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Meddelelser

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-01-2015
Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) har meldt afbud.
Social og Seniorudvalget ønsker at forlægge mødet den 23. februar 2015 til Sophielund.
Mødet forventes at starte kl. 15. Brugerbestyrelsen inviteres til at mødes med udvalget kl.
ca. 16.30.
Administrationen orienterede om, at der er pres på antallet af borgere på ventepladser på
hospitalerne. Administrationen har valgt at åbne yderligere fem pladser, mens det
observeres om der er tale om en blivende tendens. Viser det sig at være tilfældet,
fremlægger Administrationen en sag for udvalget med tilhørende økonomi.
Administrationen orienterede om, at Louiselund har været ramt af kabelskade og
vandskade. Kabelskaden er udbedret. Vandskaden er fortsat under afklaring. Der er fokus
på at håndtere skaderne, så borgerne kan blive i deres boliger.
Administrationen orienterede om, at FOA har meddelt, at de arbejder på at blokere privat
leverandøren Cura Care.
Administrationen orienterede kort om gæstepladser for demente borgere.
Udvalget blev orienteret om, at der er KL’s Sociale Topmøde den 28. og 29. maj 2015.

Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Niels Lundshøj (A)
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14/6081
27.00.00P05
SSU - Åben sag
26.01.2015
Politik og Borgerservice
Majken Wiingaard

Temamøde: Brugertilfredshed
Baggrund
På baggrund af Social- og Seniorudvalget ønske om, at gennemføre en evaluering af det
specialiserede voksenområde, orienterer Analyseinstituttet Epinion i mødet den 26. januar
om den gennemførte evaluering.
Den endelige rapport kommer til politisk behandling på udvalgets dagsorden i februar.

Forslag
Administrationen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-01-2015
Epinion orienterede om den gennemførte evaluering. Social- og Seniorudvalget ser frem til
sagens endelige behandling på det kommende udvalgsmøde.

Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Niels Lundshøj (A)
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15/691
27.00.00A00
SSU - Åben sag
26.01.2015
Politik og Borgerservice
Klaus Poulsen

Temamøde Psykiatri
Baggrund
Administrationen fremlægger status på psykiatri indsatser i kommunen samt orienterer om
målsætninger for psykiatrien i 2015

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

Sagsfremstilling
Administrationen fremlægger status på psykiatrien i Hørsholm i forhold til tilbud og
udgifter, samt orienterer om fremtidige målsætninger for psykiatrien.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-01-2015
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:
Udvalget ønsker at besøge Åstedet. Derudover ønsker udvalget en beskrivelse af en
anonymiseret case for hvorledes en psykiatrisk borgers forløb kan se ud.

Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Niels Lundshøj (A)
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14/17295
27.03.00A00
SSU-ØU-KB - Åben sag
26.01.2015
Politik og Borgerservice
Klaus Poulsen

Overvejelser om botilbuddet Boleros fremtid
Baggrund
Ifølge Lov om socialtilsyn har Socialtilsyn Hovedstaden ansvar for regodkendelse af alle
botilbud i Regionen inden udgangen af 2015.
Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøg på botilbuddet Bolero fremsendt
tilsynsrapport til kommunen, hvori de betinger, at botilbuddets ledelse i samarbejde med
Hørsholm Kommune opstiller handleplan for istandsættelse af tilbuddets fysiske rammer,
samt indfører praksis i forhold til beboernes lejerettigheder.
Botilbuddet Boleros beståen fordrer opfyldelse af de vilkår, som Socialtilsynet har stillet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer fremstår meget nedslidte.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at den overordnede standard på tilbuddet, hvor den
enkelte beboer har eget værelse uden eget bad og toilet ikke afspejler forventningerne til
et socialt botilbud anno 2014. Socialtilsynet anbefaler, at der indenfor en periode af 1 år
afsættes midler til at istandsætte tilbuddet, så boligstandarden lever op til aktuelle krav for
et botilbud efter Serviceloven § 108.
Administrationen vurderer, at opfyldelse af vilkår om, at boligstandarden skal leve op til
aktuelle krav for et botilbud som minimum fordrer:
Udbygning med i alt ca. 125 m2 (70 m2 i stueplan samt 55 m2 på 1 sal), samt ombygning
af eksisterende værelser på 1. sal til 2 lejligheder. Derudover skal der af hensyn til krav om
tilgængelighed etableres elevator.
Udbygning vil i alt koste ca. 3,6 mio.kr. og ombygning incl. elevator 3,0 mio. kr., eller i alt
6,6 mio.kr. eks. moms. Hertil kommer istandsættelse med nye linoleumsgulve og maling
for i alt 260.000 kr. eks.moms, samt etablering af ventilationsanlæg til 481.000 kr.
eks.moms. Endelig vil der være omkostninger i forbindelse med midlertidig genhusning af
beboerne, hvilket skønnes til ½ mio.kr.
I alt skønnet kostpris for udbygning, ombygning, istandsættelse og midlertidig genhusning
7,841 mio.kr. eks.moms.
Ved ovenstående udbygning/ombygning vil botilbuddet fortsat have 5 pladser, og der vil
være taget de nødvendige hensyn til arbejdsmiljøet ved etablering af ventilationsanlæg.
Udbygning forudsætter byggetilladelse og evt. godkendelse af ny lokalplan.
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Hvis man nøjes med at lave ombygning og istandsættelse til i alt 3,741 mio.kr. vil
botilbuddet blive reduceret til 2 pladser. Driftsmæssigt vil det af hensyn til dækning af
dagtimer og weekend samt af hensyn til personalets sikkerhed og arbejdsmiljø fortsat
kræve en personalenormering svarende til 3 fuldtidsansatte + vikarbudget og øvrige
driftsudgifter.
Driftsbudgettet vil således på udgiftssiden være uændret 1.896.500 kr., hvilket samtidig
betyder, at takstberegningen skal ændres, da udgifterne kun kan opdeles i 2 boliger.
Taksten vil således blive over 0,9 mio.kr., hvorfor tilbuddet ikke er rentabelt, da taksten vil
være for høj i forhold til sammenlignelige tilbud og dermed ikke være salgbar.
Social- og Seniorudvalget har tidligere behandlet punktet på sit møde den 27.10.2014 og
24.11.2014, og besluttede efter at have gennemgået høringssvar, at indstille til
Økonomiudvalget, at botilbuddet lukkes.
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 4.12.2014, at punktet skulle genbehandles
efter en præcisering af påbud/handleforpligtelser fra tilsynet, en præcisering af behov for
ændringer i.f.t. arbejdsmiljøet, et overslag over hvad udgifterne til en
ombygning/udbygning vil andrage, merudgiften ved en udfasning af botilbuddet i takt med
beboernes fraflytning, samt eventuelle bud på hvor hjemkommunerne påtænker at placere
beboerne fra Bolero.
Punktet fremlægges således på ny med nye oplysninger (nye oplysninger er indrammet),
idet det kan tilføjes,
at udgiften ved en udfasning i takt med beboernes fraflytning vil andrage ca. 450.000 kr.
pr. beboer. Administrationen kan dog ikke anbefale en udfasning, da flere af beboerne ikke
forventes at ville medvirke til en flytning uden en given slutdato, hvorfor denne udfasning
kan risikere at skulle ske over mange år, hvilket samtidig vil betyde, at vi ikke vil leve op til
Socialtilsynets krav om ændring af boligstandarden. Ligeledes kan det tilføjes, at beboernes
hjemkommuner ikke for nuværende kan meddele hvor de påtænker at placere beboerne fra
Bolero, da dette skal ske i et samarbejde med den enkelte beboer, og idet dette
samarbejde først indledes når hjemkommunen kender til en beslutning om lukning af
botilbuddet.
Såfremt udvalget beslutter lukning af botilbuddet vil dette tidligst kunne ske 1.10.2014.
Der vil ved lukning opstå et finansieringsbehov på 96.425 kr. i 2015, og 385.700 kr. fra
2016.
Såfremt udvalget beslutter at indstille til Økonomiudvalget, at der bevilges økonomi til en
udbygning vil finansieringen af de 7,341 mio.kr. kunne indtjenes over 15 år gennem
forhøjede takster. Udgiften til den midlertidige genhusning vil ikke kunne indgå i
takstberegningen. Taksten vil i givet fald stige ca. 100.000 kr. årligt pr. plads, hvorfor
indtjeningen er betinget af, at øvrige kommuner fortsat finder tilbud og pris attraktiv.

Forslag
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse, at:


botilbuddet Bolero lukkes med virkning fra 1.10.2015
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finansiering af bortfaldne indtægter og fortsatte driftsudgifter på i
alt 96.425 kr. i 2015, og 385.700 kr. fra 2016 og frem indgår i
budgetrevision 2 i 2015.

Administrationen vil umiddelbart efter beslutningen indlede proces i forhold til beboere og
medarbejdere for at sikre en så god og rettidig proces som mulig.

Sagsfremstilling
Botilbuddet Bolero er etableret under Frederiksborg Amt og blev i forbindelse med
kommunalreformen i 2007 overtaget af Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune ejer
villaen hvor botilbuddet er beliggende, Bolbrovej 190 (på sygehusgrunden, tidl.
overlægebolig).
Boleros målgruppe er defineret som borgere mellem 18 og 65 år med forandret
virkelighedsopfattelser.
Socialtilsyn Hovedstaden har været på anmeldt tilsynsbesøg 19. juni 2014. Det er
Socialtilsynet Hovedstadens første tilsynsbesøg efter de fra 2014 overtog ansvaret for at
føre tilsyn med alle eksisterende sociale tilbud indenfor det specialiserede socialområde.
I første omgang skal alle tilbud regodkendes.
Ved vurderingen af om tilbuddet har den fornødne kvalitet skal Socialtilsynet foretage en
bedømmelse af følgende 7 kvalitetstemaer:
o
o
o
o
o
o
o

Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgrupper, metoder og resultater
Organisation og ledelse
Kompetencer
Økonomi
Fysiske rammer.

Botilbuddet er normeret med 5 pladser, som alle er besat, efter at der har været en ledig
plads i over et år i 2013/2014.
Den enkelte beboer har et værelse uden eget bad og toilet, hvilket ifølge Socialtilsynet ikke
afspejler forventningerne til et socialt botilbud anno 2014.
Socialtilsynet har sendt høringsrapport til Hørsholm Kommune med vilkår for en endelig
godkendelse den 19.6.2014. Der har været afholdt møde mellem botilbuddet og
Socialtilsynet den 20.6.2014.
Af rapporten som helhed fremgår det, at der er mange udfordringer som der skal arbejdes
med.
Fysiske rammer:
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer fremstår meget nedslidte.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at den overordnede standard på tilbuddet, hvor den
enkelte beboer har eget værelse uden eget bad og toilet ikke afspejler forventningerne til
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et socialt botilbud anno 2014. Socialtilsynet anbefaler, at der indenfor en periode af 1 år
afsættes midler til at istandsætte tilbuddet, så boligstandarden lever op til aktuelle krav for
et botilbud efter Serviceloven § 108.
Administrationen vurderer, at opfyldelse af vilkår om, at boligstandarden skal leve op til
aktuelle krav for et botilbud som minimum fordrer:
Udbygning med i alt ca. 125 m2 (70 m2 i stueplan samt 55 m2 på 1 sal), samt ombygning
af eksisterende værelser på 1. sal til 2 lejligheder. Derudover skal der af hensyn til krav om
tilgængelighed etableres elevator.
Udbygning vil i alt koste ca. 3,6 mio.kr. og ombygning incl. elevator 3,0 mio. kr., eller i alt
6,6 mio.kr. eks. moms. Hertil kommer istandsættelse med nye linoleumsgulve og maling
for i alt 260.000 kr. eks.moms, samt etablering af ventilationsanlæg til 481.000 kr.
eks.moms. Endelig vil der være omkostninger i forbindelse med midlertidig genhusning af
beboerne, hvilket skønnes til ½ mio.kr.
I alt skønnet kostpris for udbygning, ombygning og istandsættelse 7,841 mio.kr.
eks.moms.
Ved ovenstående udbygning/ombygning vil botilbuddet fortsat have 5 pladser. Udbygning
forudsætter byggetilladelse og evt. godkendelse af ny lokalplan.
Ud over Socialtilsynets vurdering har medarbejderne i botilbuddet i de senere år klaget
over dårligt arbejdsmiljø på grund af beboernes intense rygning, der bevirker at personalet
udsættes for skadelige luftpartikler og dermed en sundhedsmæssig risiko. Dette blev påtalt
i tilsynsrapport fra 2013. Forbedring af arbejdsmiljøet kræver etablering af
ventilationsanlæg, hvilket er indregnet i priserne ovenfor.
Hvis man nøjes med at lave ombygning og istandsættelse til i alt 3,741 mio.kr. vil
botilbuddet blive reduceret til 2 pladser. Driftsmæssigt vil det af hensyn til dækning af
dagtimer og weekend samt af hensyn til personalets sikkerhed og arbejdsmiljø fortsat
kræve en personalenormering svarende til 3 fuldtidsansatte + vikarbudget og øvrige
driftsudgifter.
Driftsbudgettet vil således på udgiftssiden være uændret 1.896.500 kr., hvilket samtidig
betyder, at takstberegningen skal ændres, da udgifterne kun kan opdeles i 2 boliger.
Taksten vil således blive over 0,9 mio.kr., hvorfor tilbuddet ikke er rentabelt, da taksten vil
være for høj i forhold til sammenlignelige tilbud og dermed ikke være salgbar.
Høring og varsling ved lukning af Bolero:
Social- og Seniorudvalget besluttede på sit møde den 27.10.2014, at sende forslag om
lukning af botilbuddet i høring blandt beboere, personale og Handicapråd forinden der
træffes endelig beslutning.
Der er indkommet 4 høringssvar:
·
1 høringssvar fra en beboer i botilbuddet som vedlægges dagsordenspunktet i
anonymiseret tilstand
·
1 høringssvar fra det lokale Med Udvalg ved Åstedet.
·
1 høringssvar fra Handicaprådet
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·

1 høringssvar fra foreningen SINDs lokalafdeling for Hørsholm og Fredensborg
kommuner, som vedlægges dagsordenspunktet med overstregning af navngivne
beboere i botilbuddet.

Social- og Seniorudvalget besluttede på deres møde 24.11.14 at sende forslag om lukning
af Bolero videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 4.12.2014, at punktet skulle genbehandles
efter en præcisering af påbud/handleforpligtelser fra tilsynet, en præcisering af behov for
ændringer i.f.t. arbejdsmiljøet, et overslag over hvad udgifterne til en
ombygning/udbygning vil andrage, merudgiften ved en udfasning af botilbuddet i takt med
beboernes fraflytning, samt eventuelle bud på hvor hjemkommunerne påtænker at placere
beboerne fra Bolero.
Punktet fremlægges således på ny med nye oplysninger (nye oplysninger er indrammet),
idet det kan tilføjes,
at udgiften ved en udfasning i takt med beboernes fraflytning vil andrage ca. 450.000 kr.
pr. beboer. Administrationen kan dog ikke anbefale en udfasning, da flere af beboerne ikke
forventes at ville medvirke til en flytning uden en given slutdato, hvorfor denne udfasning
kan risikere at skulle ske over mange år, hvilket samtidig vil betyde, at vi ikke vil leve op til
Socialtilsynets krav om ændring af boligstandarden.
Ligeledes kan det tilføjes, at beboernes hjemkommuner ikke for nuværende kan meddele
hvor de påtænker at placere beboerne fra Bolero, da dette skal ske i et samarbejde med
den enkelte beboer, og idet dette samarbejde først indledes når hjemkommunen kender til
en beslutning om lukning af botilbuddet.
Såfremt udvalget beslutter lukning af botilbuddet vil dette tidligst kunne ske 1.10.2014 af
hensyn til personalets opsigelsesvarsler. Hørsholm Kommune har ingen egne borgere i
botilbuddet, men vil inddrage brugerkommunerne hurtigst muligt, således at der i
samarbejde med hjemkommunerne kan etableres en god proces med at finde anden
passende bolig til den enkelte beboer.
Der vil ved lukning opstå et finansieringsbehov på 96.425 kr. i 2015, og 385.700 kr. fra
2016.
Såfremt udvalget beslutter at indstille til Økonomiudvalget, at der bevilges økonomi til en
udbygning vil finansieringen af de 7,341 mio.kr. kunne indtjenes over 15 år gennem
forhøjede takster. Udgiften til den midlertidige genhusning vil ikke kunne indgå i
takstberegningen. Taksten vil i givet fald stige ca. 100.000 kr. årligt pr. plads, hvorfor
indtjeningen er betinget af, at øvrige kommuner fortsat finder tilbud og pris attraktiv.
Lokalplan/anvendelse til andre formål:
Ejendommen ejes af Hørsholm Kommune, og er omfattet af lokalplan 126 (Hørsholm
Sygehus og Sophienlund) område A, hvor formålet er ”at udlægge arealerne til offentlige
formål, sygehus, ældre- og plejeformål samt institutionsformål”.
Anvendelse af ejendommen til andre formål kræver derfor tillæg til eller ny lokalplan.
Administrationen er ved at undersøge om ejendommen eventuelt kan anvendes til
midlertidige eller permanente flygtningeboliger.
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Økonomi/personale
Botilbuddet har i 2014 et udgiftsbudget på 1.896.500 kr. Der er et samlet indtægtsbudget,
primært i form af mellemkommunal betaling, på 2.202.200 kr.
Ved en lukning af botilbuddet ophører alle indtægter. Ligeledes ophører alle udgifter, dog
vil der fortsat være driftsudgifter til vedligehold, forsyning, renhold og forsikring, hvilket
skønnes at andrage 80.000 kr. årligt, så længe ejendommen står tom.
Ved lukning af botilbuddet skal der således findes finansiering af de årlige manglende
indtægter samt de fortsatte driftsudgifter med i alt 385.700 kr. For 2015 vil der dog være
tale om finansiering af 3/12 svarende til 96.425 kr.
Administrationen foreslår, at finansiering til beløbet 96..425 kr. i 2015, og 385.700 kr.
årligt fra 2016 findes i forbindelse med den kommende budgetrevision (BOF 2).
Ejendommen ejes af Hørsholm Kommune, og vil ved lukning af botilbuddet kunne sælges
eller anvendes til andet formål.
Udgifterne til en udbygning af botilbuddet vil beløbe sig til i alt 7.841 mio.kr. incl.
midlertidig genhusning af beboerne.

Sagens tidligere behandling
Social- og Seniorudvalget besluttede på sit møde 27.10.2014 at sende forslag om lukning
af botilbuddet Bolero i høring blandt beboere, medarbejdere og Handicapråd.
Social- og Seniorudvalget besluttede på sit møde 24.11.2014 at godkendte indstilling om
lukning af botilbuddet Bolero, og sendte punktet videre til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget besluttede på sit møde 4.12.2014 at henvise sagen til fornyet behandling
i Social- og Seniorudvalget.

Bilag
-

Tilsynsrapport Bolero høring.pdf
Bolero, Bolbrovej 190, omfattet af lokalplan
Høringssvar fra Åstedets lokale MEDudvalg
Høringssvar fra SIND til SSU 24.11.14
Høringssvar Handicaprådet til SSU 24.11.14
Høringssvar fra beboer anonymiseret
Skitse over udbygning af Bolero

Noter til bilag
Som nyt bilag vedlægges bilag 7 med skitse over mulig ombygning af Bolero.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-01-2015
Social- og seniorudvalget godkendte indstillingen om at lukke Bolero og sender punktet
videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Gitte Buchard (O) undlod at stemme.
Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-01-2015
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Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Niels Lundshøj (A)
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Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

5
14/205
27.00.00P00
SSU - Åben sag
26.01.2015
Politik og Borgerservice
Assal Amin Ali

Evaluering af Ældrepulje 2014
Baggrund
På baggrund af den politiske prioritering af Ældrepuljen 2014 har administrationen igangsat
en række projekter og indsatser i løbet af 2014. Den politiske prioritering af Ældrepuljen
2014 blev besluttet af Social- og Seniorudvalget den 27.1.2014 og godkendt af
Kommunalbestyrelsen den 27.1.2014. Administrationen fremlægger herunder en evaluering
af disse indsatser.

Forslag
Administrationen anbefaler at tage evalueringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Sammenfatning af indsatsernes evaluering – Ældrepuljen 2014
Evalueringen er sammenfattet og kategoriseret efter ministeriets overordnede inddelinger
af Ældrepuljens indsatser. I bilag 1 findes en evalueringsoversigt, som giver en mere
dybdegående indsigt i de enkelte indsatser.
Erfaringer med styrket genoptræning


Ansættelse af fysioterapeuten har været en succes i forbindelse
med at opretholde demente borgers funktionsniveau.

Erfaring med bedre praktisk hjælp og personlig pleje



Borgere har i løbet af efteråret fået mulighed for at modtage
hovedrengøring i deres hjem.
De valgte velfærdsteknologiske løsninger understøtter det
hverdagsrehabiliterende fokus der er i forhold til løsning af
kerneopgaven. De enkelte teknologier er igangsat i første
omgang som pilotprojekter for at sikre, at det er de rigtige
løsninger, som udvælges på sigt.

Erfaring med bedre forhold for de svageste ældre herunder demens og flere sociale
aktiviteter
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Ønsket om endnu bredere tværfaglighed i opgaveløsningen har
givet den ønskede effekt. Der er ansat socialpædagoger og
fysioterapeuter på plejecentrene. Overordnet har ansættelserne
af socialpædagoger og fysioterapeuter øget den fysiske og sociale
aktivitet blandt beboerne på plejecentrene. Derudover har
aktiviteterne og tilbuddene øget beboernes livskvalitet i
hverdagen.
For at sikre særligt fokus på småtspisende ældre er der ansat
ernæringsfaglig medarbejder med udarbejdelse af
ernæringsplaner og kostplaner. Fremadrettet vil fokus også være
at sikre en ernæringsscreening af beboerne på plejecentrene.
Kompetenceudviklingen af plejepersonalet har også været en
succes, da de har opnået nye redskaber i forhold til de ældre.
Sansehaverne på Sophielund og Louiselund lod sig ikke
gennemføre af tekniske årsager. Midlerne kommer stadig
beboerne på plejecentrene til gode. Louiselund har som
erstatning fået flere midler til snozelrummet og midler til en
parallelcykel. Derudover er der ønsket midler overført fra
Ældrepuljen 2014 til oprettelse af et snozelrum på Sophielund i
2015. Der afventes stadig svar fra ministeriet på denne
anmodning.

Erfaringer med andre indsatser





De sociale arrangementer og aktiviteter såsom Aktiv Senioruge,
Musikalsk Potpourri og Seniorudflugten har været en succes
blandt kommunens ældre. Det har været muligt at få aktiveret en
bred gruppe af ældre borgere – ressourcestærke og
ressourcesvage.
Ansættelse af studentermedhjælp og IT-vejleder i digitale
selvbetjeningsløsninger har fungeret efter hensigten.
Rådgivningsindsatsen fra førtidspension til folkepension blev sat i
værk via udsendelse af breve til målgruppen med tilbud om
efterfølgende samtaler. Derudover er der udarbejdet en folder,
som fremadrettet skal vejlede målgruppen.

Ældrepuljen 2014 budget
Administrationen har løbende foretaget budgetreguleringer på alle indsatser i det omfang
det har været nødvendigt. Administrationen har derudover fremsendt den samlede
budgetregulering og ønsket om overførsel af overskydende midler fra Ældrepuljen 2014 til
ministeriet i december 2014. Svar fra ministeriet afventes.

Sagens tidligere behandling
Midlerne blev prioriteret ved Social- og Seniorudvalgsmødet den 27.1.2014 og ved
Kommunalbestyrelsesmødet den 27.1.2014. Derudover er Social og Seniorudvalget blevet
orienteret om status på indsatserne af Ældrepuljen 2014 ved udvalgsmødet den 26.6.2014.

Bilag
-

Bilag 1: Evalueringsoversigt - ældrepuljens indsatser 2014
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Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-01-2015
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Niels Lundshøj (A)
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Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

6
14/12083
27.00.00P00
SSU - Åben sag
26.01.2015
Politik og Borgerservice
Assal Amin Ali

Orientering om Ældrepuljen 2015
Baggrund
Administrationen orienterer om indsatserne under Ældrepuljen 2015 ”Løft til
ældreområdet”. Puljen er på i alt 1 mia. kr., hvor Hørsholm Kommune får tildelt 6.515.000
kr. til forskellige indsatser, som har til formål at styrke kommunens ældreområde.

Forslag
Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling
Ældrepuljen 2015
Hørsholm Kommunes andel af Ældrepuljen 2015 er i alt 6.515.000 kr. En stor del af puljen
for 2014 blev anvendt til varige indsatser i form af nye fagligheder og ressourcer på
ældreområdet. Dette betyder, at den del af puljen også er bundet til disse indsatser i 2015.
Med en samlet pulje på 6.515.000 kr. er der således i 2015 blevet disponeret 2.160.490 kr.
til nye indsatser, og et fast disponeret beløb på 4.354.510 kr. på varige indsatser fra 2014.
I forbindelse med godkendelsen af Finansloven 2014 har Hørsholm Kommune fået en
uformel tilkendegivelse af ovenstående puljemidler og ansøgte indsatser under Ældrepuljen
2015. Der forventes et formelt svar snarest.
Orientering af indsatser
Administrationen er gået i gang med planlægningen og udformningen af indsatserne, og de
enkelte indsatser bliver så småt opstartet i januar.
Følgende indsatser i Ældrepuljen 2015 er:
1 Styrket genoptræning og rehabiliteringsindsats
Indsats
Tidshorisont
Styrket genoptræningsindsats
Genoptræning af borgere efter
Varig indsats.
serviceloven: fysioterapeut som varetager
Opstartet primo 2014.
træning efter serviceloven.
Andre indsatser vedrørende styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
Mulighed for træning i weekender og
Ny varig indsats.
helligedage på de midlertidige pladser:
Opstart primo 2015.
Træning i weekender og helligedage af én
til to terapeuter på de midlertidige
Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-01-2015
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pladser.
Varmtvandsbassin: mulighed for træning i
Ny 1 årig aktivitet.
et varmtvandsbassin til ældre borgere,
Primo 2015 påbegyndes planlægningen af
hvis funktionsniveau kan have gavn af
indsats.
aktiviteter i bassinet.
2 Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
Indsats
Tidshorisont
Øge serviceniveauet på praktisk hjælp
Ekstra rengøring 3 timer én gang årligt:
1 årig aktivitet.
Processen vil foregå på samme måde som
Opstart medio/ultimo 2015.
2014, hvor opgaven udbydes og vindes af
én leverandør
Velfærdsteknologiske løsninger
Velfærdsteknologi: initiativer, der
Forventet som 3 årig aktivitet.
understøtter de ældres
Opstartet ultimo 2014.
hverdagsrehabilitering. Blandt andet vil
skærmteknologi anvendes til borgere med
kroniske sygedomme, borgere, som skal
genoptrænes eller borgere, der er
visiteret til tryghedsopkald.
3 Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem
Indsats
Tidshorisont
Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende
Tværgående psykolog: psykologindsats i
Varig indsats.
forhold til borgere op pårørende, herunder Opstartet primo 2014.
særligt demente borgere.
Flere sociale aktiviteter
Fysiske og sociale aktiviteter for svage
Varig indsats.
beboere på plejecentrene: fysioterapeuter
Opstartet primo 2014.
og socialpædagoger på Louiselund,
Breelteparken, Midlertidige pladser og
Sophielund skal øge de sociale og fysiske
indsatser på plejecentrene.
Opsporing og indsats for ensomme
Varig indsats.
borgere: opkobling af Hørsholm Kommune Opstartet primo 2014.
på aktivtældreliv.dk, hvor aktiviteter for
ældre borgere kortlægges og gøres let
tilgængelige.
Andre indsatser vedr. bedre forhold for de svageste ældre
Fra Naboskab til Fælleskab: projektet skal
Ny 1 årig aktivitet.
øge det sociale samvær blandt ældre,
Primo 2015 påbegyndes planlægningen af
hvor frivillige støtter ensomme borgere i
indsats. Opstart forventes første halvår i
at mødes. Louiselund, Sophielund og
2015.
Breelteparken skal danne de fysiske
rammer for indsatsen.
Cykling uden alder: frivillige cykler ældre
Ny 1 årig aktivitet.
borgere rundt i kommunen på
Primo 2015 påbegyndes indkøb og
rickshawcykler. Projektet vil blive
planlægning af indsats. Opstart forventes
forankret på Louiselund, Breelteparken og
medio 2015.
Sophielund.
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Transport: transport for de ældre borgere
Ny 1 årig aktivitet.
til ældrepuljens arrangementer
Opstart primo 2015.
eksempelvis Aktiv Senioruge.
Tværgående ernæringsfaglig
Varig indsats.
medarbejder: ernæringsfaglig
Opstartet 2014.
medarbejder med fokus på de ældres kost
og ernæringsscreening.
4 Andre indsatser
Indsats
Tidshorisont
Andet
IT-vejledning i digitale
1 årig aktivitet.
selvbetjeningsløsninger: IT-vejledning og
Opstartet 2014.
information om IT i borgerens eget hjem
eller telefonisk af en IT-vejleder.
Seniorudflugt: udflugt arrangeret af
1 årig aktivitet.
Seniorrådet og giver en bred gruppe af
Opstart medio 2015.
ældre borgere mulighed for en kulturel
oplevelse.
Madoplæg og madplaner: madplaner og
1 årig aktivitet.
kostoplæg på Breelteparken, som skal
Opstart forventes primo 2015.
motivere til sundere kostvaner.
Aktiv Senioruge: indsatsen tilbyder
1 årig aktivitet.
kulturelle, sportslige og sociale aktiviteter. Forventes afholdt første halvår i 2015.
Aktiv Senioruge skal forankres på
Aktivitetscenteret Sophielund.
Aktivitetskalender og annoncering:
Ny 1 årig aktivitet.
løbende annoncering og information om
Forventes påbegyndt primo 2015.
aktiviteter på plejecentrene og
dagcentrene for de ældre borgere.
Administrativ assistance:
1 årig aktivitet.
studentermedhjælp til administration af
Opstartet primo 2014.
ældrepuljen.
Lovpligtige forsikringer
Varig indsats.
Afregnes ved udgangen af året.
Revision
1 årig aktivitet.
Afregnes ved udgangen af året.
Planer for Ældrepuljen 2016
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold vil ultimo 2015 evaluere på
forløbet for Ældrepuljen. Udmeldingen er pt. at puljen fra 2016 vil tildeles kommunerne
over bloktilskuddet. Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen 2015-2018 besluttet, at
udvide hjemmehjælpsmodellen med indførelse af en frit valgs ordning, der giver mulighed
for at veksle rengøringstimer til andre formål efter modtagerens valg. Det planlagte
råderum og tiltaget omkring frit valgs ordningen gældende fra 2016 skal finansieres med
midler fra Ældrepuljen.
Midlerne fra Ældrepuljen skal derfor omprioriteres på nogle områder fra 2016 for at skabe
finansiering af frit valgs ordningen. De 1 årige indsatser og projekter vil frafalde, og det vil
blive nødvendigt at se på de varige indsatser, og hvilke der skal bortfalde for at skabe
råderummet. Herefter vil alle midler under Ældrepuljen være disponeret til permanente
indsatser.
Social- og Seniorudvalget Mandag den 26-01-2015
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Ud over kommunens frit valgs ordning vil Regeringens velfærdspakke, som er vedtaget i
forbindelse med finansloven, give mulighed for at søge puljemidler til en klippekortsordning
fra primo/medio 2015. Ordningen skal være for den svageste gruppe af
hjemmehjælpsmodtagere, der skal tilbydes mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp
om ugen. Borgeren skal selv kunne være med til at bestemme, hvad tiden skal bruges til,
og hjælpen kan både deles op i mindre aktiviteter eller spares sammen til en aktivitet, der
tager længere tid. Administrationen afventer mere information om velfærdspakke-puljen
fra ministeriet.
Planlægningen af opstart og drift af de to tiltag opstartes primo 2015.

Sagens tidligere behandling
Social- og Seniorudvalget behandlede fordelingen af puljemidlerne den 25.8 2014 med
efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 15.9.2014.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-01-2015
Punktet blev udsat og behandles på et ekstraordinært udvalgsmøde.

Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Niels Lundshøj (A)
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Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

7
15/874
85.02.02P05
SSU - Åben sag
26.01.2015
Politik og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre og voksne på døgninstitution - januar
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
-

Hørsholm -og udenbys borgere på døgninstitution
Status på voksenområdet

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-01-2015
Punktet blev udsat og behandles på et ekstraordinært udvalgsmøde.

Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Niels Lundshøj (A)
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Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

8
15/872
85.02.02P05
SSU - Åben sag
26.01.2015
Politik og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre - januar 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
-

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

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-01-2015
Punktet blev udsat og behandles på et ekstraordinært udvalgsmøde.

Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Niels Lundshøj (A)
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Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

9
14/21805
00.30.00S00
SSU - Åben sag
26.01.2015
Politik og Borgerservice
Marianne Nyborg

Budget 2016-2019: Bestillinger af
baggrundsnotater
Baggrund
Administrationen har udarbejdet en politisk tids- og arbejdsplan for
budgetlægningsprocessen vedrørende budget 2016-2019, som blev godkendt på
Økonomiudvalgsmødet d. 15/1 2015.
Tids- og arbejdsplanen indebærer blandt andet, at fagudvalgene skal afgive bestillinger til
administrationen på fagudvalgsmøderne i januar.

Forslag
Administrationen indstiller at Social- og Seniorudvalget:



Tager den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019 til
efterretning
Bestiller baggrundsnotater hos administrationen der vil blive
præsenteret på Aprilseminaret 2015.

Sagsfremstilling
I den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019 fremgår det, at fagudvalgene på
januar-møderne skal bestille baggrundsnotater fra administrationen. Baggrundsnotaterne
tænkes i videst muligt omfang have en faktuel oplysende karakter og kan eksempelvis
vedrøre:
·
·
·
·

Udvikling i aktivitetsniveau eksempelvis antal borgere, brugere, sager mv.
Sammenligninger internt i kommunen f.eks. mellem centre eller institutioner
Sammenligning med andre kommuner
Praksis på udvalgte områder

Økonomi/personale
Indgår som led i budgetlægningen af budget 2016-2019.
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Kommunikation
Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling
Intet at tilføje

Bilag
-

Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019 doc.pdf ØU dagsorden

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-01-2015
Punktet blev udsat og behandles på et ekstraordinært udvalgsmøde.

Fraværende:
Nadja Maria Hageskov (C), Niels Lundshøj (A)
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Bilagsoversigt
Pkt.
nr.
4
4
4
4
4
4
4
5
7
7
8
8
8
9

Tilgang Titel

Refnr.

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

1841991
1842001
1869798
1870490
1870522
1870545
1897314
1894898
1903143
1902682
1903115
1903116
1903118

Åben

Tilsynsrapport Bolero høring.pdf
Bolero, Bolbrovej 190, omfattet af lokalplan
Høringssvar fra Åstedets lokale MEDudvalg
Høringssvar fra SIND til SSU 24.11.14
Høringssvar Handicaprådet til SSU 24.11.14
Høringssvar fra beboer anonymiseret
Skitse over udbygning af Bolero
Bilag 1: Evalueringsoversigt - ældrepuljens indsatser 2014
Hørsholm -og udenbys borgere på døgninstitution
Status på voksenområdet
Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til ældreboliger
Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019 doc.pdf ØU
dagsorden
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Social- og Seniorudvalgets møde 26-01-2015

Thorkild Gruelund (C)
Formand

Nadja Maria Hageskov (C)
Medlem

Gitte Burchard (O)
Medlem

Niels Lundshøj (A)
Medlem

Ove Petersen (V)
Medlem

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Social- og Seniorudvalget 26-01-2015

Side 24

