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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:    
Journalnr.:    
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  27.01.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-01-2014 
Udvalget har et ønske om at aflægge kommunens ældreinstitutioner, bosted og værested 

m.v. besøg. Der er et ønske om at køre med Rudersdal og Hørsholm Brandvæsen. Torsdag 

den 13. marts fra kl. 15.00 – 18.00 startende på Solskin og Bolero. Administrationen 

undersøger med beredskabet 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/915 
Journalnr.:   00.15.00A00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  27.01.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Klaus Poulsen 
 

Orientering SSU om Center for Børn og Voksne 

samt Center for Sundhed om Omsorg 

 
Resume 
Social- og Seniorudvalget orienteres kort om Center for Børn og Voksnes samt Center for 

Sundhed og Omsorgs organisering og arbejdsopgaver. 

 

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

 

Bilag 
-    Organisationsdiagram BOV 

-    Organisationsdiagram SOM 

 

 

Noter til bilag 
Organisationsdiagram for Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed og Omsorg 

vedlægges. 

  

  

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-01-2014 
Punktet udsættes til næste møde. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   13/22314 
Journalnr.:   27.00.00P20 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  27.01.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Marker 
 

Effektivisering af kørselsopgaven 

 
Resume 
Kommunalbestyrelsen har i Budgetaftale 2014 besluttet, at kørselsopgaven skal 

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

kan ifølge beslutningen ske ved både bedre planlægning og tilpasning af serviceniveauer. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget, 

  

 Tager orienteringen om administrationens arbejde med 

effektivisering af kørslen, herunder den foreløbige tidsplan, til 

efterretning. 

 Drøfter hvilke målgrupper og problemstillinger der bør være 

særlig opmærksomhed på i det videre arbejde. 

 

Sagsfremstilling 
Baggrunden for beslutningen i Budgetaftale 2014-2017 er, at der i Økonomiaftalen 2014 

mellem KL og Regeringen blev aftalt, at ”[…] der er betydelige potentialer forbundet med 

en forbedret planlægning af kørslen i kommunerne og overdragelse af udbud, trafikindkøb 

samt en større del af planlægnings- og driftsopgaverne på befordringsområdet til 

trafikselskaberne. Gevinsterne forbundet med omlægningen frigøres frem mod 2017. I 

2014 skønnes en samlet gevinst på 100 mio. kr. stigende til 430 mio. kr. i 2017 

(Hørsholms andel udgør 435.000 kr. stigende til 1.870.500 kr.). I 2014 medgår de frigjorte 

midler til en prioritering af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i 

kommunerne”. Hørsholm brugte i 2012 9,8 mio. kr. på kørsel af borgerne. 

  

Kort om kørselsopgaven 

Hørsholm Kommune skal sikre befordring, kørsel, til borgere der ikke kan transportere sig 

selv til og fra kommunale tilbud. Derudover har Hørsholm Kommune valgt at lave 

udflugtsture for institutions- og skolebørn samt ældre. Kørslen omfatter mange 

borgergrupper: skole- og institutionsbørn på både normal- og specialområdet, ældre, 

borgere i genoptræning, og borgere der køres til tilbud. 

  

På Social- og Seniorudvalgets område køres nedenstående grupper af borgere: 
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 Borgere til specialiserede tilbud, f.eks. beskyttet beskæftigelse 

 Ældre borgere til daghjem og aktivitetscentre 

 Ældre borgere til læge og speciallæge 

 Plejeboligbeboere på udflugtsture 

 Bevægelseshæmmede borgere bevilliges individuel 
handicapkørsel 

Kørslen er arrangeret forskelligt fra område til område. Kommunen har aftaler med eller 

benytter flere forskellige vognmænd. De største leverandører af kørsel er opstillet 

nedenfor. De forskellige leverandører koordinerer ikke kørslen. 

 Movia Flextrafik på kørsel til specialskoleområdet 

 Beredskabet på kørsel af ældre borgere 

 Taxafirmaer på skoleområdet og ad hoc 

 De blå omnibusser på skoleområdet 

 De busser kommunen selv ejer eller leaser, primært på 

dagtilbudsområdet. 

 Den kollektive trafik både i form af de faste ruter og Flextur 

spiller ikke en rolle lige nu men kan komme til det. 

Arbejdet med effektivisering af kørslen 

Administrationen arbejder lige nu med at kortlægge den eksisterende kørsel i detaljer. 

Herefter følger en fase, hvor administrationen lægger forslag om en ny tilrettelæggelse af 

kørslen, herunder fastsættelse af serviceniveauer, op til politisk behandling. Dette sker i 

løbet af 2014. Endeligt skal den samlede kørselsopgave udbydes, hvilket sker i starten af 

2015. 

  

I marts-april 2014 skal der træffes politisk beslutning om den overordnede driftsmodel for 

kørslen. Det er en forudsætning for at opnå besparelsen i 2015, at der træffes beslutning 

på dette tidspunkt. Hvis beslutningen ikke træffes i april, vil arbejdet blive forsinket et år, 

og besparelsen vil tidligst kunne hentes i 2016. 

  

Beslutningen omhandler, hvorvidt Hørsholm Kommune skal udbyde kørselsopgaven alene 

eller indgå samarbejde med Trafikselskabet Movia, hvor Trafikselskabet varetager udbuddet 

samt den efterfølgende drift og leverandørhåndtering. Sidstnævnte mulighed øger 

sandsynligheden for stordriftsfordele, idet Hørsholms kørsel udbydes sammen med andre 

kommuners. Emnet vil blive forelagt de berørte fagudvalg på marts-møderne til drøftelse 

og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning i april.  

  

Målgrupper og problemstillinger 

Administrationen har stort fokus på at inddrage og høre de berørte borgere. Således er 

administrationen for eksempel allerede i dialog med Ådalsparkens Fritidscenter, Seniorrådet 

og Handicaprådet. Administrationen er også i dialog med leverandørerne af kørsel, 

herunder Beredskabet og forventer blandt andet at inddrage forældrebestyrelser og Pleje- 

og Aktivitetscentre senere i processen. Der kan dog være målgrupper og problemstillinger, 

som administrationen ikke kender til. Social- og Seniorudvalget bør derfor drøfte, hvilke 

målgrupper og problemstillinger, der skal være særligt opmærksomhed på i det videre 

arbejde. 

 

Sagens tidligere behandling 
Dagsordenspunktet vedrørende effektivisering af kørselsopgaven behandles på: 
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Social- og Seniorudvalgets møde d. 27. januar 2014 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 28. januar 2014 

Børne- og Skoleudvalgets møde d. 28. januar 2014 

Miljø- og Planlægningsudvalgets møde d. 29. januar 2014 

Sundhedsudvalgets møde d. 4. februar 2014  

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-01-2014 
Punktet blev drøftet og taget til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/205 
Journalnr.:   28.03.20P00 
Sagsforløb:  SSU - KB - Åben sag  
Mødedato:  27.01.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Søgning af puljemidlerne Løft til ældreområdet § 

15.75.05.10 

 
Resume 
Administrationen indstiller med punktet til ansøgning af Social, Børne og 

Integrationsministeriets pulje til løft af ældreområdet § 15.75.05.10. 

Puljemidlerne, der er et resultat af finansaftale 2014 på i alt 1 mia. kr., giver Hørsholm 

Kommune mulighed for at søge 6,4 mio. kr. til indsatser, der ligger udover det eksisterende 

budget, og som styrker området eksempelvis indenfor rehabilitering og genoptræning, 

indenfor praktisk bistand og personlig pleje og i forhold til de svageste ældre borgere. 

  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget drøfter og beslutter, at ansøge om 

Social Børne og Integrationsministeriets puljemidler til løft af ældreområdet § 15.75.05.10 

ud fra de opstillede indsatser.  

  

 

Sagsfremstilling 
Baggrund 

Ved finansaftale for 2014 er afsat 1 mia. kr. årligt til løft af ældreområdet (§ 15.75.05.10). 

Midlerne betyder jævnfør ministeriets fordelingsnøgle, at Hørsholm Kommune kan ansøge 

om 6,4 mio. kr. 

Målgruppen er ældre borgere med stort plejebehov og ældre, der med målrettet indsats 

kan blive selvhjulpne. 

De afsatte midler udmøntes til kommunerne årligt ud fra kommunernes puljeansøgninger. 

Midler for 2014 udmøntes i marts og skal benyttes inden årsskiftet. Der er mulighed for at 

søge midlerne igen for 2015. 

  

  

Prioritering af indsatser 

Administrationen har haft flere parametre med i overvejelserne omkring prioritering af 

indsatser, der kan finansieres af puljen. Kriterierne har været, at indsatsen først og 

fremmest skal give direkte værdi til borgerne, at der skal løftes hvor behovet er størst, at 

indsatserne ikke repræsenterer generelle serviceløft, og at indsatserne skal repræsentere 

nye tiltag, som er ud over de eksisterende indsatser. Derudover følger indsatserne 
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ministeriets vejledning, og indeholder derfor ikke indsatser, der i dag er i det eksisterende 

budget. 

  

  

Forslag til indsatser 

Administrationen foreslår, at den tilgængelige pulje på 6,4 mio. kr. fordeles på følgende 

indsatser. 

  

Indsatsområde Midler 

Nye faggrupper i plejeboligerne og i hjemmeplejen 

(socialpædagog, fysioterapeut og psykolog) 
4.000.000 kr. 

Genoptræning til afhjælpning af fysisk 

funktionsnedsættelse (§86 træning) 
450.000 kr. 

Seniormusical – Forebyggelse med musik i 500.000 kr. 

Forebyggelse gennem kosten 450.000 kr. 

Velfærdsteknologiske løsninger i hjemmeplejen 1.000.000 kr. 

I alt Puljemidler 6.400.000 kr. 

  

  

Indsats 1: Nye faggrupper til løft af ældreområdet 

  

Formål 

Ældreområdet i Hørsholm Kommune vil opnå et løft på en række områder ved at tilføre nye 

fagligheder til den nuværende personalesammensætning. Med ansættelse af 

socialpædagoger, fysioterapeuter og psykologer vil de nuværende behov for aktiviteter, 

stigende plejebehov og bedst mulig udnyttelse af ressourcerne kunne imødekommes. 

Opnormeringen vil primært gælde kommunens plejecentre, men også i hjemmeplejen.  

  

Indsats 

Faggrupperne på plejecentrene udvides med socialpædagoger og fysioterapeuter, der skal 

tænke og implementere nye indsatser i forhold til aktiviteter, rehabilitering og 

motionsmuligheder hos beboerne i plejeboligerne. 

Hertil ansættes en tværgående psykolog til plejecentrene og i hjemmeplejedistrikterne. 

Psykologfunktion er nødvendig på plejecentrene i forhold til pårørende samtaler og i forhold 

til supervision bl.a. på beboere med dobbeltdiagnoser eller demente borgere med særlige 

behov. Og i hjemmeplejen til supervision og kompetenceløft af medarbejderne. 

Faggrupperne skal igangsætte aktiviteter på demensområdet, plejecentrene generelt, for 

ensomme hjemmeboende borgere og på plejecentre og i hjemmeplejen ved ansættelse af 

en psykolog.  

  

Økonomi 

Administrationen vurderer, at opnormering og indsatser vil betyde en samlet merudgift på 

4 mio. kr. 

  

For uddybning af indsatser og økonomi, se bilag 1.  

  

Indsats 2: Træning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse (paragraf 86 

træning) 

  

Baggrund 
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Svækkede borgere kan få bevilliget træning med en terapeut efter servicelovens paragraf 

86 til genoptræning af deres funktionsniveau.  

Andre træningsformer bevirker dog, at der i dag er ventetid på paragraf 86 i serviceloven. 

Derfor prioriteres det, at opnormere træningsindsatsen med en fysioterapeut for 

derigennem at forebygge ventetiden på træning efter servicelovens paragraf 86. 

  

Indsats og målgruppe 

Indsatsen er derfor træning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse for ældre 

borgere, der ved hjælp af enten vedligeholdende træning eller genoptræning kan 

genoptræne eller fastholde deres funktionsniveau. 

  

Økonomi 

Udgiften til ansættelse af en fysioterapeut er beregnet ud fra en årlig gennemsnitslønning 

svarende til 437.159 kr. Beløbet er oprundet til 450.000 kr  

  

Indsats 3: Seniormusical – forebyggelse med musik i 

  

Formål 

Hørsholm Kommune tænker i dag forebyggelse og sundhedsfremme på mange niveauer og 

hos mange målgrupper og på mere eller mindre traditionel vis. 

Med opsætningen af en Seniormusical inviteres seniorerne ind i et sundhedsfremme og 

forebyggelsesprojekt på en nytænkende og anderledes måde. 

Opsætningen af en seniormusical har til formål at aktivere en større gruppe seniorer i en 

begrænset tidsperiode. Aktiviteterne omkring musicalen vil betyde fysisk aktivitet og socialt 

engagement og vil dermed virke aktiverende, rehabiliterende og forebyggende i forhold til 

ensomhed. 

Derudover vil musicalen kunne skabe god omtale og bevirke at flere i målgruppen vil kunne 

inspireres til at involvere sig i fysiske eller sociale aktiviteter.  

  

Indsats og målgruppe 

Seniorer i Hørsholm.  

  

Økonomi 

Til opsætning er en musical viser erfaringerne fra den årlige musical i musikskoleregi, at 

der skal indregnes udgifter til følgende poster: 

Det vurderes, at udgifterne vil beløbe sig til 500.000 kr. i 2014. 

  

For uddybning af det økonomiske overslag, se bilag 1.  

  

Indsats 4: Forebyggelse gennem kosten 

  

  

Baggrund 

For lidt at spise eller det forkerte at spise betyder, at den ældre ikke har de fornødne 

kræfter til at klare hverdagen og holde sig i gang. 

  

Indsats og målgruppe 

Ansættelse af en diætist skal være med til at forebygge vægttab eller indtagelse af mad 

med for lavt energiindhold hos ældre borgere.  

Målgruppen er småtspisende og undervægtige ældre på plejecentre og med kontakt til 

hjemmeplejen. 
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En diætist kan f.eks. kostvejlede borgere, undervise  sundhedspersonale, udvikle 

informationsmateriale og arbejde med måltidet på plejecentrene. 

  

Økonomi  

Ansættelse af en diætist samt mindre udgifter til opstart af indsatser og intern 

kompetenceudvikling vil betyde er merudgift svarende til 450.000 kr. 

  

  

Indsats 5: Velfærdsteknologiske løsninger i hjemmeplejen  

  

Formål 

Administrationen benytter i dag velfærdsteknologi på nogle områder og er på andre 

områder stadig på undersøgelsesstadiet omkring brug af velfærdsteknologiske løsninger i 

hjemmeplejen og på plejecentrene. 

  

Indsats og målgruppen 

Tiltag som digital triagering, Skærmløsninger hos hjemmeboende borgere med pleje- eller 

træningsbehov og kompetenceudvikling af medarbejdergruppen vil løfte arbejdet på 

plejehjem og i hjemmeplejen. 

  

Økonomi 

Det vurderes, at de udvalgte indsatser inden for velfærdsteknologiske løsninger vil betyde 

en samlet merudgift svarende til 1 mio. kr. årligt. 

 

Økonomi/personale 
Økonomien er beskrevet i ovenstående indsatsbeskrivelser og uddybes i bilag 1. 

  

 

Bilag 
-    Bilag 1: Beskrivelse af indsatser under puljen løft til ældreområdet § 15.75.05.10 

-    Revideret forslag til anvendelse af Ældrepuljen (omdelt på SSUmøde 27.01.14) 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-01-2014 
Formanden for SSU runddelte udkast til revideret forslag til anvendelse af ældrepuljen. SSU 

besluttede at indstille det reviderede forslag til Kommunalbestyrelsens beslutning samt at 

bemyndige administrationen til efterfølgende at udforme ansøgning til ældrepuljen. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/1040 
Journalnr.:   00.01.00P00 
Sagsforløb:  SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  27.01.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Frigivelse af anlægsmidler til tilbygning til 

Aktivitetscentret Sophielund 

 
Resume 
Administrationen indstiller til, at de i 2013 afsatte anlægsmidler til budgetår 2014 - Til 

opførelse af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund frigives. 

De afsatte midler er kvalitetsfondsmidler. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og 

herefter til Kommunalbestyrelsen, at de afsatte anlægsmidler, 11.600.000 kr. til opførelse 

af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund frigives. 

  

 

Sagsfremstilling 
Baggrund 

Ved budgetkonference i 2013 – 2016 blev alle budgetlagte kvalitetsfondsmidler for 

budgetår 2014 - svarende til 11.600.000 kr. afsat til opførelsen af en tilbygning til 

Aktivitetscentret Sophielund. 

I budgetår 2013 blev afsat 1.100.000 kr. til projekteringen af byggeriet, hvilket er i proces. 

  

Kort om proces for tilbygning til Aktivitetscentret 

Tilbygningen er stadig i projekteringsfasen i samarbejde med valgte totalrådgiver 

Arkitektfirmaet MW A/S. 

Næste skridt bliver at sende opgaven i licitation.  

Projektet er planlagt til at kunne overdrages til kommunen af den valgte entreprenør ultimo 

2014.  

På denne baggrund anbefaler administrationen at Kommunalbestyrelsen frigiver de afsatte 

anlægsmidler til projektet. 

 

Økonomi/personale 
På baggrund af ovenstående beskrivelse anbefaler administrationen, at Social og 

Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og herefter til Kommunalbestyrelsen at de 

afsatte anlægsmidler frigives. 

Midlerne er opgjort i nedenstående skema. 

  

Bevillingsskema 
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  Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæg 

m.v 

Indeværende 

år 

Overslagsår 

1 

Overslagsår 

2 

Overslagsår 

3 

Politikområde:           

Politikområde:           

            

I alt   0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladelse) 
          

Politikområde: 41 
11.600.000 

kr. 
      

Politikområde:           

            

I alt   0 0 0 0 

  

 

Sagens tidligere behandling 
Social og Seniorudvalget blev senest orienteret om sagen ved udvalgsmøde den 28. 

oktober 2013. 

  

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-01-2014 
Social- og Seniorudvalget godkendte punktet. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/912 
Journalnr.:   27.54.08A00 
Sagsforløb:  SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  27.01.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Klaus Poulsen 
 

Ændret financiering af værested for sindslidende 

 
Resume 
Værestedet for sindslidende beliggende på Gutfeldtsvej finansieres i dag med 50% fra 

Fredensborg kommune og 50% fra Hørsholm kommune. Brugerne af værestedet fordeler 

sig med ca. 40% Fredensborg borgere og 60% Hørsholm borgere. 

Fredensborg har et ønske om en ændret byrdefordeling af udgifterne til drift af værestedet 

svarende til fremmødeprocenten. 

  

Center for Børn og Voksne foreslår, at man delvist imødekommer Fredensborg kommunes 

ønske i indeværende år (2014) ved at finansieringen ændres til 45/55, svarende til en 

merudgift for Hørsholm på 168.020 kr.  

  

Merudgiften i 2014 foreslås finansieret af Center for Sundhed og Omsorgs pulje til 

ekstraordinære indsatser. Merudgiften fra 2015 vil indgå i budgetforhandlingerne for 2015-

2018, hvor byrdefordelingen foreslås ændret til 40/60 svarende til de fremmødte borgere 

fra hhv. Fredensborg og Hørsholm. Dette giver en merudgift for Hørsholm på 336.040 kr.  

  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget godkender den ændrede 

byrdefordeling mellem Fredensborg og Hørsholm Kommune til finansieringen af værestedet 

for sindslidende. Merudgiften for Hørsholm andrager 168.020 kr. som foreslås finansieret af 

Center for Sundhed og Omsorgs pulje til ekstraordinære indsatser.  

 

Sagsfremstilling 
Fredensborg kommune har et ønske om, at spare udgifter på værestedet for sindslidende, 

som i sin tid er oprettet i fællesskab mellem Karlebo (nu Fredensborg) og Hørsholm 

kommune. Hørsholm Kommune er driftsherre for værestedet, og udgifterne til værestedet 

deles ligeligt imellem Fredensborg og Hørsholm med 50% til hver. 

  

Forudsætningen for at Fredensborg kommune kan spare udgifter på værestedet er, at 

fordelingen af udgifter mellem Fredensborg og Hørsholm Kommuner ændres. Center for 

Børn og Voksne havde til budgetforhandlingerne 2014-2017 fremlagt forslag om en ændret 

byrdefordeling mellem de 2 kommuner, idet man har en interesse i at bevare værestedet 

med de aktiviteter der findes i dag. Forslaget blev ikke godkendt i budgetforhandlingerne, 

og Fredensborg kommune vil derfor overveje om de fortsat ønsker at bevare samarbejdet 

om værestedet med Hørsholm. 
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Center for Børn og Voksne foreslår derfor, at finansieringen af værestedet i 2014 ændres til 

at Fredensborg betaler 45% og Hørsholm 55% af driftsudgifterne, hvilket giver en 

besparelse for Fredensborg og en merudgift for Hørsholm på 168.020 kr. Beløbet svarer til 

at Fredensborgs betaling reduceres med 10%. 

  

Merudgiften i 2014 foreslås finansieret af Center for Sundhed og Omsorgs pulje til 

ekstraordinære indsatser.  

  

Center for Børn og Voksne foreslår samtidig at finansieringen af den ændrede 

byrdefordeling mellem Hørsholm og Fredensborg kommune fra 2015 indgår i 

budgetforhandlingerne for 2015-2018.  

  

Fremmødet på værestedet fordeler sig med ca. 40% borgere fra Fredensborg og 60% 

borgere fra Hørsholm, hvorfor man til budgetforhandlingerne 2015-2018 vil foreslå en 

byrdefordeling svarende til fremmødeprocenten 40/60. Dette giver en merudgift for 

Hørsholm og en tilsvarende besparelse for Fredensborg på 336.040 kr. 

 

Økonomi/personale 
  

Bevillingsskema 

  Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæg 

m.v 

Indeværende 

år 

Overslagsår 

1 

Overslagsår 

2 

Overslagsår 

3 

Politikområde: 41 Drift -168.020       

Politikområde: 42 Drift +168.020       

            

I alt   0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladelse) 
          

Politikområde:           

Politikområde:           

            

I alt   0 0 0 0 

  

  

  

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-01-2014 
Social- og Seniorudvalget godkendte punktet. 
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Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   14/1034 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  27.01.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre og voksne på døgninstitution - Januar 

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 
-    Status på voksenområdet 

-    Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-01-2014 
Punktet udgår. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   14/1033 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  27.01.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre - Januar 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 
-    Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger  

-    Borgere på venteliste til ældreboliger 

-    Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-01-2014 
Punktet udgår. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Organisationsdiagram BOV 1720353 
2 Åben Organisationsdiagram SOM 1722415 

4 Åben 
Bilag 1: Beskrivelse af indsatser under puljen løft til 

ældreområdet § 15.75.05.10 
1721021 

4 Åben 
Revideret forslag til anvendelse af Ældrepuljen (omdelt på 

SSUmøde 27.01.14) 
1728084 

7 Åben Status på voksenområdet 1721255 
7 Åben Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution 1721266 
8 Åben Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 1721231 
8 Åben Borgere på venteliste til ældreboliger 1721239 
8 Åben Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 1721236 
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