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Anja Sahan

Meddelelser

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-05-2014
Thorkild Gruelund orienterede om, at udvalget snart vil blive kontaktet af Visitator Knud
Nielsen omkring planlægning af et besøg på vores plejehjem/boliger – et årligt
tilbagevendende.
Konstitueret Kommunaldirektør Kenneth Kristensen orienterede om, at kommunen pr. 1.10
2015 overtager 20 af de 35 plejeboliger på Margrethelund. Der vil på et senere tidspunkt
komme et SSU punkt omkring økonomien samt om hjemtagelsen giver andre muligheder til
driften af plejeboligerne.
Centerchef Klaus Poulsen oplyste, at der er sendt en pressemeddelelse ud omkring opsyn
indenfor psykiatrien. Opsynet går ud på at hvis man er bekendt med en borger har
problemer kan man kontakte Åstedet som vil tage kontakt til borgeren.
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Politik og Borgerservice
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Fremvisning af hjemmeplejedistrikt
Forslag
Administrationen anbefaler at Social- og seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
De første 30 min. af Social- og Seniorudvalgsmødet afsættes til besøg i hjemmeplejedistrikt
Rådhus.
Formålet med besøget, er at give indblik i hjemmeplejens opgaver og hvordan et
hjemmeplejedistrikt fungerer.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-05-2014
Udvalget var på besøg i Rådhusdistriktet hvor der blev orienteret hvordan en hverdag er,
set fra en distriktsleder, hjemmesygeplejersker samt en social og sundhedsassistents side.
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Politik og Borgerservice
Marianne Marker

Budgetopfølgning 2, 2014 på Social- og
Seniorudvalgets område
Resume
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 per. 31.03.2014 på Social- og
Seniorudvalgets område. Det samlede resultat på driften for Social- og Seniorudvalget i
2014 er 7.594.100 kr., heraf er 8.414.100 kr. budgetneutrale omprioriteringer. Der
foretages ingen bevillingsændringer på anlæg.

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

Anbefaler Økonomiudvalget, at driftsbudgettet forøges med 7.594.100 kr. i
2014.
Anbefaler Økonomiudvalget, at der indarbejdes driftskorrektioner på
6.210.600 kr. i 2015 og frem i materialet til Augustkonferencen i august 2014.
Tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2014. Formålet er at følge
økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse
aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning.
Budgetopfølgning
Administrationen har gennemgået forbruget i 2014 opgjort per marts måned med henblik
på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 og forbruget.
Budgetopfølgningen indeholder administrationens vurdering af de ændrede økonomiske
forudsætninger samt en række udgiftsneutrale omprioriteringer, som skal godkendes
politisk, fordi der omplaceres mellem politikområder. De fleste ændringer har effekt i
overslagsårene og vil indgå i materialet til Augustkonferencen.
Det samlede resultat af budgetopfølgning 2 er netto 7.594.100 kr. på drift. Afvigelserne er
nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste bevillingsændringer er gennemgået
nedenfor.
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Den væsentligste ikke budgetneutrale ændring på driften er, at
indtægtsbudgetter på Omsorgscentret Breelteparken korrigeres,
så de er tilpasset de faktiske indtægter.
Derudover udmøntes udgiftspresmidler til plejeboligerne som led
i den nye budgetfordeling mellem Sophielund og Louiselund
besluttet på Social- og Seniorudvalget den 24. februar 2014.
Ændringen er budgetneutral.

Økonomisk status
Administrationen giver under dette punkt en overordnet status på Social- og
Seniorudvalgets økonomi. Tabel 1 og 2 nedenfor viser vedtaget budget og forventet
regnskab fordelt på politikområder og på drift og anlæg.
Tabel 1: Drift, vedtaget budget og forventet regnskab

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

Korrigeret
Vedtaget
Forventet budget
budget
Overførsler regnskab
2014 inkl.
2014
2013-2014 2014
BOF2
222.221
0
231.185
237.778
149.990
0
143.201
149.085
372.211
0
374.386
386.863

Tabel 2: Anlæg, vedtaget budget og forventet regnskab

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

Korrigeret
Vedtaget
Forventet budget
budget
Overførsler regnskab
2014 inkl.
2014
2013-2014 2014
BOF2
5010
0
7.920
5.170
4.500
0
1.000
1.000
9.510
0
8.920
6.170

Budgetopfølgning 2 pr. marts måned 2014 indebærer således en forventning til regnskab
2014, der pt. er 4,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2014 på driften. De
væsentlige afvigelser vedrører nedenstående punkter. Administrationen følger områderne
og vurderer løbende behovet for budgetkorrektioner:




Mindreforbrug på botilbud til længerevarende ophold, hvilket især
skyldes en reduktion i taksterne på de tilbud Hørsholm Kommune
køber.
Mindreforbrug på førtidspensioner pga. færre modtagere end
budgetteret. Dette skyldes blandt det politiske fokus på at
reducere tilgangen af førtidspensionister.
Merforbrug på frit valgs ydelser i hjemmeplejen, hvilket især
skyldes en stigning i antallet af visiterede timer indtil videre i
2014.
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På anlæg forventes et regnskab på 2,8 mio. kr. over det korrigerede budget; dette
modsvares dog af de endnu ikke indberettede anlægsoverførsler fra 2013 til 2014. Dermed
forventes, at alle anlægsprojekter på Social- og Seniorudvalgets område gennemføres som
budgetteret.

Sagens tidligere behandling
Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg
samles bidragene vedrørende budgetændringer til en samlet fremstilling i
Økonomiudvalget.
Bilag
-

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2014 Social- og Seniorudvalget

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-05-2014
Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
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14/8061
85.02.02Ø00
SSU - Åben sag
19.05.2014
Politik og Borgerservice
Louise Hansen

Orientering omkring forslag til råderum budget
2015-18
Resume
Fagcentrene i Hørsholm kommune er påbegyndt arbejdet omkring råderum i forbindelse
med budgettet for 2015-18. De foreløbige overvejelser omkring forslag omhandlende
Social- og Seniorudvalgets politikområder fremlægges mundtligt på mødet.

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

Sagsfremstilling
Orienteringen foregår ved en mundtlig fremlæggelse af de politikområder der hører under
Social- og Seniorudvalget.
Sundhedschef Louise Høg fremlægger råderumsforslag på politikområde 41.
Centerchef for Børn og voksne Klaus Poulsen fremlægger råderumsforslag på politikområde
42.
De endelige forslag fremlægges på Social- og Seniorudvalgets møde i juni.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-05-2014
Punktet taget til efterretning. Udvalget ønsker på råderumsforslagene, at der tydeliggøres
hvornår der sidst har været personalebesparelser.
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14/4408
03.10.04P22
SSU - Åben sag
19.05.2014
Politik og Borgerservice
Anja Johansen

Behov for boliger
Resume
Der opleves et stigende behov for små billige almennyttige boliger til bl.a. borgere med
lave indkomster og flygtninge, som modtages i kommunen. Administrationen har derfor
udarbejdet et oplæg der beskriver problemstillingen, konsekvenserne samt mulige
løsninger.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget drøfter og beslutter om der skal
arbejdes videre med:



At etablere mindre og billigere boliger med flere rum evt. i form
af nybyggeri eller renovering af bygninger.
At der afsættes midler i budgettet til at etablere flere mindre og
billigere boliger med flere rum.

Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet et oplæg omkring konsekvenserne af manglen på små og
billigere boliger med flere rum i Hørsholm Kommune.
Tildeling af boliger i Hørsholm Kommune:
Der er flere måder, hvorpå borgerne kan få en bolig, eksempelvis ved at de bliver
opskrevet på venteliste, selv finder en bolig eller lejer et værelse hos en bekendt. De fleste
af de ovenstående borgere kommer dog ind via akutboliglisten (se bilag for uddybning af
kriterier etc). Der er løbende mellem 45-60 borgere på akutboligsten. Det er
administrationens vurdering, at der oftest er behov for to-værelses lejligheder eller små
billigere boliger med flere rum. Det der oftest udbydes fra boligselskaberne er dyre 3-4
værelses lejligheder.
I 2013 var der 167 ”ansøgninger” om at blive skrevet op på akutboliglisten. I 2013 sendte
boligselskaberne 65 boligtilbud til kommunen, og kommunen anviste samme antal
ansøgere til en bolig. Tallet for tilbudte og anviste boliger lå på samme niveau i 2012.
Som det fremgår af ovenstående, er der et langt større behov for boliger end den udbudte
kapacitet. Konsekvenserne er et massivt pres på boliganvisningen fra desperate borgere,
Social- og Seniorudvalget Mandag den 19-05-2014
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som er i bolignød, med de deraf afledte psykiske og sociale konsekvenser for dem og deres
eventuelle familie, herunder børn.
Hvem rammes af problematikken?
Manglen på små billigere boliger rammer mange forskellige borgere i Hørsholm Kommune
eksempelvis (uddybes nedenfor):
1. Borgere der er blevet skilt og derfor mangler en mindre og
billigere bolig med flere rum.
2. Flygtninge, som kommunen er forpligtiget til at skaffe en
permanent bolig.
3. Borgere der efter et ophold på krisecenter skal placeres i en ny
bolig, fordi de ikke længere kan bo i deres hidtidige bolig.
4. Unge mennesker fra Gutfeldtshave (social-psykiatrisk
bofællesskab), der efter et ophold på Gutfeldtshave skal ud og bo
i egen bolig
Ad 1) Borgere der efter en skilsmisse skal have en mindre bolig
Langt størstedelen af det akutte behov opstår i forbindelse med borgere, der skal skilles
(jfr. vedlagte notat om akutboliglisten). I Hørsholm Kommune er det svært for en enlig
med børn eller for begge forældre, der vil flytte hver for sig, men stadig bo i samme
kommune på grund af børnenes skolegang eller lignende, at finde en bolig de har råd til,
hvis de f.eks. har indtægter som skolelærer, pædagog eller politibetjent.
I forbindelse med akutboligsituationen skal det understreges, at der er behov for flere
boliger, på færre kvadratmeter indeholdende flere rum.
Ad 2) Flygtninge (se bilag for uddybning)
Hørsholm Kommune modtager hvert år en række flygtninge (i 2013 modtog Hørsholm
kommune 16 flygtninge), som både kan være familier eller enlige. Kommunen er
forpligtiget til at tilbyde flygtningene en permanent bolig. Kan kommunen ikke dette, skal
flygtningene være i en midlertidig bolig, eller på hotel indtil der kan anvises en permanent
bolig. Det er Udlændingestyrelsen der bestemmer, hvor mange flygtninge samt hvornår
kommunen skal modtage dem. I forbindelse med ankomst til kommunen opskrives
flygtningene på akutboliglisten.
I 2014 frem til og med den 1/5-14 er modtaget 11 flygtninge, hvoraf de alle har opholdt sig
kortere (14 dage) eller længere tid (3 mdr. eller mere) på hotel. På nuværende tidspunkt
opholder fem af kommunens flygtninge sig på hotel grundet manglende ledige plads i
kommunens midlertidige boliger, samt ventetid til at få en mindre bolig via akutboliglisten.
De enlige flygtninge er særligt et problem i forhold til at finde en permanent bolig som de
samtidig også har råd til. Dette medfører, at enlige flygtninge oftest opholder sig i længere
tid (gennemsnit 8 måneder) i de midlertidige boliger eller på hotel.
Både for kommunen og for den enkelte flygtning har dette konsekvenser. Flygtningen har
ikke en reel mulighed for at etablere sig før de får en permanent bolig. Kommunen har
udgifter til hotelophold såfremt de midlertidige boliger er optaget.
Endvidere er en manglende boligplacering en belastning i forhold til den enkeltes og
familiers integrationsproces.
Ad 3) Efter endt ophold på krisecenter
Social- og Seniorudvalget Mandag den 19-05-2014
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Hørsholm Kommune har løbende borgere, som har været udsat for vold i hjemmet og som
følge heraf opsøger husly på krisecentre.
Dette er både enlige, men også kvinder med børn. Disse vender ikke tilbage til hidtidige
bolig, men skal videre fra krisecentret til egen bolig. Derfor opskrives disse også til
anvisning af bolig via akutboliglisten.
I 2013 havde Hørsholm kommune 4 kvinder placeret på krisecentre rundt om i landet. Den
samlede årlige udgift hertil udgjorde kr. 1.717056,-. Der er 50% statsrefusion på denne
udgift, hvorfor det resterende beløb er ren kommunal udgift.
En del af denne udgift er, ifølge teamleder Jeanne Bertelsen, et udtryk for, at kvinderne
opholder sig længere tid på kvindekrisecenteret på grund af manglende boligtilbud fra
akutboliglisten.
For de kvinder, som har deres børn med på krisecenter, er denne problematik også af
væsentlig betydning set i forhold til, at børnene ikke har mulighed for at få en almindelig
hverdag med kammerater, fritidsaktiviteter osv. til at fungere.
Ad 4) Unge mennesker fra Gutfeldtshave (se bilag for uddybning)
Gutfeldtshave er et socialpsykiatrisk bofællesskab for unge mellem 18 og 35 år. På
Gutfeldtshave arbejdes der pædagisk med, at beboerne på sigt kan komme ud i egen bolig.
For Gutfeldtshave er udfordringen, at beboerne ikke har råd til at etablere sig i Hørsholm,
når de er parate til at bo i egen bolig. Dette medfører, at det pædagogiske arbejde, som
Gutfeldtshave udfører, hvor man gør meget ud af at borgerne lever et så normalt
ungdomsliv som muligt med fællesskab, venner, netværk i nærområdet, fritidsinteresser,
uddannelse osv., vil gå tabt, hvis borgerne skal flytte uden for Hørsholm Kommune
Det, at de unge i realiteten ikke har mulighed for at fraflytte botilbuddet medfører
herudover, at de optager pladsen for nye borgere, som vil have større gavn af
Gutfeldtshaves botilbud.
Udover ovenstående grupper er der også unge mennesker som står og skal flytte
hjemmefra. Disse har heller ikke muligheden for at blive boende i Hørsholm Kommune som
følge af manglen på små billige boliger.
Konsekvenser ved manglende små billige boliger:
Der er en række forskellige konsekvenser ved denne flaskehals omkring små billige boliger
i Hørsholm Kommune, eksempelvis:





Udgifter til hotelophold for de flygtninge der ikke kan få en
midlertidig og derefter permanent bolig.
At den manglende bolig er en belastende faktor for flygtningenes
integrationsproces
Udgifter til borgere, der må blive på krisecentre indtil der er en
ledig bolig.
De menneskelige omkostninger, for de berørte borgere, børn og
familier, ved at borgerne ikke kan etablere sig i egen bolig.
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Bilag
-

Notat om akutboligsituationen
Gutfeldtshaves udfordringer i forhold til små billige boliger
Permanente boliger til flygtninge

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-05-2014
Udvalget drøftede punktet.
3 medlemmer stemte for indstillingen og 2 medlemmer undlod at stemme. For stemte
Thorkild Gruelund (C) Nadja Maria Hageskov (C) og Niels Lundhøj Petersen (A). De 2 der
undlod at stemme er Ove Petersen (V) og Gitte Burchard (O). De 3 medlemmer der stemte
for er enig om at der skal arbejdes videre med punktet således, at det medtages som et
budgetønske til budgetbehandlingen.
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13/18642
29.30.08P00
SSU - Åben sag
19.05.2014
Politik og Borgerservice
Helle Skude

Orientering om høring af Sundhedsaftalerne 20152018 - den politiske del
Resume
I forbindelse med processen omkring indgåelse af ny sundhedsaftale mellem Regionen
hovedstaden og kommunerne i regionen, orienteres Social og Sundhedsudvalget om
kommunens høringssvar til politiske visioner og mål for sundhedsaftalen 2015 – 2018.
Udkastet er resultat af en proces, hvor kommunerne er hørt og inddraget i valg af
fokusområder for aftalen – på politisk og administrativt niveau.
Høringssvaret behandles i SU maj måned og vedtages endeligt ved
kommunalbestyrelsesmøde den 16. juni.

Forslag
Administrationen orienterer Social og Seniorudvalget om høringssvaret til Sundhedsaftalens
politiske del.
(Høringssvaret behandles endeligt på Kommunalbestyrelsesmøde den 16. juni med
Sundhedsudvalgets indstilling vedlagt).

Sagsfremstilling
Baggrund
Den nuværende sundhedsaftale mellem kommunerne og Region hovedstaden udløber ved
udgangen af 2014. Derfor skal der indgås en ny sundhedsaftale for perioden 2015 – 2018.
Der har derfor siden medio 2013 været en tværkommunal proces i gang, hvor drøftelser på
politisk og administrativt niveau har ført til skriftlige oplæg til den kommende
sundhedsaftale.
På denne baggrund havde kommunen i slutningen 2013 to oplæg omkring visioner og
målsætninger på det somatiske og på det psykiatriske område til høring, og godkendte et
høringssvar ved Kommunalbestyrelsesmøde den 16. december 2013.
Høringssvarene er nu behandlet, herunder sammenskrevet til ét dokument og indarbejdet i
nærværende udkast til politiske visioner og mål for sundhedsaftalen 2015 – 2018.
Sundhedsaftalen er en udvikling af de foregående sundhedsaftaler, der første gang trådte i
kraft i 2007. Denne aftale adskiller sig procesmæssigt fra de forrige qua
regeringsbeslutningen om, at der fremover skal være én sundhedsaftale pr. region, og at
Social- og Seniorudvalget Mandag den 19-05-2014
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kommunerne i hovedstadsregionen derfor har en fælles opgave i at indgå aftalen med
regionen, ud fra fælles politiske visioner og målsætninger.
Denne opgave bliver administrativt varetaget af et fælleskommunalt finansieret
sundhedssekretariat, der står for al koordination og administration omkring Sundhedsaftale
III.
(For yderligere information omkring sundhedsaftalen se bl.a. orienteringspunkt fremlagt
Sundhedsudvalget af 4. februar 2014).
Kort om udkast til politiske visioner og mål for sundhedsaftalen
Udkastet bygger videre på metodikken fra de to notater med målsætninger og visioner, og
er her i udkastet samlet, således at både somatik og psykiatri repræsenteres.
Generelt set ønskes med denne 3. sundhedsaftale en fokuseret indsats via få og klare mål.
Udkastet rummer fire visioner, som uddybes i få målsætninger. Disse målsætninger og
indsatser vil blive uddybet yderligere i den administrative del af sundhedsaftalen.
De fire visioner er:
At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i
udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
Hørsholm Kommunes høringssvar
I høringsvaret har kommunen generelt set bifaldet formen og metodikken i udkastet.
Herunder har kommunen bifaldet valget af de fire visioner og de underliggende
målsætninger, hvoraf dele af disse er kommenteret.
Herunder fremhæver kommunen, som i det tidligere høringssvar, at samarbejdet med de
praktiserende læger er centralt i aftalen.

Sagens tidligere behandling
Sundhedsaftalerne har jævnligt været til politisk drøftelse siden 2007.
Senest var de fælleskommunale visioner og målsætninger for Sundhedsaftale III i høring i
kommunen og til politisk godkendelse i KB i december 2013.

Bilag
-

Bilag 1 - Høringsudkast politisk aftale.pdf
Høringsbrev-til udkast til sundhedsaftale .pdf
bilag 3: Hørsholm Kommunes høringssvar til sundhedsaftalen 2015- 2018.docx

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-05-2014
Udvalget godkendte høringssvaret og indstiller punktet til endelig godkendelse i
Kommunalbestyrelsen.
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14/5801
29.00.00P17
SSU-ØU-KB - Åben sag
19.05.2014
Politik og Borgerservice
Mette Sielemann

Politisk godkendelse af fælles kommunale
målsætninger på psykiatriområdet
Resume
Rammepapiret på psykiatriområdet: ” Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære
sundhedsvæsen på psykiatriområdet” udsendes til politisk godkendelse i Region
Hovedstadens kommuner efter drøftelse i KKR d. 14. marts 2014.
Rammepapiret er udarbejdet efter opfordring fra KKR i forlængelse af det rammepapir på
det somatiske område, som blev godkendt i foråret 2013.
Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL’s udspil ” Det nære
sundhedsvæsen”.
I rammepapiret er der lagt vægt på, at kommunerne i fællesskab og sammen med region
og almen praksis – sætter fokus på den tidlige og rehabiliterende indsats for borgere med
psykiske vanskeligheder eller lidelser.
Rammepapiret har fire strategiske målsætningsområder; Forebyggelse og
sundhedsfremme, Forebyggelse af (gen)indlæggelser, Borgerens forløb og Dokumentation
og metodeudvikling.

Forslag
Administrationen anbefaler at Social- og Seniorudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,
at godkende rammepapiret:
”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på
psykiatriområdet”.
Punktet forelægges for Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget med enslydende
indstilling.

Sagsfremstilling
Rammepapiret ”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på
psykiatriområdet” fremlægges hermed til politisk godkendelse.
Rammepapiret er udarbejdet på opfordring fra Kommunekontaktrådet, KKR Hovedstaden i
forlængelse af rammepapiret for det somatiske område, som regionens 29 kommuner
godkendte i foråret 2013.
Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL’s udspil ”Det nære
sundhedsvæsen” hvis målsætning er at: Fremme alle borgeres sunde livsstil og forebygge
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sygdom, støtte borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg og
have borgeren i centrum med fokus på den samlede livssituation.
Det er afgørende at kommunerne i fællesskab – og sammen med regionen og almen
praksis – sætter fokus på den tidlige og rehabiliterende indsats for borgere med psykiske
vanskeligheder eller lidelser.
KKR har på sit møde 14. marts 2014 anbefalet kommunerne at godkende rammepapiret på
psykiatriområdet.
I drøftelsen i KKR er der lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på
området. Det skal ske ved udgangen af 2016, hvorefter opfølgningen skal følge opfølgning
på det somatiske område.
Rammepapiret har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder
med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser.
Rammepapiret beskriver 15 indsatser, som er forpligtende for alle kommuner (”skal”indsatser) og 9 indsatser som kan løftes af den enkelte kommune eller grupper af
kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede
udvikling (”kan”-indsatser).
Indsatserne i rammepapiret der skal ses som en vigtig del af den samlede sundhedspolitik,
er inddelt i fire strategiske målsætningsområder:





Forebyggelse og sundhedsfremme (opdelt i børn og voksne)
Forebyggelse af (gen)indlæggelser
Borgerens forløb
Dokumentation og metodeudvikling

Indsatserne forventes at have konkrete effekter for borgere, som har psykiske
vanskeligheder eller lidelser.
Center for Børn og Voksne har kortlagt den nuværende indsats i forhold til de strategiske
målsætninger der fremgår at rammepapiret. Kortlægningen vedlægges som bilag.
Kortlægningen skal være med til at danne grundlag for de tiltag Hørsholm Kommune skal
iværksætte, ex er der i Center for Børn og Voksne ikke tradition for at monitorere og
dokumentere centrets indsats på målgrupper og indsatstyper, registreringen sker på
borgerniveau.
Implementering af rammepapiret og af den kommende sundhedsaftale fordrer at
kommunerne styrker samarbejdet på psykiatriområdet.
KKR har ved sin drøftelse af rammepapiret lagt vægt på ledelsesmæssig opbakning i
forhold til implementering af rammepapiret. Der er nedsat et samordningsudvalg for
psykiatrien og der lægges vægt på at både kommuner og region repræsenteres af fornøden
ledelsesmæssig kompetence.
Samordningsudvalget er det centrale organ for den løbende udvikling af samarbejdet og
den løbende dialog om sundhedsaftalens efterlevelse.

Bilag
- Brev til Borgmestre og Kommunalbestyrelser, godkendelse af fælles kommunale
målsætninger på psykiatriområdet
- Rammepapir - Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhesdvæsen på
psykiatriområdet
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-

Bilag til rammepapiret på psykiatriområdet
Bilag til fælleskommunal struktur på psykiatriområdet
Kortlægning over nuværende indsats i Hørsholm Kommune på psykiatriområdet

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-05-2014
Udvalget godkendte høringssvaret og indstiller det til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
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SSU - Åben sag
19.05.2014
Politik og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre og voksne på døgninstitution - maj
2014
Resume
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 - april 2014.xls
Status på voksenområdet

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-05-2014
Punktet taget til efterretning.
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Politik og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre - maj 2014
Resume
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
Borgere på venteliste til ældreboliger
Borgere på venteliste til plejehjem og plejeboliger

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-05-2014
Punktet taget til efterretning.
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psykiatriområdet
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Status på voksenområdet
Antal borgere på den generelle venteliste
Borgere på venteliste til ældreboliger
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