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Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning
Baggrund
Sundheds- og ældreministeriet har med puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning
tildelt Hørsholm Kommune i alt 226.612 kr. i 2017. Ministeriet har bevilget puljemidlerne
efter ansøgning af satspuljen for 2016-2019. Midlerne uddeles i 2017-2019 og er fordelt
efter fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Forslag
Administrationen indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget:
At godkende, at der under politikområde 51 budgetlægges med puljeindtægt fra
puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning og udgifter til disponerede
indsatser.

Sagsfremstilling
Rammen
Ved satspuljen for 2016-1019 blev satspuljepartierne enige om at omprioritere midler afsat
på satspuljen 2015-2018 til midler til nedbringelse af ventetiden på genoptræning i
kommunerne. Midlerne rettedes særligt mod kommuner med en stor andel af ældre
borgere, da denne gruppe af borgere har en højere indlæggelsesfrekvens og deraf behov
for genoptræning. Målsætningen er en maksimale ventetid på 14 dage efter udskrivning.
På grund af en sen udmøntning af puljen giver Ministeriet kommunerne mulighed for at
anvende midlerne i 2017-2019.
Hørsholm kommune har haft en stigning i antal af almene genoptræningsplaner fra 502 i
2010 til 773 i 2015. Denne stigning har forårsaget øget ventetid på opstart af
genoptræning. Der er derfor ansøgt midler fra satspuljen til nedbringelse af ventetiden til
genoptræning i kommunerne.
Midlerne er ansøgt til optimering af arbejdsgange for at nedbringe ventetiden til
genoptræning. Der blev ansøgt om midler til at opnormere med en fysioterapeut 30 timer
ugentligt til en koordinatorfunktion i forbindelse med genoptræningsplaner.

Bevillingen
Ministeriet gav tilsagn om i alt 576.242 kr. for den treårige periode. Indsatsen under puljen
er revideret i forhold til dette beløb. Der er således ændret i opnormeringen af timer af en
terapeut til koordinatorfunktion. Timetallet er ændret fra 30 timer om ugen til hhv. 22 og
17 timer om ugen i 2017 og 2018-2019.
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I 2017 er der tildelt Hørsholm Kommune i alt 226.612 kr.
For 2018 og 2019 er der givet tilsagn om 174.815 kr. per år.
Administrationen gør med denne indstilling opmærksom på, at kommunen modtager en
indtægt i form af puljemidlerne for 2017, og at midlerne fordeles ud på den godkendte
indsats som udgift.

Økonomi/personale
Bevillingsskema
Beløb
Drift/anlæg
m.v

2017

Indtægt fra pulje til nedbringelse af ventetid
til genoptræning

Drift

226.612

Løn til terapeut

Drift

226.242

Overførsler

Drift

370

Tillægsbevilling

I alt

0

Sagens tidligere behandling
På mødet d. 27.10.2016 blev Sundhedsudvalget orienteret om ansøgningen af puljen til
nedbringelse af ventetid til genoptræning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-02-2017
Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at godkende, at der under
politikområde 51 budgetlægges med puljeindtægt fra puljen til nedbringelse af ventetid til
genoptræning og udgifter til disponerede indsatser.

Fraværende:
Jan Klit (C), Kristin Arendt (C)
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Budget 2018: Involvering af interessenter på
Sundhedsudvalgets område
Baggrund
Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 skal fagudvalgene på
deres møde i februar tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april
med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.

Forslag
Administrationen foreslår:


at Sundhedsudvalget tager stilling til hvorvidt udvalget ønsker
dialogmøder med relevante brugerbestyrelser, brugerråd,
foreninger mv. i marts/april. I givet fald fastlægger udvalget
dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Sagsfremstilling
For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen
og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2018-2021, skal fagudvalgene på deres
møde i februar tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april med
relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget
dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Økonomi/personale
Afholdelse af dialogmøde med relevante interessenter med henblik på tidlig involvering i
budgetarbejdet indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget
2018-2021.

Kommunikation
Fagudvalgene afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på
tidlig involvering i budgetarbejdet.
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Beslutning Sundhedsudvalget den 23-02-2017
Sundhedsudvalget besluttede at invitere relevante interessenter til at komme med skriftligt
input evt. i samarbejde med Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. På Sundhedsudvalgets
område ønskes input til de pt. uprioriterede indsatser i analysen om det nære
sundhedsvæsen eller andre initiativer inden for sundhedsområdet.
Invitation annonceres i Ugebladet, på kommunens hjemmeside samt udsendelse af
pressemeddelelse.

Fraværende:
Jan Klit (C), Kristin Arendt (C)
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Sundhedsudvalgets møde 23-02-2017

Niels Lundshøj (A)
Formand

Otto B. Christiansen (C)
Medlem

Jan Klit (C)
Næstformand

Kristin Arendt (C)
Medlem

Anne Ehrenreich (V)
Medlem
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