
 

Social- og Seniorudvalget 

 
Referat fra ordinært møde 

Kenneth Kristensens kontor 

 
Mandag 27.10.2014 kl. 15:30 

 
Følgende sager behandles på mødet                                                                     Side 

 

Meddelelser 2 
Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's område 3 
Budget 2015-2018: Fordeling af budgetreduktion mellem plejecentre 8 
Tilpasning af serviceniveauer for kørsel 10 
Konkurrenceudsættelse af Plejecenter Margrethelund 12 
Overvejelser om botilbuddet Boleros fremtid 16 
Projekt: Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm 19 
Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbruger 2014 23 
Fordeling af §18 midler - oktober 2014 25 
Status ældre og voksne på døgninstitution - oktober 2014 28 
Status ældre - oktober 2014 29 
Bilagsoversigt 30 
 

 
Fraværende 

 
Bemærkninger til dagsorden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social- og Seniorudvalget Mandag den 27-10-2014   Side 2 

 

Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SSU - Åben sag  

Mødedato:  27.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-10-2014 
Thorkild Gruelund orienterede om, at der efter udsendelse af dagsorden til mødet var 

indkommet to ansøgninger til §18 midler (frivilligt socialt arbejde), en fra Frivilligcentret og 

en fra Kræftens Bekæmpelse. Udvalget besluttede, at begge ansøgninger indgik i 

behandlingen af punkt 9. 

  

Kenneth Kristensen orienterede om, at Frivilligcentret inviterer til møde den 13. november 

2014 om frivillighed og medborgerskab. 

  

Kenneth Kristensen orienterede om, at der den 24. november 2014 afholdes temamøde for 

Kommunalbestyrelsen om plejeboligplanen. 

  

Kenneth Kristensen orienterede om, at der er fælles temamøde med Sundhedsudvalget på 

Åstedet den 30. november 2014. 

  

Louise Høg orienterede om musikalsk potpourri den 20. november 2014. 

  

Louise Høg orienterede om, at der er udarbejdet beredskabsinstruks i for Sundhed og 

Omsorgs institutioner i forbindelse med klimahændelser som storm/orkan, kraftig 

vedvarende regn m.m. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/7607 
Journalnr.:   00.30.00P00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  27.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Nina Allin 
 

Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's 

område 

 
Baggrund 
Med Budgetaftale 2015-2018 er det mellem aftaleparterne besluttet, at en 

rammebesparelse på -1.400.000 kr. på Social- og Seniorudvalgets område skal 

konkretiseres og besluttes i udvalget med udgangspunkt i eksisterende råderumsforslag. 

Derudover skal Social- og Seniorudvalget beslutte udmøntning af den vedtagne 

servicereduktion på -280.000 kr. i 2015 faldende til 80.000 kr. i 2019 forbindelse med 

effektivisering af kørselsopgaven på udvalgets område. 

Ønsker Social- og Seniorudvalget at pege på nye/andre råderumsforslag end de allerede 

forelagte, skal disse i høring hos de høringsberettigede parter inden endelig beslutning 

træffes i Social- og Seniorudvalget. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, 

 At Social- og Seniorudvalget beslutter, hvilke råderumsforslag 

der skal i anvendelse for at udmønte rammebesparelsen på -

1.400.000 kr. på udvalgets område. 

 At Social- og Seniorudvalget beslutter, hvilke råderumsforslag 

der skal i anvendelse for at udmønte effektivisering på kørsel på -
280.000 kr. årligt i perioden 2015-2019. 

 

Sagsfremstilling 
Social- og Seniorudvalget skal dels vælge de råderumsforslag, der kan indgå i 

rammebesparelsen på -1.400.000 kr. på Social- og Seniorudvalgets område som led i 

Budget 2015-2018. Dels skal udvalget vælge råderumsforslag til udmøntning af 

effektivisering af kørselsopgaven på -280.000 kr. i 2015 faldende til -80.000 kr. i 2019. Se 

skema nedenfor:  

       
  2015 2016 2017 2018 

2019 og 

frem 

   kr. kr. kr. kr. kr. 
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Movia 
-

270.000 

-

270.000 

-

270.000 

-

270.000 

-

270.000 

 
Beredskabet -50.000 

-

100.000 

-

150.000 

-

200.000 

-

250.000 

 
Udflugtskørsel 

-

300.000 

-

300.000 

-

300.000 

-

300.000 

-

300.000 

 
Forudsat (mål) 

-

900.000 

-

900.000 

-

900.000 

-

900.000 

-

900.000 

             

 Mangler (skal 

findes på SSUs 

område) 

-

280.000 

-

230.000 

-

180.000 

-

130.000 
-80.000 

 
 

        

I forbindelse med budgetprocessen blev der på Social- og Seniorudvalgets møde i juni 

fremlagt følgende syv råderumsforslag: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Titel 2015 2016 2017 2018 

Råderumsforslag på Social- og Seniorudvalget 
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SSU 

1) 

Reduceret 

serviceniveau på 

Botilbuddene Rosen, 

Bolero og 

Gutfeldtshave som 

alle er en del af 

Socialpsykiatrisk 

Center Åstedet 

-200.000 -200.000 -200.000 -200.000 

SSU 

2a) 

Lukning af 

værestedet 

Socialpsykiatrisk 

Center Åstedet 

-725.000 -725.000 -725.000 -725.000 

SSU 

2b) 

Reduceret service på 

værestedet 

Socialpsykiatrisk 

Center Åstedet 

-225.000 -225.000 -225.000 -225.000 

SSU 

3) 

Reduceret 

serviceniveau på 

botilbuddene Solskin 

og Højmosevænge 

-193.000 -193.000 -193.000 -193.000 

SSU 

4a) 

Personalereduktion 

og reduktion i 

serviceniveau på 

de tre plejecentre i 

Hørsholm 

Kommune 

-

1.400.000 

-

1.400.000 

-

1.400.000 

-

1.400.000 

SSU 

4b) 

Personalereduktion 

og reduktion i 

serviceniveau på 

de tre plejecentre i 

Hørsholm 

Kommune 

-

2.800.000 

-

2.800.000 

-

2.800.000 

-

2.800.000 

SSU 

5a) 

Aktivitetscentret 

Sophielund 

omdannes til et 

brugerstyret center 

-900.000 -2.180.000 -2.180.000 -2.180.000 

SSU 

5b) 

Aktivitetscentret 

Sophielund: 

aktiviteterne 

reduceres 

-350.000 -350.000 -350.000 -350.000 

SSU 

6a) 

Medlemskontingent 

for alle brugere af 

Aktivitetscentret 

Sophielund 

-283.000 -283.000 -283.000 -283.000 

SSU 

6b) 

Forhøjelse af 

kontingent for 

selvtræning på 

Aktivitescentret 

Sophielund 

-84.000 -84.000 -84.000 -84.000 
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SSU 

7a) 

Ny frekvens på 

rengøringsindsats - 

hver 3. uge 

-1.789.700 -1.789.700 -1.789.700 -1.789.700 

SSU 

7b) 

Ny frekvens på 

rengøringsindsats - 

hver 4. uge 

-2.812.300 -2.812.300 -2.812.300 -2.812.300 

Forslag markeret med fed skrift indgår i budgetaftalen 2015-2018. 

Forslag 5a er fratrukket de 350.000 kr. som allerede indgår i forslag 5b. 

  

  

  

Se bilag for en nærmere beskrivelse af forslagene. 

  

Forslagene markeret med gråt indgår i Budgetaftale 2015-2018, og kan dermed ikke 

behandles igen. Det drejer sig om forslagene 4b, 5b, 6b samt 4a, der udelukkes af forslag 

4b. 

   

Følgende råderumsforslag kan således indgå i besparelserne på i alt 1.680.000 kr.: 

 1) Reduceret serviceniveau på Botilbuddene Rosen, Bolero og 

Gutfeldtshave som alle er en del af Socialpsykiatrisk Center 

Åstedet 

 2a) Lukning af værestedet Socialpsykiatrisk Center Åstedet eller 

2b) Reduceret service på værestedet Socialpsykiatrisk Center 

Åstedet  

 3) Reduceret serviceniveau på botilbuddene Solskin og 

Højmosevænge 

 5a) Aktivitetscentret Sophielund omdannes til et brugerstyret 

center 

 6a) Medlemskontingent for alle brugere af Aktivitetscentret 

Sophielund 

 7a) Ny frekvens på rengøringsindsats - hver 3. uge eller 7b) Ny 
frekvens på rengøringsindsats - hver 4. uge. 

På mødet kan administrationen fremlægge evt. yderligere overvejelser om muligheder for 

at opnå råderumsbesparelsen. Ønsker Social- og Seniorudvalget at pege på nye/andre 

råderumsforslag end dem, der blev forelagt på udvalgets møde i juni, skal disse i høring 

hos de høringsberettigede parter inden endelig beslutning træffes i Social- og 

Seniorudvalget. Det vil i givet fald betyde, at beslutning om udmøntning af 

rammebesparelsen først kan træffes endeligt på udvalgets møde i november måned. 

 

Økonomi/personale 
De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af de enkelte råderumsforslag fremgår 

af vedlagte bilag. 

 

Sagens tidligere behandling 
Social- og Seniorudvalget har tidligere drøftet de forelagte råderumsforslag på udvalgets 

møde den 23. juni 2014. 
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Sagen om effektivisering af kørsel har været behandlet i Social- og Seniorudvalget den 27. 

januar og 24. marts 2014 med efterfølgende beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. 

april 2014. 

 

Bilag 
-    Råderum fremlagt SSU junimødet 2014 .pdf 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-10-2014 
Udvalget udsatte behandlingen af punktet til et ekstra ordinært møde i udvalget mandag 

den 3. november 2014 kl. 16. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/7607 
Journalnr.:   00.30.00P00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  27.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Nina Allin 
 

Budget 2015-2018: Fordeling af budgetreduktion 

mellem plejecentre 

 
Baggrund 
Med budgetaftalen for 2015-2018 er det mellem aftaleparterne besluttet, at budgettet til 

kommunens plejecentre reduceres med -2.800.000 kr. årligt fra 2015 og frem. I 

forlængelse heraf er det besluttet, at den konkrete fordelingsnøgle mellem de tre 

plejecentre besluttes i Social- og Seniorudvalget. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget beslutter: 

 At budgetreduktionen på -2.800.000 kr. fordeles mellem 

kommunens tre plejecentre på baggrund af antal boliger på 
plejecentrene. 

 

Sagsfremstilling 
Social- og Seniorudvalget skal beslutte den konkrete fordeling af budgetreduktionen på -

2.800.000 kr. mellem de tre plejecentre: Louiselund, Sophielund og Breelteparken. 

Budgetreduktionen svarer til en reduktion på -14.000 kr. i den gennemsnitlige pris pr. 

plads. 

  

Personalemæssigt betyder budgetreduktionen, at der skal nedlægges 7,1 fuldtidsstillinger 

blandt plejepersonalet. I praksis svarer det til flere medarbejdere, idet flere er ansat på 

deltid. For borgerne betyder det, at der gennemsnitligt bliver 2 timers mindre hjælp pr. 

borger pr. uge. 

  

Som led i budgetforhandlingerne foreslog administrationen, at budgetreduktionen blev 

fordelt ligeligt mellem de tre plejecentre med udgangspunkt i antallet af pladser på de tre 

centre. Det giver følgende fordeling: 
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For at budgetreduktionen kan indhentes i 2015 er det en forudsætning, at beslutningen om 

fordelingen mellem de tre plejecentre træffes i oktober. Det er derfor ikke muligt at afvente 

den analyse, som ifølge budgetaftalen skal iværksættes vedrørende sammenligning af 

pladspriser på kommunens tre plejecentre. Det undersøges pt., om stillingsnedlæggelserne 

kan håndteres ved undladelse af genbesættelse af vakante stillinger, eller om der skal ske 

afskedigelser. 

 

Økonomi/personale 
Budgetreduktionen på -2.800.000 kr. indebærer nedlæggelse af i alt 7,1 fuldtidsstillinger på 

de tre plejecentre Louiselund, Sophielund og Breelteparken. 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-10-2014 
Udvalget besluttede, at budgetreduktionen på -2.800.000 kr. fordeles mellem kommunens 

tre plejecentre på baggrund af lønudgifter pr. plads svarende til: 

  

Louiselund -1.294.035 kr. 

Sophielund -862.690 kr. 

Breelteparken -643.275 kr. 

I alt -2.800.000 kr. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social- og Seniorudvalget Mandag den 27-10-2014   Side 10 

 

Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/4674 
Journalnr.:   27.00.00P05 
Sagsforløb:  Samles i ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  27.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Jacob Jørgensen 
 

Tilpasning af serviceniveauer for kørsel 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen har i Budgetaftale 2014 besluttet, at kørselsopgaven skal 

effektiviseres for at opnå en årlig besparelse på 1,3 mio. kr. fra 2015 og frem. 

Effektiviseringen kan ifølge beslutningen ske ved både bedre planlægning og udbud af 

kørselsopgaven (0,9 mio. kr.) samt tilpasning af serviceniveauer (0,4 mio. kr.). Social- og 

Seniorudvalget skal under dette punkt drøfte tilpasning af serviceniveauer. Den endelige 

beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår at, Social- og Seniorudvalget drøfter administrationens forslag til 

servicereduktioner for 0,4 mio kr. på kørselsområdet og videresender forslaget til 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har i løbet af 2014 analyseret kommunens kørsel af borgerne. I april 2014 

besluttede Kommunalbestyrelsen at udbyde en større del af kørslen i samarbejde med 

Trafikselskabet Movia og fastholde Beredskabets kørsel af de ældre. Kommunalbestyrelsen 

besluttede også, at beslutning om serviceniveau sker i Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen på baggrund af drøftelser i fagudvalgene.  

Administrationen har vurderet, at der ikke er basis for at tilpasse serviceniveauet på 

enkelte kørselsområder, da kørselsmængden enten er for lille, eller serviceniveauet allerede 

er tilpasset. På de øvrige områder er der udarbejdet en bruttoliste over forslag til 

servicereduktioner. Den samlede liste for alle udvalg er vedlagt som bilag 1.  

Administrationens forslag til servicereduktion 

Administrationen forslår, at servicereduktioner der skal give 0,4 mio. kr. i besparelse, bør 

findes på følgende områder: 

 Kørsel til folkeskoler 

 Kørsel til genoptræning 
 Kørsel til specialskoler 

I bilag 1 kan de konkrete forslag ses. I samme bilag findes desuden alternative forslag til 

servicereduktioner.  
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Beskrivelsen af forslagene til servicereduktioner har været tilsendt Handicaprådet, 

Seniorrådet samt Skolebestyrelserne på Usserød og Rungsted Skole til høring d. 19. august 

til 9. september.  

 

Økonomi/personale 
Intet at tilføje 

 

Kommunikation 
Intet at tilføje 

 

Sagens tidligere behandling 
Effektivisering af kørslen er tidligere drøftet på fagudvalgene i januar/februar 2014. 

Kommunalbestyrelsen traf beslutning om model for udbud og fremtidig drift af kørslen d. 

28. april 2014.  

Servicereduktioner på kørselsområderne drøftes i følgende fagudvalg: 

Børne- og Skoleudvalget d. 28. oktober 2014 

Social- og Seniorudvalget d. 24. oktober 2014 

Sundhedsudvalget d. 27. oktober 2014 

Miljø- og Planlægningsudvalget d. 30. oktober 2014  

Beslutning om servicereduktioner træffes i Økonomiudvalget 13. november og 

Kommunalbestyrelsen d. 24. november. 

 

Bilag 
-    Bilag til dagsordenspunkt SU, MPU, SSU, BSU og ØU/KB: ændringsforslag til 

serviceniveau 

 

 

Noter til bilag 
Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen.  

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-10-2014 
Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen.  
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/14743 
Journalnr.:   27.00.00P00 
Sagsforløb:  SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  27.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Konkurrenceudsættelse af Plejecenter 

Margrethelund 

 
Baggrund 
I forlængelse af politisk bestilling fra aprilseminaret behandlede Social- og Seniorudvalget i 

juni et forslag til proces for eventuel konkurrenceudsættelse af driften af Margrethelund 

plejecenter, omkostninger forbundet med selve processen samt mulige fordele og risici 

forbundet med en sådan proces.  

Forslaget har været i høring hos relevante parter, og administrationen fremlægger her 

forslag med ny procesplan og med indkomne høringssvar. 

Med budgetaftalen 2015–2018 er der afsat midler til konkurrenceudsættelse af 

Margrethelund. Med denne sag beslutter Kommunalbestyrelsen at sende plejecentret i 

udbud.   

 

Forslag 
Administrationen anbefaler,  

 at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen, at godkende et udbud af Margrethelund 

Plejecenter 

 at udbuddet gennemføres med udgangspunkt i en 

partnerskabsmodel for drift og udvikling af Margrethelund 
Plejecenter 

 

Sagsfremstilling 
Social- og Seniorudvalget godkendte den 23. juni, at administrationen arbejder videre med 

muligheden for konkurrenceudsættelse af driften på Margrethelund Plejecenter. Herunder, 

at der anvendes ekstern rådgiver, og at Hørsholm Kommune selv byder på opgaven. 

Forslaget har været sendt i høring hos relevante parter. 

Administrationen har i indstillingen i juni måned anslået, at der til ekstern rådgiver på 

udbudsprocessen, til ekstern rådgiver på udarbejdelse af eget bud og til det interne 

administrative ressourcetræk skal afsættes 1,5 mio. kr. Dette er et foreløbigt overslag, som 

i sagens natur vil afhænge af indkomne tilbud på rådgiveropgaverne. Med budgetaftale 

2015-2018 er der afsat midler hertil.  

Formålet med at konkurrenceudsætte driften på Margrethelund er overordnet at sikre, at 

opgaven løses bedst og billigst muligt. 
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Afholdt høringsproces 

Høringsperioden var fra 3. juli til 14. august. Høringen er sendt til relevante parter, 

herunder den nuværende ledelse og personale på Margrethelund. Høringen har ligeledes 

været annonceret på Horsholm.dk. Der er indkommet fire høringssvar i forbindelse med at 

sagen blev forelagt Social- og Seniorudvalget i september.  

Høringssvarene kommer fra FOA Nordsjælland, MED udvalg i Rudersdal Kommune, 

brugerpårørenderådet på Margrethelund og Ældresagen. Seniorrådet har ligeledes indsendt 

et høringssvar i september i forbindelse med at sagens politiske behandling blev udsat. 

Høringerne er samlet i bilag 1. 

Høringssvarene har forskellig karakter. Et fælles træk er, at svarene alle understreger, at 

inddragelse er centralt for en succes. 

Høringsparterne indeholder bl.a. følgende: 

  

Afsender Udklip fra høringssvar 

FOA Nordsjælland ”FOA er generelt betænkelige ved, at 

kommunen vil igangsætte en dyr og besværlig 

udbudsproces, der tager ressourcer og 

opmærksomhed fra udviklingen af området.” 

  

”Kommunens beslutninger vil have 

konsekvenser for borgere i nabokommunen 

foruden nabokommunens nuværende ansatte, 

(Rudersdal).” 

  

”Det er uklart og formodentlig meget usikkert 

hvordan kommunen vil kunne opnå 

”synergieffekter” for kommunens øvrige 

plejehjem.” 

  

”Det er positivt, at kommunen ikke på forhånd 

har opgjort en forventet effektiviseringsgevinst 

eller besparelse, men blot kommer med et 

skøn over et muligt ”besparelsespotentiale” på 

5 %.” 

  

MED udvalg, 

Margrethelund  

Plejecenter, Rudersdal 

Kommune 

”Uanset hvilken model der vælges ønsker vi at 

understrege vigtigheden af at sikre 

medarbejdernes jobmuligheder samt 

beboernes mulighed for at kunne blive boende 

på Margrethelund 

  

”Vi finder det relevant at repræsentanter fra 

Margrethelunds nuværende MED udvalg, 

Beboerpårørenderåd, samt ledelsen er med i 

processen.” 

  

Brugerpårørenderådet,  

Margrethelund Plejecenter,  

Rudersdal Kommune 

”Betænkelige ved en eventuel 

konkurrenceudsættelse, da Margrethelund er et 

relativt lille center – hvilke gevinster skal der 

være?” 
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”Hvis den private leverandør går konkurs, hvad 

sker der så?” 

  

Ældresagen 

  

  

Tilføjet ved Social og 

Seniorudvalgets behandling 

den 27. oktober 

  

Seniorrådet 

 ”ÆS støtter muligheden og er enig i, at det i 

udbudsbetingelserne sikres, at den nuværende 

kvalitet fastholdes.” 

  

  

  

  

”Vigtigt, at prioritere kontinuitet for alle, 

beboerne specielt i overgangsperioden. Det 

tværgående samarbejde vanskeliggøres, hvis 

ikke alle hensyn tages.” 

  

”Driftsperioden bør være minimum 5-6 år for at 

sikre tryghed og ro på alle områder for 

beboerne. Dækning af udgifter til 

konsulenterne på 1,5 mio.kr. kan derved 

fordeles.” 

  

”Seniorrådet forventer at blive involveret i 

processen så tidligt som muligt.” 

  

  

Overvejelser omkring konkurrenceudsættelse 

I indstillingen til Social- og Seniorudvalget i juni måned giver administrationen et 

overordnet billede af erfaringer med konkurrenceudsættelse af plejecentre, og der listes 

eksempler fra andre kommuner.  

Af fordele ved et udbud kan nævnes: 

 At en udbudsproces er med til at skabe tydelighed omkring 

indsatser, kvalitet og service  

 At en privat leverandør kan være med til at tilføre kommunen 

nye idéer, inspiration og viden. Det kan bl.a. ske ved anvendelse 

af en partnerskabsmodel, hvor leverandør og kommune er 
samarbejdspartnere om drift og udvikling af plejecentret. 

Af ulemper kan nævnes: 

 Usikkerhed hos beboere og medarbejdere 

 Risiko for konkurs eller misligholdelse af kontrakt.  

Der er pt. 8 – 10 kommuner herhjemme, der har erfaringer med at udbyde driftsopgaven 

af et plejehjem. 

Erfaringer fra andre kommuner er, at de gennemførte udbud som regel har givet de 

gevinster, man har forfulgt og prioriteret. Disse gevinster har været pris (hvor 

gevinstpotentialet naturligt er afhængigt af udgangspunktet), kvalitet eller 

partnerskabstænkning og fælles udviklingsfokus. 
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Omkring selve udbudsprocessen er erfaringerne, at udbudsopgaven løftes af ekstern 

rådgiver, og at der i udbudsprocessen indlægges en markedsdialog med potentielle 

tilbudsgivere. 

Internt i organisationen skal holdes in mente, at et udbud er ressourcekrævende, og at det 

kræver inddragelse af ledere og medarbejder tidligt i processen. Endelig giver 

udbudsprocessen god indsigt i den nuværende kvalitetsstandard og pris. 

  

Inddragelse 

I høringsprocessen og inden den politiske beslutning er det lokale MED udvalg på 

Margrethelund, hvor de faglige organisationers tillidsvalgte er repræsenteret, blevet hørt. 

Ligeledes er beboerpårørenderådet på Margrethelund blevet hørt.  

I forbindelse med udbuddet vil administrationen have særligt fokus på at inddrage MED-

udvalg, ledelsen og bruger-pårørenderåd på Margrethelund samt øvrige interessenter.  

  

Tidsperspektiv 

Tidsperspektivet for udbudsprocessen er fra november 2014 og frem til 1. april 2016, hvor 

leverandøren skal være klar til at overtage Margrethelund. 

Driftsaftalen med Rudersdal Kommune løber frem til 1. april 2016. 

En detaljeret tidsplan udarbejdes i samarbejde med ekstern rådgiver. 

Social- og Seniorudvalget vil løbende blive orienteret om fremdriften i processen.  

 

Økonomi/personale 
Social- og Seniorudvalget besluttede på udvalgsmøde den 23. juni 2014, at kommunen selv 

skal udarbejde et tilbud, og at der skal anvendes eksterne rådgivning, dels til udbuddet, 

dels til kommunens eget tilbud. På den baggrund er der i forbindelse med budgetaftalen 

afsat 1,5 mio. kr.  

Administrationen har ikke mulighed for at vurdere en eventuel besparelse som følge af 

udbuddet, da det afhænger af leverandørernes tilbud. Det anslås dog, at en besparelse på 

eksempelvis 5 pct. svarer til ca. 900.000 kr. årligt. 

I forbindelse med en ekstern leverandørs overtagelse af driften af Margrethelund 

Plejecenter vil der skulle ske virksomhedsoverdragelse af de medarbejdere, der er tilknyttet 

plejen af kommunens borgere, der i dag bor på plejecentret. Hermed sikres det, at de 

pågældende medarbejderes ansættelsesvilkår videreføres til en ny arbejdsgiver. 

 

Sagens tidligere behandling 
Social- og Seniorudvalget behandlede første gang sagen den 23. juni 2014. 

 

Bilag 
-    Bilag 1: Oversigt over høringssvar vedr. konkurrenceudsættelse af Margrethelund docx 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-09-2014 
Punktet blev udsat til udvalgets møde i oktober måned. 

  

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-10-2014 
Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen.  
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/17295 
Journalnr.:   27.03.00A00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  27.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Sielemann 
 

Overvejelser om botilbuddet Boleros fremtid 

 
Baggrund 
Socialtilsynet har regodkendt botilbuddet Bolero, men med vilkår om, at ledelsen indfører 

en praksis i forhold til beboernes lejerettigheder, og at botilbuddets ledelse i samarbejde 

med Hørsholm Kommune opstiller handleplan til istandsættelse af tilbuddets fysiske 

rammer.  

Hvis botilbuddet Bolero skal fortsætte kræver det opfyldelse af de vilkår, som Socialtilsynet 

har stillet. 

Frist for opfyldelse af vilkårene er 1.11.2014. 

  

Ifølge Lov om socialtilsyn, skal alle eksisterende botilbud indenfor det specialiserede 

socialområde regodkendes i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2015.  

Socialtilsyn Hovedstaden har ansvar for regodkendelse af alle botilbud i Regionen og i den 

forbindelse har de aflagt anmeldt tilsynsbesøg i botilbuddet Bolero d. 19.6.2014. 

Efterfølgende har tilsynet sendt tilsynsrapport til høring i kommunen. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår at botilbuddet Bolero lukkes, og anbefaler, at Social- og 

Seniorudvalget sender forslag om lukning i høring blandt beboere i 

botilbuddet,  Medudvalg, personalet på Socialpsykiatrisk Center Åstedet, samt 

Handicapudvalget. 

  

Administrationen foreslår, at høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 

11.11.2014 svarende til en høringsfrist på 14 dage. 

  

Dagsordenspunktet vil sammen med eventuelle høringssvar blive fremlagt for Social- og 

Seniorudvalget igen i november 2014. Såfremt udvalget beslutter at lukke botilbuddet, skal 

dette endeligt godkendes i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. 

  

Lukning vil realistisk tidligst kunne ske pr. 1. august 2015 af hensyn til hørings- og 

opsigelsesfrister. 

 

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). 
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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 Uddannelse og beskæftigelse 

o Selvstændighed og relationer 

o Målgrupper, metoder og resultater 

o Organisation og ledelse 

o Kompetencer 

o Økonomi 

o 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 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 botilbuddets 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 er bevidst om, at beboerne giver udtryk for at 

være tilfredse med at bo på stedet, men at der ikke er foretaget undersøgelser af 

beboernes holdning til at kvalificere deres udsagn. Socialtilsynet pålægger lederen af 

botilbuddet at tage initiativ til at indføre praksis for udlevering af boligdokumenter til 

beboerne i botilbuddet. 

  

For at botilbuddet Bolero kan fortsætte vil det således kræve opfyldelse af de vilkår som 

Socialtilsynet har stillet. Fremadrettet må der endvidere forventes betydelige udgifter til 

vedligeholdelse af de fysiske rammer.  

At ændre botilbuddet Bolero til et tidssvarende botilbud, anno 2014, vil som minimum 

kræve at hver enkelt beboer har eget bad og toilet. En ombygning vil betyde at der 

maksimalt kan bo tre beboere, hvilket ikke er rentabelt.  

  

Arbejdsmiljø:  

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. 
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Dette blev påtalt i tilsynsrapport fra 2013.  

  

Høring og varsling ved lukning af Bolero:  

Administrationen foreslår, at forslaget om lukning sendes i høring blandt beboere, 

personale og Handicapråd forinden der træffes endelig beslutning. 

Bliver der efterfølgende truffet beslutning om lukning af Bolero, som er beboernes hjem, 

skal der ske varsling om lukning, dels til beboerne og dels til de kommuner, som har 

borgere anbragt i botilbuddet. Lukning af botilbuddet skal endeligt godkendes i 

Kommunalbestyrelsen, og administrationen foreslår en eventuel lukning sker den 1.8.2015, 

således at brugerkommuner har mulighed for at finde anden egnet tilbud til den enkelte 

beboer. 

  

Ifølge Styringsaftalen for 2015, som netop er godkendt i Kommunalbestyrelsen har 

Hørsholm Kommune en forpligtigelse til at inddrage brugerkommunerne med henblik på, at 

brugerkommunerne kan finde anden egnet bolig til deres borgere. Hørsholm Kommune har 

ingen egne borgere i botilbuddet, men har handleforpligtigelsen overfor én borger i Bolero, 

og skal således finde anden egnet bolig til denne borger.      

  

Lokalplan/anvendelse til andre formål: 

Ejendommen 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 evt. kan anvendes til midlertidige 

eller permanente flygtningeboliger.  

 

Økonomi/personale 
Der vil ikke være nogen økonomisk gevinst ved at lukke botilbuddet. 

  

Botilbuddet har et udgiftsbudget på 1.999.000 kr. og et indtægtsbudget på 2.202.000 kr. 

Indtægterne kommer fra mellemkommunal betaling. 

  

Det lokale Med-udvalg på Socialpsykiatrisk Center Åstedet er orienteret om forslaget i dette 

dagsordenspunkt den 21.10.2014. Såfremt udvalget tilslutter sig forslaget, skal der ske 

høring i Med-udvalg, personale, beboere og Handicapråd. 

 

Bilag 
-    Tilsynsrapport Bolero høring.pdf 

-    Bolero, Bolbrovej 190, omfattet af lokalplan 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-10-2014 
Udvalget godkendte indstillingen. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   14/15859 
Journalnr.:   29.00.00A00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  27.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lene Lykke Korsholm 
 

Projekt: Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm 

 
Baggrund 
Sundhedsstyrelsen har udviklet en forebyggelsespakke for hygiejne. Forebyggelsespakken 

indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende 

indsats af høj kvalitet, og kan anvendes til at prioritere og planlægge hygiejneindsatsen i 

kommunerne. 

Sundhedsudvalget besluttede på mødet d. 28. august 2014, at administrationen udarbejder 

et oplæg til et hygiejneprojekt, som går på tværs af Sundhedsudvalgets, Social- og 

seniorudvalgets og Børne- og skoleudvalgets områder. 

Projektet finansieres af en del af den resterende projektpulje for 2014. Administrationen 

præsenterer her et oplæg til projektet ’Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm’.  

Projektoplægget er fremlagt til godkendelse i Sundhedsudvalget på mødet d. 25. 

september 2014. Børne- og Skoleudvalget orienteres sideløbende om projektoplægget på 

mødet d. 23. september 2014. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget tager orienteringen om projekt ’Giv 

hygiejnen en hånd i Hørsholm’ til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
I forebyggelsespakken for hygiejne står der, at det er erfaringen, at organisering af 

hygiejneområdet i kommunen på tværs af flere forvaltninger løfter kvaliteten af den daglige 

generelle hygiejneindsats både hos borgere og hos medarbejdere i alle kommunens tilbud. 

Organiseringen bidrager også til, at fx uddannelse af medarbejdere foregår ensartet og 

kvalificeret, hvilket bidrager til større effekt af indsatsen (Sundhedsstyrelsen 2012). 

Administrationen fremlægger med dette punkt en projektbeskrivelse vedrørende det 

tværgående projekt ’Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm’. Der er tale om et projekt, der går 

på tværs af Sundhedsudvalgets, Social- og seniorudvalgets og Børne- og skoleudvalgets 

områder og projektet involverer medarbejdere fra kommunens daginstitutioner, skoler, 

tandpleje, sundhedspleje, plejecentre, dagcenter, aktivitetscenter, hjemmepleje og 

rådhuset. 

  

I de følgende afsnit skitseres projektets formål, mål og succeskriterier. Projektbeskrivelsen 

er vedlagt som bilag 1. 

  

Formål 
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Formålet med ’Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm’ er at sikre en korrekt håndhygiejne og 

dermed nedbringe sygefraværet. 

Indsatserne retter sig mod medarbejdere i Center for Børn og Voksne, Center for Dagtilbud 

og Skole og Center for Sundhed og Omsorg, samt de borgere, disse medarbejdere er i 

berøring med i det daglige arbejde. 

  

Mål 

For at opfylde formålet er følgende en forudsætning: 

 Udvikling og forankring af en sammenhængende og tværgående 

hygiejneorganisation  

 Etablering af et tværgående netværk af kontaktpersoner i de tre 

involverede centre 

 Kompetenceudvikling af medarbejdere i det tværgående netværk 

med henblik på at implementere konkrete tiltag, som beskrevet i 

forebyggelsespakken for hygiejne 

 Udvikling og igangsætning af konkrete indsatser, som retter sig 

mod formålet at sikre en korrekt håndhygiejne og dermed 

nedbringe sygefraværet. Der er allerede påvist tydelig evidens 

mellem korrekt håndhygiejne og sygefravær. For at synliggøre 

projektets indsats, vil der foretages måling af sygefravær på 

udvalgte målgrupper før og efter indsatsen i det omfang det er 
muligt. 

  

Succeskriterier 

1. Ved udgangen af 2014 er der etableret et tværgående netværk af 

kontaktpersoner på tværs af Center for Sundhed og Omsorg, 

Center for Børn og Voksne og Center for Dagtilbud og Skole. 

2. Ved udgangen af 2014 er netværket af kontaktpersoner blevet 

kompetenceudviklet med henblik på at implementere konkrete 

anbefalinger, som beskrevet i forebyggelsespakken for hygiejne 

3. Ved udgangen af 2015 er der etableret og forankret en 

sammenhængende og tværgående hygiejneorganisation i 

Hørsholm Kommune, og således dannet grundlag for den videre 

implementering af anbefalingerne i forebyggelsespakken for 

hygiejne 

4. I takt med at de anbefalede anbefalinger i forebyggelsespakken 

for hygiejne implementeres, kan der ved udgangen af 2015 og 

frem, registreres et fald i sygedage blandt medarbejdere og 
borgere i kommunens institutioner 

  

Projektøkonomi 

Projekt ’Giv hygiejnen en hånd’ finansieres af Sundhedsudvalgets pulje til nye projekter og 

indsatser. 

  

Administrationen foreslår to mulige scenarier for projektøkonomi. Scenarie 1 omhandler 

brug af puljemidler i 2014 og scenarie 2 udvider modellen for scenarie 1 med øremærkning 
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af puljemidler i 2015. Administrationen har indstillet Sundhedsudvalget at beslutte, hvilket 

scenarie der skal anvendes. Dette er blot til orientering i Social- og Seniorudvalget. 

  

Administrationen foreslår følgende: 

  

Scenarie 1 for projektøkonomi 2014 

Indsats Budget (kr.) 

Udvikling og køb af materialer til at 

skærpe forståelsen af vigtigheden af 

håndhygiejne 

  

84.000 

  

Kompetenceudvikling af netværk 

  

46.000 

  

I alt  130.000 

  

Scenarie 2 for projektøkonomi 2014 og 2015 (udvidelse af scenarie 1) 

Indsats Budget (kr.) 

Udvikling og køb af materialer til at 

skærpe forståelsen af vigtigheden af 

håndhygiejne 

  

84.000 

  

Kompetenceudvikling af netværk 

  

46.000 

  

I alt i 2014 130.000 

Forankring af netværk 

  

20.000 

Udvidet deltagelse i hygiejneuge i  

uge 38 i 2015 

  

  

30.000 

I alt i 2015 50.000 

I alt for begge år 180.000 

  

Konsekvenser ved valg af scenarie 1 fremfor scenarie 2 

Projektet forløber til og med 2015 uanset scenarie 1 eller scenarie 2 vælges. Dog vurderer 

administrationen følgende nedjusteringer i forhold til projektets succeskriterier: 

 Det vil få betydning for samarbejdet og den videre forankring af 

hygiejnenetværket. Netværket fortsætter sit arbejde i 2015, men 

der vil ikke være mulighed for fx supplerende 

undervisning/temaoplæg fra eksterne aktører i forhold til 

netværkets videre implementering af forebyggelsespakken for 

hygiejne 

 Deltagelse i hygiejneugen i uge 38 er gratis. Administrationen 

foreslår med scenarie 2, en udvidet deltagelse i hygiejneugen i 

2015, med flere indsatser og mulig inddragelse af alle 

kommunens borgere. Denne mulighed bortfalder ved fravalg af 
scenarie 2. 
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Størrelsen på netværket forbliver den samme uanset om scenarie 1 eller 2 vælges. Det vil 

sige at antallet af involverede medarbejdere fra rådhuset og kommunens øvrige 

institutioner forbliver uændret. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sundhedsudvalget besluttede d. 28. august 2014, at administrationen udarbejder oplæg til 

hygiejneprojekt for en del af den resterende pulje for 2014, som præsenteres tværgående 

på Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget (14/14960). 

 

Bilag 
-    Bilag 1: Projektbeskrivelse for Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-10-2014 
Udvalget tog orienteringen til efterretning og foreslog i den forbindelse opsætning af 

piktogrammer om håndvask på kommunens institutioner. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   14/11889 
Journalnr.:   27.00.00P23 
Sagsforløb:  SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  27.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Majbrit Maag Etgen 
 

Kvalitetsstandard for social behandling af 

stofmisbruger 2014 

 
Baggrund 
Som følge af ændring af Bekendtgørelse om social behandling for stofmisbrug efter § 101 i 

lov om social service, er kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere revideret, 

så den lever op til de nye krav. Dette indebærer, at der skal ske systematisk opfølgning 

efter endt behandling, herunder skal der ske opstilling af måltal for indsatsen.  

 

Forslag 
Administrationen forslår, at udvalget godkender kvalitetsstandard, herunder måltal, for 

behandling af stofmisbrug og videresender sagen til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen. 

  

 

Sagsfremstilling 
Kvalitetsstandardens formål er, at informere de borgere, der søger offentlig 

stofmisbrugsbehandling og deres pårørende om behandlingen for stofmisbrug i kommunen. 

Samtidig skal kvalitetsstandarden også beskrive det serviceniveau kommunen har på 

stofmisbrugsområdet. 

  

Ændringen af bekendtgørelsen er sket som led i udmøntningen af stofmisbrugspakken, 

ifølge hvilken, der skal indarbejdes en mere systematisk opfølgning på borgere, der har 

været i stofmisbrugsbehandling i kommunerne. Som noget nyt skal der dermed ske 

opfølgning med kontakt til borgerne 1 måned og igen 6 måneder efter afsluttet 

behandlingsforløb og der skal opstilles måltal. 

  

Opfølgning af ambulant stofmisbrugsbehandling foretages i Hørsholm kommune af 

Hørsholm Misbrugsambulatorium, mens opfølgning vedrørende borgere, der har været i 

dag- eller døgnbehandling bliver fortaget af rådgiverene i henholdsvis unge- og 

voksenteamet i Center for Børn og Voksne.  

  

Administrationen forslår, at vi lægger måltallene op af regeringens og Socialstyrelsens 

måltal for hele landet for 2020, som ser således ud:  

Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med 

reduktion i misbruget, øges til mindst 50 pct.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social- og Seniorudvalget Mandag den 27-10-2014   Side 24 

 

Foreslåede måltal for alle borgere der er i social stofmisbrugsbehandling i Hørsholm 

Kommune: 

-      Mindst 20 % af borgerne er stoffrie, når de afslutter deres behandlingsforløb.  

-      Mindst 30 % har reduceret deres stofmisbrug ved endt behandling. 

-      Under 50 % af borgerne er igen i misbrugsbehandling inden for 12 måneder. 

  

     Kvalitetsstandarden er sendt til høring hos Nordsjællands Misbrugscenter og deres 

mundtlige kommentarer er tilføjet. Ligeledes er kvalitetsstandarden udarbejdet i 

samarbejde med rådgiverne på området og der er samtidig udarbejdet 

arbejdsgangsbeskrivelse på stofmisbrugsområdet med henblik på at sikre at alle krav bliver 

overholdt, herunder med henblik på at forebygge tilbagefald via opfølgning med borgeren 

efter endt behandling. 

  

Kvalitetsstandard skal revideres mindst hvert anden år. Fremadrettet vil oplysning om 

måltal med vurdering af indsatsen og fastlæggelse af nye måltal indgå i 

dagsordenspunktet.   

  

 

Økonomi/personale 
Der kan forekomme øget udgifter til stofmisbrugsbehandling, idet den systematiske 

opfølgning må antages at medføre forøget antal af behandlingsforløb, herunder 

forebyggende behandling, men samtidig på sigt evt. flere der opnår stoffrihed uden 

tilbagefald. 

 

Kommunikation 
Kvalitetstandarden lægges på Hørsholm Kommunes hjemmeside. 

 

Sagens tidligere behandling 
Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug 2013 blev godkendt af 

Kommunalbestyrelsen den 18-03-2013. 

Acadresag 13/207. 

 

Bilag 
-    KVS - Stofmisbrug 

-    Resultater af behandling for stofmisbrug  

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-10-2014 
Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen.  
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   14/17501 
Journalnr.:   27.15.12Ø40 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  27.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Fordeling af §18 midler - oktober 2014 

 
Baggrund 
Social- og Seniorudvalget bedes vurdere de indkomne ansøgninger, og tildele §18-midler 

efter de gældende regler. 

 

Forslag 
Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. 

  

 

Sagsfremstilling 
  

Administrationen har via kommunens hjemmeside annonceret § 18 puljen, som kan søges 

af foreninger, grupper og personer som udfører frivilligt socialt arbejde.  

Ansøgere til puljen skal udføre aktiviteter som er lokalt forankrede samt være direkte rettet 

mod borgere i Hørsholm. Jævnfør bilag 1 ("Politik for frivilligt socialt og humanitært 

arbejde"). 

  

Fristen for ansøgninger var den 8. oktober 2014, og administrationen har modtaget i alt 16 

ansøgninger.  

  

Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. 

  

Ansøgninger fra regionale foreninger som udfører aktiviteter der ikke er lokalt forankrede i 

Hørsholm Kommune, kan i stedet søge støtte igennem den fælleskommunale pulje for de 

nordsjællandske kommuner, som Hørsholm Kommune årligt bidrager med 24.000 kr. til (1. 

kr. pr indbygger). 

  

Der er frist for ansøgninger til den fælleskommunale pulje den 1. maj 2015.  

På Hørsholm Kommunes hjemmeside under ”frivilligt socialt arbejde” er denne pulje 

ligeledes annonceret. 

  

 

Økonomi/personale 
Hørsholm Kommunes § 18 pulje består i 2014 af 287.800 kr.  

  

Der blev i april 2014 uddelt midler for i alt 201.300 kr.  
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Der er således 86.500 kr. tilbage i puljen 

  

Der er i de indkomne ansøgninger søgt for et samlet beløb på 264.314 kr. 

 

Bilag 
-    Politik 

-    Oversigt 

-    Ansøgning - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade/LMS 

-    Ansøgning - Ældre Sagen i Hørsholm 

-    Ansøgning - Dansk Præmatur Forening 

-    Ansøgning - Astma-Allergi Foreningen/Luftballonen 

-    Ansøgning - Lokalafdelingen Bedre Psykiatri 

-    Ansøgning - Dansk Landsforeningen for Laryngectomerede/DLFL 

-    Ansøgning - FBU Hovedstaden  

-    Ansøgning - Børns Vilkårs Rådgivning 

-    Ansøgning - Depressionsforeningen 

-    Ansøgning - Døveforeningen 1866 

-    Ansøgning - SIND Hørsholm Fredensborg 

-    Ansøgning - Offerrådgivningen i Nordsjælland 

-    Ansøgning - Solsikken 

-    Ansøgning - Skolens Venner 

-    Ansøgning - Børn og Unge i voldsramte familier 

-    Ansøgning - Hjernesagen 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-10-2014 
Udvalget besluttede at tildele restpuljen på 86.500 kr. i 2014 til følgende foreninger: 

  

Forening Kr. 

Ældresagen 7.000 

Dansk Præmatur Forening 2.850 

Lokalafdelingen Bedre Psykiatri 10.000 

Depressionsforeningen 10.000 

SIND Hørsholm Fredensborg 4.000 

Solsikken 5.000 

Børn og unge i voldsramte familier 7.000 

Frivilligcenter 10.000 

Kræftens Bekæmpelse 7.000 

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og 

selvskade 6.000 

Astma-Allergi Foreningen  5.200 

Landsforeningen for Laryngectomerede 3.000 

Døveforeningen 5.000 

Børns Vilkårs Rådgivning 4.450 

I alt, kr. 86.500 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  10 
Acadre sagsnr.:   14/1034 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  27.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre og voksne på døgninstitution - 

oktober 2014 

 
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 27-10-2014 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C), Gitte Burchard (O) 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  11 
Acadre sagsnr.:   14/1033 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  27.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre - oktober 2014 

 
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 ældreboliger 

-    borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-10-2014 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Nadja Maria Hageskov (C), Gitte Burchard (O) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Råderum fremlagt SSU junimødet 2014 .pdf 1839174 

4 Åben 
Bilag til dagsordenspunkt SU, MPU, SSU, BSU og ØU/KB: 

ændringsforslag til serviceniveau 
1796310 

5 Åben 
Bilag 1: Oversigt over høringssvar vedr. konkurrenceudsættelse 

af Margrethelund docx 
1828177 

6 Åben Tilsynsrapport Bolero høring.pdf 1841991 
6 Åben Bolero, Bolbrovej 190, omfattet af lokalplan 1842001 
7 Åben Bilag 1: Projektbeskrivelse for Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm 1831910 
8 Åben KVS - Stofmisbrug 1801412 
8 Åben Resultater af behandling for stofmisbrug 1842871 
9 Åben Politik 1856366 
9 Åben Oversigt 1856214 

9 Åben 
Ansøgning - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og 

selvskade/LMS 
1855931 

9 Åben Ansøgning - Ældre Sagen i Hørsholm 1855933 
9 Åben Ansøgning - Dansk Præmatur Forening 1856062 
9 Åben Ansøgning - Astma-Allergi Foreningen/Luftballonen 1852793 
9 Åben Ansøgning - Lokalafdelingen Bedre Psykiatri 1850817 
9 Åben Ansøgning - FBU Hovedstaden 1852727 
9 Åben Ansøgning - Børns Vilkårs Rådgivning 1849006 
9 Åben Ansøgning - Depressionsforeningen 1849108 
9 Åben Ansøgning - Døveforeningen 1866 1852720 
9 Åben Ansøgning - SIND Hørsholm Fredensborg 1850832 
9 Åben Ansøgning - Offerrådgivningen i Nordsjælland 1850815 
9 Åben Ansøgning - Solsikken 1843594 
9 Åben Ansøgning - Skolens Venner 1849059 
9 Åben Ansøgning - Børn og Unge i voldsramte familier 1843573 
9 Åben Ansøgning - Hjernesagen 1846166 
9 Åben Ansøgning - Dansk Landsforeningen for Laryngectomerede/DLFL 1856504 
10 Åben Hørsholm -og udenbys borgere på døgninstitution 1848420 
10 Åben Status på voksenområdet 1848421 
11 Åben Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 1848422 
11 Åben Borgere på venteliste til ældreboliger 1848425 
11 Åben borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 1848423 
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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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