitet
Følgende antal borgere er blevet tilbudt og har taget imod tilbud om et forebyggende
hjemmebesøg:
2014
2015
Antal borgere 75+ i Hørsholm
2760
2990
Kommune
Borgere i målgruppen[1], der
1733
2279
har modtaget tilbud
Borgere der har taget imod
185
167
tilbud
% af målgruppen der har taget 11 %
7%
imod tilbud
Social- og Seniorudvalget Mandag den 25-01-2016
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Borgene der har taget imod tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg, var fordelt således
på følgende aldersgrupper:
2014
2015
75-79 år
40 %
33 %
80 – 84 år
26 %
39 %
85 – 89 år
26 %
19 %
90 år og derover
8%
9%
I 2015 var der ift. året før, færre borgere der tog imod tilbuddet om et forebyggende
hjemmebesøg og de borgere der gjorde, var ældre.
Under besøgene bliver det registreret, hvilke emner borgerne har brug for at tale om. I
2015 blev der registreret følgende fordeling:
Samtaleemner
Motion
Træning
Egen læge/speciallæge
Hjælpemidler
Borger.dk
Digital post
Aktivitetscenter
Udleveret pjece
Aktivt Ældre liv
Hjemmeservice
Hjemmepleje
Demensudredning
Boligansøgning
Frivillighedscenter
Madordning
Sagsbehandler
Inkontinens
Diætist

Andel af
besøg
60 %
54 %
44 %
43 %
31 %
31 %
26 %
27 %
23 %
23 %
20 %
19 %
10 %
9%
3%
3%
3%
1%

De borgere, der takker ja til et forebyggende hjemmebesøg, er generelt meget tilfredse
med besøgets indhold.

Borgere i målgruppen, er borgere der er fyldt 75 år, og som ikke er visiteret til både
personlig pleje og praktisk hjælp fra hjemmeplejen eller bor på plejehjem eller i plejebolig.
[1]

Sagens tidligere behandling
Årsrapporten for 2014 blev politisk behandlet på udvalgsmødet i maj 2015.
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Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-01-2016
Social- og seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.
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Hovedstadsregionens afrapporteringer på
Socialstyrelsens udmeldinger
Baggrund
Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens to centrale udmeldinger skal
godkendes af kommunerne inden den 19. februar 2016.
Det drejer sig om henholdsvis børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med
kompleks erhvervet hjerneskade.

Forslag
Administrationen anbefaler, at udvalget indstiller til økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen at godkende udmeldingerne.

Sagsfremstilling
Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud
og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt
komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.
Socialstyrelsen har, som led i den nationale koordinationsstruktur, udsendt de to første
centrale udmeldinger.
Udmeldingerne er:
- Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
- Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.
I forbindelse med rammeaftalen skal udmeldingerne afrapporteres samlet for kommunerne
i hver region. Hovedstadsregionens afrapporteringer på de to udmeldinger skal godkendes
af kommunerne, hvilket anbefales af KKR.
Begge afrapporteringer konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis
anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Kommunerne
i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående overensstemmelse
mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov
for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser
(indhold og faglighed).
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Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre
udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden. Disse
områder kan opsummeres som følgende:
• Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse:
- At styrke det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og
vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på
området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på
tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af,
at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almensom specialtilbud, fortsat opretholdes.
- At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at
opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre
kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling
mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs.
- At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne
ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige
muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt
specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO og øvrige tilbud på
området.
• Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.
- At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at
opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre
kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem
kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om
samarbejde.
- At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for
at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold
opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud samt er der foretages
en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover, at
der fra centralt hold foretages en evaluering af henvisningen til og finansieringen af
de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven.
Det forventes, at kommunerne gennem afrapporteringerne kan redegøre for og sikre, at
der ikke vil ske en uhensigtsmæssig afspecialisering inden for de pågældende områder.

Økonomi/personale
-

Kommunikation
I perioden 24. november 2015 til 19. februar 2016 er afrapporteringerne udsendt til politisk
behandling og godkendelse i alle kommuner og Region Hovedstaden. Afrapporteringerne
skal være endeligt fastlagt og fremsendt til Socialstyrelsen senest ved udgangen af februar
2016. Herefter fremsender Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede
socialområde på vegne af kommunerne og regionen, afrapporteringerne til Socialstyrelsen.

Bilag
-

Afrapportering_central udmelding_synsnedsættelse_endelig.pdf
Afrapportering_central udmelding_hjerneskade_ endelig.pdf
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Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-01-2016
Social- og seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at
godkende punktet.
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Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

7
16/254
85.02.02P05
SSU - Åben sag
25.01.2016
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre på døgninstitution - januar 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 - januar 2016
Status på voksenområdet - januar 2016

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-01-2016
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.
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Sagsbehandler:

8
16/240
85.02.02P05
SSU - Åben sag
25.01.2016
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre - januar 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 venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til ældreboliger
Antal borgere der venter på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-01-2016
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.
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Bilag 1: Kvalitetsstandarder samlet Social- og Seniorudvalget
2016
Bilag 2: Høringssvar fra Hørsholm Seniiorråd
Afrapportering_central udmelding_synsnedsættelse_endelig.pdf
Afrapportering_central udmelding_hjerneskade_ endelig.pdf
Hørsholm -og udenbys borgere på døgninstitution - januar 2016
Status på voksenområdet - januar 2016
Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til ældreboliger
Antal borgere der venter på den generelle venteliste til
plejehjem/-boliger
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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
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