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SSU - Åben sag
03.02.2015
Politik og Borgerservice
Anja Sahan

Meddelelser

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 03-02-2015
Ove Pedersen ønsker at der lægges et forslag op omkring ændring af kvalitetsstandarden
på skift af sengelinned, så den bliver identisk med 2014.
Udvalget besluttede, at der ikke arbejdes videre med forslaget.

Social- og Seniorudvalget Tirsdag den 03-02-2015

Side 2

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

2
14/21805
00.30.00S00
SSU - Åben sag
03.02.2015
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)

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 03-02-2015
Udvalget drøftede mulige baggrundsnotater og bestilte en benchmarking undersøgelse af
udvalgte kvalitetsstandarder på ældreområdet sammenlignet med sammenlignelige
kommuner. Derudover ønsker udvalget en sammenligning på generelle ventelister til
plejeboliger og på ventelister til ældreboliger med sammenligningskommuner.
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Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

3
15/1101
27.03.00P00
SSU - Åben sag
03.02.2015
Politik og Borgerservice
Helle Skude

Orientering om puljemidler til klippekortsordningen
i regeringens velfærdspakke 2015-2016
Baggrund
I Regeringens velfærdspakken afsættes på ældreområdet 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio.
kr. fra 2016 og frem til indførelse af en klippekortsmodel for den svageste gruppe af de
hjemmeboende borgere, der modtager hjemmehjælp.
Hørsholm Kommune har mulighed for at søge puljemidler for 483.000 kr. i 2015 og
964.000 kr. i 2016.
I dette punkt orienterer administrationen om kriterierne for puljen og om den planlagte
ansøgning.
Puljemidlerne skal ansøges inden den 18. februar og udmøntes i marts.

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

Sagsfremstilling
Kriterier for puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere,
”Klippekortmodellen”
Generelt om puljen kan siges, at den gives som puljemidler i 2015 og 2016, hvorefter
midlerne gives over bloktilskuddet. Puljemidlerne skal søges en gang for både 2015 og
2016, og kommunen skal aflægge et revisionspåtegnet regnskab efter hvert endt
regnskabsår.
Formålet med klippekortsmodellen er, at tilbyde mindst en halv times ekstra tid til
hjemmehjælp om ugen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere, som borgeren selv kan
være med til at bestemme, hvad skal bruges til. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter
eller spares op og anvendes til hjælp, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den
enkelte borger og hjemmehjælpen.
I ansøgningen til ministeriet skal kommunerne redegøre for hvordan målgruppen af
hjemmehjælpsmodtagere er valgt ud og for størrelsen af den.
Hjælpen skal gives til de svageste hjemmehjælpsmodtagere, som for eksempel borgere,
som modtager omfattende personlig pleje samt ældre, som får moderat personlig pleje og
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som i dag får hjælp til indkøb eller til tøjvask. Det vil være op til den enkelte kommune
konkret at afgrænse målgruppen af de svageste hjemmehjælpsmodtagere.
I ansøgningen af puljen skal kommunen komme med eksempler på definerede indsatser og
aktiviteter, der kan vælges. Puljemidlerne kan benyttes til lønudgiver til aflønning af
medarbejdere, til eventuelle udgifter til indsatser, til formidling, til revisionsudgifter og til
andre definerede udgifter.
I vejledningen nævnes, at man i Københavns Kommune kan benytte ordningen til ekstra
indsatser under praktisk bistand eller til ledsagelse til eksempelvis indkøb.
Hørsholm Kommunes ansøgning og effektuering af puljemidlerne
Det nuværende skøn er, at ordningen vil blive visiteret til omkring 100 borgere med en
frekvens på en halv time ugentligt, som kan spares op, og som kan benyttes inden for de
definerede indsatser. Administrationen arbejder med en klar formulering for rammerne
omkring brugen af klippene og for administrationen af dette.
Målgruppen
Hørsholm Kommune arbejder med at udvælge målgruppen af borgere, der kan modtage
klippekortsmodellen. Her er overvejelserne, at det er den svageste gruppe af
hjemmehjælpsmodtagere som samtidig skal have et funktionsniveau, der gør, at de kan
vælge mellem indsatserne og føle, at det kommer dem til gavn.
Indsatser
Administrationen arbejder lige nu på at definere og tidsfastsætte de indsatser, målgruppen
skal kunne vælge imellem. Her hentes inspiration hos København Kommune, som allerede
har en lignende ordning i drift. Her er det dog vigtigt at have forskellen i volumen for øje,
når indsatserne defineres. Administrationen vil også kigge på det nuværende
indsatskatalog over indsatser under praktisk bistand, og planen er, at tilbyde disse
indsatser, så det bliver en mulighed for borgerne at modtage disse med en hyppigere
frekvens. Her kunne et eksempel være skift af sengelinned. Derudover kigges på andre
rengøringsindsatser, som ikke er en del af indsatskataloget som eksempelvis rengøring af
køleskab og rengøring af ekstra badeværelse.
Tidsplan
Administrationen vil starte planlægning og visitation til klippekortsmodellen op i marts og
april, og det vurderes, at modellen kan implementeres fra juni 2015. Ordningen vil køre
frem til december 2016, hvorefter den kan tages op til revidering.
Social og Seniorudvalget vil blive orienteret om planlægningen og rammerne for
klippekortsmodellen i Hørsholm løbende i løbet af foråret i takt med puljen ansøges og
planlægges.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 03-02-2015
Orienteringen er taget til efterretning.
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Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

4
14/12083
27.00.00P00
SSU - Åben sag
03.02.2015
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 Tirsdag den 03-02-2015
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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.
Social- og Seniorudvalget Tirsdag den 03-02-2015
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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 Tirsdag den 03-02-2015
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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.

Bilag
-

Bilag 1: Indkommet forslag til drøftelse under punktet Orientering om Ældrepuljen 2015

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)

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 03-02-2015
Punktet er taget til efterretning. Prioritering af ældrepuljen for 2016 tages op i udvalget
senere på året.
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Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

5
15/874
85.02.02P05
SSU - Åben sag
03.02.2015
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)

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 03-02-2015
Punktet er taget til efterretning.
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Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

6
15/872
85.02.02P05
SSU - Åben sag
03.02.2015
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)

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 03-02-2015
Status på ventelisten til plejebolig og ældrebolig blev drøftet, og taget til efterretning.
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Social- og Seniorudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

7
14/18315
29.00.00P00
SSU, ØU, KB - Åben sag
03.02.2015
Politik og Borgerservice
Lene Lykke Korsholm

Forslag til ændring i kvalitetsstandard for indkøb
og vareudbringning
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.
Kvalitetsstandarderne omhandlende personlig pleje, praktisk bistand samt daghjem og
centre, kvalitetsstandarder for hjælpemidler og boligindretning, kvalitetsstandarderne på
kommunens plejecentre og indsatskataloget for sygeplejefaglige indsatser blev behandlet
af Social- og Seniorudvalget den 15. december 2014 og, med mindre sproglige ændringer,
indstillet til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen godkendte d. 26. januar 2015 kvalitetsstandarderne for 2015.
Administrationen foreslår en ændring af de godkendte kvalitetsstandarder for 2015
omhandlende kvalitetsstandarderne for henholdsvis indkøb og vareudbringning. Ændringen
betyder, at standarderne bliver identiske med kvalitetsstandarden for 2014.

Forslag
Administrationen foreslår, at Social og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at godkende forslag til ændring af kvalitetsstandarderne for indkøb
og vareudbringning i forhold til indkøb af alkohol.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2015 kvalitetsstandarderne for 2015.
Administrationen foreslår, at kvalitetstandarderne for henholdsvis indkøb og
vareudbringning ændres, således at sætningen ”Der gives som udgangspunkt ikke hjælp til
indkøb af alkohol, da alkoholforebyggelse er et fokusområde”, udgår.
Ændringen betyder, at kvalitetsstandarderne for indkøb og vareudbringning bliver identiske
med kvalitetsstandarderne for 2014.
Ændringen er udgiftsneutral.

Social- og Seniorudvalget Tirsdag den 03-02-2015
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Kvalitetstandarderne for henholdsvis indkøb og vareudbringning kan læses i sin helhed i
bilag 1 under afsnit 6.5.1 Kvalitetsstandard for indkøb/ serviceniveau og afsnit 6.7.1
Kvalitetsstandard for vareudbringning/ serviceniveau.
Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation
og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg.
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.

Sagens tidligere behandling
Kvalitetsstandarderne for 2015 er behandlet af Social- og Seniorudvalget den 15. december
2014 og af Sundhedsudvalget den 18. december 2014. Kommunalbestyrelsen godkendte d.
26. januar 2015 kvalitetsstandarderne for 2015.

Bilag
-

Bilag 1 NY Kvalitetstandard for indkøb og vareudbringning.pdf

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 03-02-2015
Forslaget blev vedtaget og indstilles videre til ØU og KB
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Bilagsoversigt
Pkt.
nr.

Tilgang Titel
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5
5
6
6
6
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Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

Refnr.

Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019 doc.pdf ØU
dagsorden
Bilag 1: Indkommet forslag til drøftelse under punktet Orientering
om Ældrepuljen 2015
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
Bilag 1 NY Kvalitetstandard for indkøb og vareudbringning.pdf

Social- og Seniorudvalget Tirsdag den 03-02-2015

1900445
1912698
1903143
1902682
1903115
1903116
1903118
1914951
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Social- og Seniorudvalgets møde 03-02-2015

Thorkild Gruelund (C)
Formand

Nadja Maria Hageskov (C)
Medlem

Gitte Burchard (O)
Medlem

Niels Lundshøj (A)
Medlem

Ove Petersen (V)
Medlem

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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