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Meddelelser

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015
Thorkild Gruelund (C):
Manglende behandling af § 18 midler, da ansøgningen ikke er nået ind til administrationen.
Ansøgningen kommer fra Skolens Venner i Hørsholm.
Social-og Seniorudvalget behandlede en sidste ansøgning om § 18 midler, der pga. fejl i
post ikke var nået med i første behandlingen. Social- og Seniorudvalget drøftede
ansøgningen og afviste denne med begrundelse i, at ansøgningen ikke falder indenfor § 18
midlernes målgruppe og formål. Udvalget anbefaler, at Skolens Venner henvender sig til
Børne- og Skoleudvalget med ønsket.
Thorkild Gruelund (C):
Formanden har talt med administrationen om at tilrettelægge og afholde et
forhøringsmøde. Mødet skal være for borgere i Hørsholm Kommune.
Formålet er at få borgernes prioriteringer på ældreområdet.
Louise Høg
Ekstraordinært Social- og Seniorudvalgsmøde onsdag den 10. juni omkring udbuddet af
Margrethelund. Dagsorden sendes ud den 2. juni og bilag eftersendes den 4. juni.

Fraværende:
Gitte Burchard (O)
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15/6305
27.03.00G00
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Politik og Borgerservice
Louise Hansen

Forslag om åbning af ventepladser
Baggrund
Hørsholm Kommune oplever pt. en større efterspørgsel på plejeboliger, end der er
kapacitet til, som fremlagt i dagsordenspunkt ved social- og seniorudvalgets møde d. 23.
marts 2015. Dette betyder, at der i en periode har været et øget pres og efterspørgsel på
midlertidige pladser på Louiselund, for at kunne tilbyde borgere der venter på plejeboliger
et alternativ hertil.
Ved Social- og Seniorudvalgets møde d. 20. april blev det besluttet at administrationen
skulle arbejde videre med forslaget og at sagen sendes videre til behandling i
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. I dette punkt fremlægges derfor det
færdigbehandlede forslag.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget beslutter at indstille til
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der afsættes midler til åbning af
ventepladser, som følgende:



2.275.000 kr. gennem udgiftspresmidler i 2015
1.137.000 kr. som budgetønske i 2016

Sagsfremstilling
Som en del af pleje- og rehabiliteringscentret Louiselund ligger 38 midlertidige boliger,
hvoraf 26 er taget helt eller delvist i brug. Boligerne har siden 13. maj 2014 været opdelt
således:




22 midlertidige pladser, heraf 10 genoptræningspladser og 12
fleksible pladser
2 akutpladser
2 bufferpladser[1]

De midlertidige pladser anvendes til kortere eller længerevarende ophold, hvor en borger i
en periode har behov for døgngenoptræning, observationsophold, aflastningsplads eller af
anden årsag ikke længere kan plejes i eget hjem. På akutpladserne indlægges borgere der
Social- og Seniorudvalget Mandag den 18-05-2015

Side 3

har akut brug for behandling, som alternativ til hospitalsindlæggelse. De to bufferpladser
kan tages i brug i enkeltstående tilfælde hvor der ikke findes andre løsninger, f.eks. til
borgere der er færdigbehandlet på hospitalet og venter på en plejebolig og som ikke kan
være i eget hjem.
Den store efterspørgsel på plejeboliger har medfødt et øget pres på de midlertidige pladser,
da dette er Hørsholm Kommunes mulighed for at tilbyde borgeren et alternativ til
plejebolig, imens de venter. Borgere der venter på plejebolig optager pt. en forholdsvis stor
del af både de ordinære midlertidige pladser samt bufferpladser. Dette betyder længere
ventetid for borgere der visiteres til genoptræningsophold eller andre former for
aflastningsophold, hvilket giver risiko for at disse borgeres tilstand forværres i ventetiden
og de på sigt får brug for yderligere hjælp.
Som det ses i dagsordenspunktet på Social- og Seniorudvalget d. 23. marts omkring
venteliste på plejeboliger, stod der pr. 10. marts 34 borgere på den generelle venteliste. I
10 tilfælde er tidsfristen på 2 måneder efter visitation til plejebolig overskredet.
Fra april 2016 hjemtager Hørsholm Kommune plejecentret Margrethelund, der siden 2012
har været udlånt til Rudersdal Kommune. Ved overdragelsen til Hørsholm Kommune, vil der
umiddelbart kunne flytte 20 borgere ind i ledige boliger. Hørsholm Kommune vil fremover
have visitationsretten til samtlige 35 boliger. Hvis denne kapacitetsudvidelsen er med til at
sænke efterspørgslen på plejeboliger, kan ventepladser løbende nedlægges igen.
I dagsordenspunktet fra Social- og Seniorudvalgets møde d. 20. april blev det foreslået at
åbne 8 ventepladser. Det foreslås i stedet at der åbnes 12 midlertidige pladser, øremærket
borgere der venter på plejeboligplads og ikke har mulighed for at være i eget hjem. Derved
vil opdelingen af de midlertidige pladser være:





22 midlertidige pladser, heraf 10 genoptræningspladser og 12
fleksible pladser
12 ventepladser
2 akutpladser
2 bufferpladser

Bufferpladser kan ved behov, åbnes i en kortere periode inden for nuværende
normering.
[1]

Økonomi/personale
Pladsprisen udregnes med udgangspunkt i udgiften til en plejeboligplads. Den årlige udgift
for en plejeboligplads er 487.700 kr., svarende til en månedlig udgift på 40.642 kr.
Udgiften er herefter fratrukket den mindreudgift hjemmeplejen vil have når borgerne på
venteliste ikke længere skal modtage hjemmepleje.
Det forventes at pladserne kan åbnes fra 1. juni 2015. Administrationen foreslår, at der
afsættes midler til drift af pladserne fra 1. juni 2015 til og med de to første uger af april
2016. På den måde vil der være en overgangsperiode med løbende fraflytning, når
Hørsholm Kommune overtager Margrethelund.

Social- og Seniorudvalget Mandag den 18-05-2015

Side 4

Det foreslås at udgiften i 2015 finansieres af udgiftspresmidler og i 2016 lægges op som
budgetønske. Udgiften kan ikke finansieres af udgiftspresmidler i 2016, da disse anvendes
til hjemtagelse af Margrethelund.
Oversigt over mulig finansiering:
2015
Udgift ved åbning af 12
3.415.000 kr.
ventepladser
Delvis finansiering ved
- 1.140.000 kr.
hjemmepleje
Finansieringsbehov
2.275.000 kr.
(udgiftspresmidler)

2016
1.707.000 kr.
- 570.000 kr.
1.137.000 kr.
(budgetønske)

Sagens tidligere behandling
Sagen er tidligere er tidligere behandlet på Social- og Seniorudvalgets møde d. 20. april
2015.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015
Social- og Seniorudvalget godkendte forslaget og indstiller til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen

Fraværende:
Gitte Burchard (O)
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15/8400
27.03.00P00
Besluttes i SSU - Åben sag
18.05.2015
Politik og Borgerservice
Louise Hansen

Grundig rengøring i hjemmeplejen 2015
Baggrund
Som en del af Ældrepuljen 2015 blev det på Social- og Seniorudvalgets møde d. 25. august
2014 besluttet at afsætte midler, til en årlig grundig rengøring hos borgere der modtager
rengøring af hjemmeplejen.

Forslag
Administrationen anbefaler at Social- og Seniorudvalget beslutter at den grundige
rengøring i 2015 udføres af borgerens faste leverandør af rengøring og i stedet for 3 timer
fastsættes til 2 timer og tre kvarter.

Sagsfremstilling
Som en del af Ældrepuljen 2014 blev grundig rengøringen gennemført via udbud hvor én
leverandør udførte alle grundige rengøringer. Udgiften ved grundig rengøring 2015 er
fastsat ud fra udgiften i 2014. I dette dagsordenspunkt foreslås det, at grundig rengøringen
i stedet udføres af borgerens faste leverandør, men i et kortere tidsrum, da Social- og
Seniorudvalget oplever dette som en efterspørgsel fra borgene.
Denne løsning forventes at give borgerne en oplevelse af øget kvalitet i indsatsen og vil
støtte op om arbejdet med at reducere antallet af forskellige medarbejdere i borgerens
hjem.

Økonomi/personale
I Ældrepuljen 2015 er der afsat 660.000 kr. til grundig rengøring hos modtagere af
hjemmepleje, der får rengøring hver 14. dag.
Det forventede antal borgere der skal tilbydes denne indsats er ca. 800 der modtager
rengøring hver 14. dag. Inden for budgettet vil alle kunne tilbydes 2 timer og 45 min.
rengøring én gang i 2015.

Sagens tidligere behandling
Sagen blev sidst behandlet på Social- og Seniorudvalgets møde d. 25. august 2014.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015
Social- og Seniorudvalget godkendte forslaget.
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Fraværende:
Gitte Burchard (O)
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15/7858
00.30.08P00
SSU-ØU-KB - Åben sag
18.05.2015
Politik og Borgerservice
Helle Skude

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til
Analyse af om- og udbygnlngsmullgheder pa
Breelteparken
Baggrund
Administrationen foreslår, at Social og Seniorudvalget indstiller til at Kommunalbestyrelsen
frigiver de afsatte anlægsmidler til analyse af om- og udbygningsmuligheder på
Breelteparken.

Forslag
Administrationen foreslår, at Social og Seniorudvalget indstiller til at Kommunalbestyrelsen
frigiver de afsatte anlægsmidler til analyse af om- og udbygningsmuligheder på
Breelteparken.
Herunder at dele af de afsatte midler benyttes til en proces, hvor de fremtidige behov i
forhold til plejeboliger og faciliteter afdækkes.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen afsatte i budgetaftale 2015 – 2018 250.000 kr. i anlægsmidler til
analyse af om- og udbygningsmuligheder på Breelteparken.
Bevillingen blev i efteråret 2014 fulgt op af en temadrøftelse omkring plejeboligkapacitet i
kommunen. Her bad Kommunalbestyrelsen administrationen arbejde videre med at
afdække mulighederne for dels at ombygge de i dag utidssvarende plejeboliger, dels
undersøge muligheden for at udbygge kapaciteten af plejeboliger på Breelteparken.
Breelteparkens bygningsmasse er ejet af HAB og drives af den selvejende institution
Breelteparken, som har indgået driftsaftale med Hørsholm Kommune omkring plejeboliger,
ældreboliger, hjemmeplejeydelser, aktivitetscenter og madlevering fra centrets
centralkøkken.
I 2008 udarbejdede DAB en førsynsrapport på Breelteparken, der analyserede på om- og
udbygningsmulighederne i forhold til den nuværende bygningskonstruktion.
Administrationen har primo 2015 afholdt indledende møder med DAB, HAB og den
selvejende institution Breelteparken omkring planlægningen af processen for
analysearbejdet.
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Der er enighed om, at første skridt er, at behovsafklare i forhold til rammen for fremtidige
plejeboliger på Breelteparken, herunder rammen for de fremtidige faciliteter på stedet.
Derfor ønsker administrationen at benytte en andel af de afsatte midler til en dialogproces,
hvor interessenter adspørges omkring fremtidige plejeboliger og omkring tanker for om- og
udbygning af Breelteparken.
Parallelt med denne proces vil Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i
prognosearbejdet og kapacitetsprognosen for plejeboliger skulle drøfte de generelle
rammer for en fremtidig og etapevis om- og udbygningsplan for plejeboliger.
Plejeboligplanen fremlægges Social- og Seniorudvalget den 22. juni 2015 og vil kunne
indgå i budgetforhandlingerne for 2016 – 2019.

Økonomi/personale
Bevillingsskema
Beløb
Drift/anlæ Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså
g m.v
e år
r1
r2
r3

Tillægsbevilling
Politikområde:
Politikområde:

I alt

0

0

0

0

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde: 41

Anlæg

250.000 kr.

Politikområde:

I alt

250.000 kr.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015
Social- og Seniorudvalget godkendte forslaget og indstiller til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:
Gitte Burchard (O)
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5
15/6972
00.01.00A00
SSU - Åben sag
18.05.2015
Politik og Borgerservice
Marianne Caglayan

Budgetopfølgning 2, 2015 på Social- og
Seniorudvalgets område
Baggrund
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Social- og Seniorudvalgets område.
Budgetopfølgningen indebærer forslag til budgetkorrektioner samt en orientering om
økonomisk status.
Den samlede korrektion på driften for Social- og Seniorudvalget i 2015 er -541.050 kr.

Forslag
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget:
·
·

Anbefaler Økonomiudvalget, at driftsbudgettet reduceres med -541.050 kr. i
2015, -1.170.100 kr. i 2016, -1.168.200 i 2017 og 2018 samt -1.166.400 kr. i
2019 og frem.
Tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2015, heraf behandles
budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på økonomien
samt foretage budgetkorrektioner.
Økonomisk status
Administrationen giver under dette punkt en overordnet status på Social- og
Seniorudvalgets økonomi per 31.03.15. Tabel 1 og 2 nedenfor viser budget og forventet
regnskab fordelt på politikområder og på drift og anlæg.
Tabel 1: Drift, budget og forventet regnskab
SSU drift

1.000 kr.
41 Ældre, sundhed

(1)
Korrigeret
budget
inkl.
overførsler
2015
244.171

(2)
Forventet
regnskab
2015
236.051

(3)
Forventet
restbudget (4)
inkl.
Overførsler
overførsler 2014-2015
8.120
6.646
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42 Social og psykiatri
I alt

149.714
393.885

156.155
392.206

-6.441
1.679

(2)
Forventet
regnskab
2015
4.445
10.618
15.063

(3)
Forventet
restbudget
inkl.
overførsler
951
0
951

874
7.520

Tabel 2: Anlæg, budget og forventet regnskab
SSU anlæg

1.000 kr.
41 Ældre, sundhed
42 Social og psykiatri
I alt

(1)
Korrigeret
budget
inkl.
overførsler
2015
5.396
10.618
16.014

(4)
Overførsler
2014-2015
1876
-85
1.791

Administrationen forventer således at det vedtagne driftsbudget på politikområde 41
overholdes.
Budgettet på politikområde 42 er under pres med ca. seks millioner kroner. Det forventede
merforbrug vedrører primært merudgifter til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) med 1,7
mio. kr., en ny BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance) med 2,0 mio. kr. samt en
ny sag og en takststigning vedr. botilbud af længerevarende ophold med ca. 2,4 mio. kr.
Administrationen vil til fagudvalgets møde i juni fremlægge handleplan for hvilke initiativer
der kan iværksættes for at håndtære ovenstående budgetudfordring på politikområde 42.
Budgetkorrektioner
Administrationen har gennemgået forbruget i 2015 opgjort per 31.03.15 med henblik på at
konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2015 og forbruget. De fleste
korrektioner har effekt i overslagsårene og vil blive indarbejdet i budget 2016-2019.
De samlede korrektioner udgør -541.050 kr. i 2015, -1.170.100 kr. i 2016, -1.168.200 i
2017 og 2018 samt -1.166.400 kr. i 2019 og frem.
Korrektionerne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste korrektioner er
gennemgået nedenfor.
De væsentligste korrektioner på driften er:




Budgetmæssige konsekvenser af ny overenskomst, som har
resulteret i lavere lønstigninger end KL forventede i forbindelse
med budgetlægning 2015-2018.
Justering af budgetbehov vedrørende udlejning af midlertidige
flygtningeboliger og kontanthjælp til udlændinge omfattet af
integrationsprogram.

Kommunikation
Intet at tilføje.
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Sagens tidligere behandling
Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg
samles bidragene vedrørende budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i
Økonomiudvalget.
Bilag
-

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2015, SSU.pdf

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015
Social- og Seniorudvalget tog forslaget til efterretning.

Fraværende:
Gitte Burchard (O)
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6
14/20410
00.32.00S00
SSU - Åben sag
18.05.2015
Politik og Borgerservice
Mette Bygballe

Revisionsberetning om revision af de sociale,
beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder
vedrørende årsregnskabet 2014
Baggrund
Pwc (PricewaterhouseCoopers) har afgivet revisionsberetning om revision af de sociale,
beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2014. Revisionen
har påtegnet beretningen uden forbehold.

Forslag
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget at
indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning.

Sagsfremstilling
På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2014 af de sociale, beskæftigelsesog sundhedsmæssige områder er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den
daglige administration af disse områder i Hørsholm Kommune som helhed har været
varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til
lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger i regnskabsåret 2014.
En undtagelse herfra er dog det øvrige specialiserede børneområde. På grundlag af de
konstaterede forhold har revisionen udover anbefalinger afgivet revisionsbemærkning, som
Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om vedrørende:



Det øvrige specialiserede børn og unge område – særligt dyre
enkeltsager, jf. Servicelovens §§ 50, 52 og 176

På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det revisionens vurdering, at
området ikke fuldt ud er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt.
Administrationen har iværksat tiltag til sikring af, at sagerne følges op.

Social- og Seniorudvalget Mandag den 18-05-2015
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Herudover indarbejder administrationen revisionens anbefalinger og indgåede aftaler
respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og
nye forebygges.
Beretningen består af bilag 2-4:

o

o

o

bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen
af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige
områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller
tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2014
bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på
Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Børn,
Ligestilling, Integration og Sociale Forholds områder –
regnskabsåret 2014
bilag 4: Temarevision 2014 – Virksomhedspraktik og
løntilskud

Det skal bemærkes, at afsnit 4.8 "Indsats mod socialt snyd" i bilag 2 ikke er færdiggjort af
revisionen endnu.
Udkast til revisionsberetning 2014 drøftes på møde med revisionen og Center for Økonomi
og Personale, Team Økonomi den 21. maj.
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget at
indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning.
Dette dagsordenspunkt indgår i det samlede dagsordenspunkt om revision af årsregnskab
2014, som behandles i Økonomiudvalget den 11. juni 2015 og i Kommunalbestyrelsen den
22. juni 2015.

Bilag
- Bilag 2-4 UDKAST til revisionsberetning af 23. maj 2015 vedrørende årsregnskabet
2014

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015
Social- og Seniorudvalget godkendte forslaget og indstiller til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:
Gitte Burchard (O)
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Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
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7
15/6417
85.02.02G00
Drøftes i SSU - Åben sag
18.05.2015
Politik og Borgerservice
Louise Hansen

Dialogmøde med Center for Sundhed og Omsorg
Baggrund
D.9. marts 2015 afholdte Social- og Seniorudvalget dialogmøde med medarbejdere og
ledere fra Center for Sundhed og Omsorg. I dette punkt fremlægges referat fra mødet samt
administrationens forslag til mulige indsatser på baggrund af mødet.

Forslag
Administrationen anbefaler at Social- og Seniorudvalget drøfter de input der fremkom på
dialogmødet samt administrationens forslag til indsatser.

Sagsfremstilling
Administrationens anbefalinger til indsatser på baggrund af dialogmødet:



Ressourcer til hverdagsrehabilitering
Baggrund: Mange enheder ser gode resultater af at have ansat
hverdagsrehabiliteringsterapeuter.
Indsats: Med en udvidelse af ressourcerne på dette område vil vi kunne udvide
mulighed for at borgerne modtager hverdagsrehabilitering og dermed gennem
træning blive mere selvhjulpne, (evt. et budgetønske).



Lønniveau for medarbejdere
Baggrund: Ved ledige stillinger er ansøgernes lønkravhøjere, end der er mulighed
for at honorere i Hørsholm Kommune. Andre kommuner tilbyder højere løn, derfor
er det svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
Indsats: Fokusområde jf. Valcon’s effektiviseringskatalog – området undersøges
gennem dette projekt.



Ressourcepersoner i demens
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Baggrund: Andelen af borgere med demens er fortsat stigende og de behov som de
demente borgere har, bliver vanskeligere at håndtere for medarbejderne. Et særligt
ønske fra aftenvagten i hjemmeplejen.
Indsats: Der udpeges og uddannes to ressourcepersoner i demens i aftenvagten.
Udgiften hertil vil være 7.000 kr. årligt pr. ressourceperson, svarende til en samlet
udgift på 14.000 kr. årligt.



Flyverkorps af vikarer i hjemmeplejen
Baggrund: For at mindske udgiften til vikarer og skabe større kontinuitet og mindre
introduktion til arbejdet fra det faste personale, foreslås det at der etableres et
internt korps af vikarer der kan dække vagter ved sygdom mm.
Indsats: Center for Sundhed og Omsorg arbejder på en løsning. Løsningen er
udgiftsneutral, evt. med et tillæg for at være fleksibel.

Bilag
-

Bilag 1: Referat fra Dialogmøde

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-04-2015
Punktet blev udsat.

Fraværende:
Ove Petersen (V)

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015
Social- og Seniorudvalget drøftede forslag fra dialogmødet, og ønsker at
administrationen arbejder videre med muligheden for at etablere et flyverkorps i
hjemmeplejen.

Fraværende:
Gitte Burchard (O)
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8
15/7685
27.35.04P23
SSU - Åben sag
18.05.2015
Politik og Borgerservice
Ditte Marie Sørensen

Forebyggende besøg 2014
Baggrund
Det er første gang, en årsrapport om forebyggende hjemmebesøg fremlægges for udvalget.
Dette sker med henblik på at følge udviklingen over de kommende år.
Forebyggende hjemmebesøg tilbydes en gang årligt til alle der er fyldt 75 år, og som ikke
modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. 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.

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

Sagsfremstilling
Under besøget gennemføres en samtale, der omhandler borgerens dagligdag, trivsel,
sociale netværk, bolig, kost, motionsvaner, sundhed og funktionsevne. Under samtalen
sigtes mod at fremme borgerens motivation og bevidsthed om egne ressourcer og
handlemuligheder. Der anvendes en standardiseret interviewguide for at sikre kontinuitet i
samtalerne.
Af de 1733 borgere, der i det forgange år blev tilbudt et forebyggende besøg, tog 185
borgere imod tilbuddet, svarende til 10,7%. De borgere, der havde behov for det, blev
henvist til forskellige tilbud. Blandt andet blev 15 borgere henvist til at ansøge om
ældrebolig, 20 blev henvist til hjælpemidler, 11 til hjemmepleje og 21 til træning.
Procentdelen af borgere, der takker ja til tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg ligger
ret stabilt over årene.
De borgere, der takker ja til et forebyggende hjemmebesøg er generelt meget tilfredse. Der
har desuden været stor tilslutning til de 3 temaaftener om demens, der er gennemført som
supplement til besøgene.
Indholdet i de forebyggende hjemmebesøg er fortroligt, så adgangen til dokumenter
omkring de enkelte besøg er kun tilgængelige for nogle få, relevante medarbejdere.
Lovgivning
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§ 79 a. (377) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle
borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen.(378)
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov.
Kommunalbestyrelsen skal dog tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.(379)
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både
personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, fra ordningen om forebyggende
hjemmebesøg.(380)
Stk. 4. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan i samarbejde med
indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk.
1-3, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og
aktiverende foranstaltninger.(381)

Bilag
-

Årsrapport forebyggende hjemmebesøg 2014.docx
Interview guide til forebyggende hjemmebesøg, bilag 1 til årsrapport.doc
Fortrykt journalnotat til forebyggende hjemmebesøg, bilag 2 til årsrapport.doc

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:
Gitte Burchard (O)
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9
15/7816
54.00.00P00
SSU - ØU - KB - Åben sag
18.05.2015
Politik og Borgerservice
Ditte Marie Sørensen

Fælles uddannelsesstrategi - KKR Hovedstaden
Baggrund
Som led i at styrke kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af
Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en
fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden (bilag 1). Uddannelsesstrategien er i
høring i alle kommunalbestyrelser i KKR Hovedstaden.
Uddannelsesstrategien behandles parallelt i Social- og Seniorudvalget samt Børne- og
Skoleudvalget og derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen at:
•

Afgive høringssvar

Sagsfremstilling
Formålet med strategien er at sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet
arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er
afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage
til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via
fælles strategiske udviklingsmål.
Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet med hhv.:
•
Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
•
Aftagere i form af kommunerne selv
•
De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.
Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af
sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og
brug af ny teknologi.
Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via
praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre
sammenhæng i uddannelserne samt opfodring til at kommunerne stiller praksisviden til
rådighed for uddannelsesinstitutionerne.
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Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de
enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.
Administrationen har gennemgået materialet. De involverede fagcentre er alle positive over
for den fælles uddannelsesstrategi og bakker op om indholdet.

Bilag
-

Bilag, udkast til uddannelsesstrategi.pdf

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015
Social- og Seniorudvalget godkendte forslaget og indstiller til Økonomiudvalget og
Kommunalstyrelsen.

Fraværende:
Gitte Burchard (O)
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15/2858
27.00.00P20
SSU - Åben sag
18.05.2015
Politik og Borgerservice
Josefine Haahr Nielsen

Orientering om opstart af projekt cykling uden
alder
Baggrund
Administrationen orienterer med dette punkt om opstarten på Cykling uden Alder, som
netop nu implementeres på kommunens plejecentre ved hjælp af midler fra Ældrepuljen.

Forslag
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Ved fordelingen af Hørsholm Kommunes andel af Ældremilliarden, afsatte
Kommunalbestyrelsen 140.000 kr. i 2015 til at opstarte Cykling Uden Alder i kommunen.
Midlerne er primært benyttet til indkøb af tre rickshawcykler med tilhørende cykelhjelme til
kommunens tre plejecentre. Derudover er kommunen blevet medlem af Cykling uden alder
og der er købt en opstartspakke, der blandt andet indeholder arrangementer for beboere
og frivillige for at skabe opmærksomhed og tilslutning til projektet.
Forsikring
I medlemsskabet hos Cykling uden Alder indebærer blandt andet en ansvarsforsikring og
en ulykkesforsikring, hos Topdanmark. Forsikringsdækning skal sikre:




At foreningen Cykling uden alder, og de der arbejder i
foreningens interesse, er sikret mod økonomiske tab i tilfælde af,
at der rejses erstatningskrav vedrørende skade på tredjemands
person eller ting, begrundet i en uagtsomhed, begået af en af de
sikrede.
At de der arbejder i foreningens interesse er sikret en økonomisk
kompensation i tilfælde af, at de kommer til skade med varige
mén, invaliditet eller død til følge ved et ulykkestilfælde, som
indtræffer, mens de arbejder i foreningens interesse.

Om Cykling uden alder
Cykling uden alder giver frivillige eller pårørende til beboere i plejeboligerne mulighed for at
cykle en tur med en beboer fra et af kommunens tre plejecentre på en el-rickshawcykel.
En frivillig cykelkaptajn, der skal være koordinator og være med til at oplærer frivillige, er
tilknyttet hvert plejecenter. Derudover kan der tilknyttes en række frivillige piloter.
Social- og Seniorudvalget Mandag den 18-05-2015
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Den frivillige booker cyklen i et bookingsystem (efter aftale med borger og
plejepersonalet).
På hvert plejecenter er blandt personalet udvalgt en tovholder, og derudover skal en
håndfuld medarbejdere oplæres i at kunne benytte det tilhørende bookingsystem.
Cykling Uden Alder skaber muligheder for frivillighed i kommunen samtidig med at
kommunens ældre får mulighed for at få en god oplevelse.
De frivillige kan fx cykle en tur rundt i byen, ned på havnen eller tage en ”memorytur” forbi
beboerens gamle hjem eller et andet sted, der fylder i minderne.
Projektet skaber socialt samvær og giver både den ældre og den frivillige en oplevelse i
medborgerskabets navn.
Klar Parat Kør fester på de tre plejecentre
I uge 18 og 19 er der afholdt Klar Parat Kør fester på de tre plejecentre.
Den 27. april startede Sophielund Plejecenter med at afholde deres fest for den nye cykel.
De beboere, der havde mulighed for det, deltog i festen, og flere var efter oplægget fra
stifter af projektet, Ole Kasaw, ude for at betragte og prøvekøre den nye cykel.
Mandag den 4. maj var det Breelteparkens tur til at holde opstartsfest. Her deltog de to
andre kaptajner fra Lousielund og Sophielund med ”deres” cykler, således at alle tre cykler
var samlet.
Torsdag den 7. maj slutter Louiselund opstartsfesterne af med Klar Parat Kør fest for
cyklen. Her forventes det ligeledes, at der vil være både beboere og nye frivillige, der vil
deltage og prøvekøre cyklen.
Den kommende tid skal bruges på at rekruttere endnu flere frivillige til cykelture, og på at
få projektet sat på skinner på de tre plejecentre.
Samlet opstartsfest i Trommen den 4. juni
I ugen op til Sjælsø rundt søndag den 7. juni sætter Hørsholm Kommune fokus på cyklisme
med en række cykelevents for alle målgrupper af borgere i kommunen. Arrangementerne
vil primært blive afholdt i trommen og vil starte op mandag den 1. juni.
Torsdag den 4. juni vil Cykling uden alder i Hørsholm Kommune afholde en Kick off fest,
som en del af kommunens cykeluge og ligeledes med Trommen som ramme.
Festen vil være fra kl. 14.00 og vil finde sted inde i trommen eller udendørs, alt efter hvad
vejret tillader.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:
Gitte Burchard (O)

Social- og Seniorudvalget Mandag den 18-05-2015

Side 22

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

11
15/874
85.02.02P05
SSU - Åben sag
18.05.2015
Politik og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre og voksne på døgninstitution - maj
2015
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
-

Status på voksenområdet
Hørsholm -og udenbys borgere på døgninstitution

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:
Gitte Burchard (O)
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15/872
85.02.02P05
SSU - Åben sag
18.05.2015
Politik og Borgerservice
Anja Sahan

Staus ældre - maj 2015
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
Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til ældreboliger

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:
Gitte Burchard (O)
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Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2015, SSU.pdf
Bilag 2-4 UDKAST til revisionsberetning af 23. maj 2015
vedrørende årsregnskabet 2014
Bilag 1: Referat fra Dialogmøde
Årsrapport forebyggende hjemmebesøg 2014.docx
Interview guide til forebyggende hjemmebesøg, bilag 1 til
årsrapport.doc
Fortrykt journalnotat til forebyggende hjemmebesøg, bilag 2 til
årsrapport.doc
Bilag, udkast til uddannelsesstrategi.pdf
Status på voksenområdet
Hørsholm -og udenbys borgere på døgninstitution
Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger
Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til ældreboliger
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Social- og Seniorudvalgets møde 18-05-2015
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