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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SU - Åben sag  

Mødedato:  30.03.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-03-2016 
Ingen meddelelser 

 

Fraværende: 
Otto B. Christiansen (C) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   16/3449 
Journalnr.:   29.09.00A00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  30.03.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lene Lykke Korsholm 
 

Status forløbsprogrammer 2016 

 
Baggrund 
Hørsholm Kommune har siden 2010 arbejdet med at implementere de regionale 

forløbsprogrammer for kroniske lidelser i takt med at de er blevet publiceret.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Et forløbsprogram defineres som den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede 

sundhedsfaglige indsats for en given kronisk tilstand, der sikrer anvendelse af 

evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af 

opgavefordeling samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter. 

  

Hørsholm Kommune har siden 2010 arbejdet med at implementere forløbsprogrammer for 

kronske lidelser i takt med, at de er blevet udgivet. I 2016 findes der regionale 

forløbsprogrammer for følgende kroniske lidelser: 

1. Type 2 diabetes 

2. Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 

3. Hjertekarsygdomme 

4. Lænderyglidelser 
5. Demens 

  

Derudover findes der en række nationale forløbsprogrammer, som er udgivet af 

Sundhedsstyrelsen (SST): 

6. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med 

kræft – del af samlet forløbsprogram for kræft (SST, 2012) 

7. Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet 

hjerneskade (SST, 2011) 

8. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet 
hjerneskade (SST, 2011) 
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Hørsholm Kommune har siden 2013 samarbejdet med Fredensborg Kommune om at drifte 

forløbsprogrammerne type 2 diabetes, KOL og hjertekarsygdomme. For borgerne betyder 

det adgang til flere tilbud på tværs af de to kommuner, da borgergrundlaget er blevet 

større. I Hørsholm Kommune tilbydes rehabiliteringsforløb for KOL og type 2 diabetes og i 

Fredensborg Kommune tilbydes der rehabiliteringsforløb for hjertekarsygdomme og type 2 

diabetes. Borgere med diabetes i de to kommuner kan således frit vælge om de ønsker at 

modtage tilbuddet i den ene eller den anden kommune. Et samlet rehabiliteringsforløb 

består som udgangspunkt af en træningsdel og en undervisningsdel. Derudover er der 

mulighed for rygestoptilbud og til enkelte af diagnoserne er der tilbud om diætistvejledning. 

  

Herunder gives en oversigt over antal deltagere på de rehabiliteringstilbud, der tilbydes 

som deciderede sammenhængende tilbud i Hørsholm Kommune. Opgørelsen er for 2014 og 

2015. Tallet i parentes angiver antallet af Fredensborg-borgere, der har modtaget tilbud i 

Hørsholm Kommune. For lænderyg og kræftrehabilitering er tallene estimater, da disse 

forløb er svære at trække data på grundet henvisningsprocedurer, opdeling i hold-

/individuelt tilbud mm. For begge diagnosegrupper gælder, at der er efterspørgsel på 

tilbuddene, således at holdene altid er fyldt op.  

  

  2014 2015 

KOL 33 (26) 22 (23) 

Type 2 diabetes 41  18 (1) 

Hjertekarsygdom 6  11 

Lænderyglidelser - Estimeret 48* 

Kræftrehabilitering - Estimeret 64** 

* Estimatet er foretaget ud fra et halvårligt datatræk på 24 deltagere. 

** Estimatet er foretaget ud fra at der afvikles to hold pr. kvartal, hvor der på hvert hold er 

plads til 8 borgere. Hvert hold har som udgangspunkt en varighed på tre måneder. 

  

Som det fremgår af oversigten, så er antallet af henvisninger og deltagere på tilbuddene 

for KOL og type 2 diabetes faldet betydeligt fra 2014 til 2015. Denne udvikling ses også i 

vores nabokommuner i Nordsjælland. Der arbejdes løbende på at øge lægernes og 

hospitalernes kendskab til de kommunale rehabiliteringstilbud, herunder kendskabet til 

henvisningsprocedurer mm. Dette gøres blandt andet igennem samarbejdet med 

praksiskonsulenten/det kommunalt lægelige udvalg og den tværsektorielle arbejdsgruppe 

Fælles Gods, hvor der både sidder repræsentanter fra hospitalet, almen praksis og 

kommunerne i optageområde Nord. 

Derudover vurderes behovet for at samarbejde om tilbuddene på tværs af flere kommuner 

løbende, med henblik på at sikre et tilpas befolkningsgrundlag til tilbuddene. 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-03-2016 
Punktet udsættes. 

 

Fraværende: 
Otto B. Christiansen (C) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   16/2004 
Journalnr.:   29.09.00A00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  30.03.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lene Lykke Korsholm 
 

Status forebyggelsespakker 2016 

 
Baggrund 
Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 

forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og 

forebyggelsesarbejde. 

På tværs af alle fagudvalgene i Hørsholm Kommune blev det i 2013 besluttet i en 

handleplan, at det var forebyggelsespakkerne om fysisk aktivitet, tobak, alkohol og mental 

sundhed, der skulle prioriteres i kommunes samlede sundhedsfremmende og forebyggende 

indsats for perioden 2013 til 2015. 

Siden 2013 har Statens Institut for Folkesundhed årligt monitoreret kommunernes arbejde 

med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. I januar 2016 udgav 

instituttet den seneste kortlægning, der viser udviklingen i arbejdet fra 2013 til 2015. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Formålet med forebyggelsespakkerne er at bidrage til at styrke folkesundheden gennem en 

kommunal sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats af høj faglig kvalitet. 

Forebyggelsespakkerne formidler den aktuelt bedste viden, der findes, i forhold til at skabe 

en systematisk og effektiv forebyggelsesindsats. Dette indebærer blandt andet, at der på 

nationalt niveau arbejdes efter samme overordnede mål og metoder og, at indsatserne er 

sammensat, så der er størst sandsynlighed for at opnå en positiv effekt på borgernes 

sundhed. Forebyggelsespakkernes 11 temaer er udvalgt, da de alle har potentiale for at 

forbedre folkesundheden og reducere uligheden i sundhed. 

  

Der blev i 2013 udarbejdet en handleplan for implementering af forebyggelsespakkerne for 

fysisk aktivitet, mental sundhed, tobak og alkohol. Denne var gældende for perioden 2013 

til 2015. 

  

Herunder gives der ud fra kortlægningen i 2013 og 2015 en status på arbejdet med de 

forebyggelsespakker, der har været prioriteret i Hørsholm Kommune. For uddybning og 

grafisk fremstilling se bilag 1. Den vedhæftede præsentation er lavet på baggrund af 

rapporten "Kortlægning af kommunernes arbejde med at implementere Sundhedsstyrelsens 

forebyggelsespakker"; af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, som blev 

offentliggjort den 20. januar 2016. Figurerne i præsentationen er baseret på nationale data 
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fra rapporten og med ’flueben’ er markeret kommunens svar fra 

spørgeskemaundersøgelserne i 2013, 

2014 og 2015. 

  

Forebyggelsespakken for fysisk aktivitet 

Kortlægningen viser en negativ udvikling i vurderingen af hvorvidt kommunen lever op til 

anbefalingerne i forebyggelsespakken på grundniveau, da besvarelsen fra 2013 til 2015 er 

gået fra ’I høj grad’ til ’I nogen grad’. Dette betyder ikke nødvendigvis at Hørsholm i 2015 

lever op til færre af anbefalingerne på grundniveau end i 2013, men kan være udtryk for at 

kendskabet til forebyggelsespakkerne er øget markant i den mellemliggende periode og at 

vurderingen dermed kan være foretaget mere kritisk i 2015 end i 2013. 

  

Der er for både 2013 og 2015 svaret at ’alle eller næsten alle’ af kommunens skoler har 

gennemført en indsats for at fremme fysisk aktivitet for alle elever med fx et mål om 

mindst 60 minutter fysisk aktivitet dagligt i skole og skolefritidsordning. Til gengæld er der 

for 2015 svaret at ’ingen eller næsten ingen’ af skolerne har en politik for fysisk aktivitet, 

som inkluderer aktiv transport til og fra skole.  

I besvarelsen fra 2015 angives det, at der er etableret tilbud, der fremmer fysisk aktivitet 

til en række grupper af borgere med særlige behov. De grupper der ikke er etableret 

sådanne tilbud til, er borgere med psykisk sygdom, handicap og socialt udsatte.  

  

Forebyggelsespakken for mental sundhed 

Kortlægningen viser en negativ udvikling i vurderingen af hvorvidt kommunen lever op til 

anbefalingerne i forebyggelsespakken på grundniveau, da besvarelsen fra 2013 til 2015 er 

gået fra ’I nogen grad’ i 2013 til ’I mindre grad’ i 2015. Som tidligere beskrevet kan dette 

blot være udtryk for at kendskabet til forebyggelsespakkerne er øget markant i den 

mellemliggende periode og at vurderingen dermed kan være foretaget mere kritisk i 2015 

end i 2013. Forebyggelsespakken for mental sundhed skiller sig ud ved at være mere 

overordnet i sine anbefalinger end nogle af de øvrige pakker. Det betyder, at der ligger et 

mere omfattende arbejde i at oversætte anbefalingerne til lokal sammenhæng før 

anbefalingerne kan siges at være implementeret. 

  

I 2013 vurderede følgende fagområder at mental sundhed i stor udstrækning indgår som 

en del af indsatsen indenfor de forskellige fagområder: 

 Jobcentre/beskæftigelse 

 Psykiatri og handicap 

 Dagtilbud 

 Sundhedsplejen 

 Misbrugsområdet 
 Skolerne  

  

I 2015 svarede kun jobcentre/beskæftigelsesområdet, sundhedsplejen, skolerne og 

ældreområdet dette. Psykiatri og handicap, samt Teknik og miljø svarede ’i nogen 

udstrækning’ og dagtilbudsområdet svarede ’i mindre udstrækning’.  

  

I kortlægningen kunne Hørsholm Kommune i 2015 svare ja til følgende anbefalinger: 

 Kommunen gennemfører systematisk opsporing for 

fødselsdepression for nye forældre 
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 Alle eller næsten alle af kommunens folkeskoler har iværksat 

indsatser for at fremme trivsel blandt børn i skolen 

 Der er etableret samarbejde mellem kommunen og 

ungdomsuddannelserne med henblik på at forebygge frafald  

 Kommunen anvender systematisk de forebyggende 

hjemmebesøg til at opspore mentale helbredsproblemer blandt 
ældre 

  

I forhold til anbefalinger der ikke er implementeret i 2015 svares der, at kommunen ikke 

gennemfører systematisk opsporing for mentale helbredsproblemer blandt alle borgere i 

jobcentret. 

  

Forebyggelsespakken for tobak 

Der blev både i 2013 og 2015 svaret ja til at der var fuld røgfrihed i lokaler med 

driftsoverenskomst med kommunen. Udbuddet af rygestoptilbud har i perioden fra 2013 til 

2015 udviklet sig fra holdbaserede rygestoptilbud i 2013 til individuelle tilbud i 2015. 

Udviklingen er primært forårsaget af manglende tilslutning til de holdbaserede tilbud. 

Derudover henvises der i 2015 til de nationale tilbud som Stoplinjen og der er desuden 

tilbud om rygestop til borgere med fx kronisk sygdom mm.  

I 2015 bliver der ikke lavet opsøgende rekruttering til rygestoptilbud udover de borgere, 

der modtager et rehabiliteringstilbud. Det er dog muligt for praktiserende læger at henvise 

borgere med nyligt opdaget KOL, hjertekarsygdom eller diabetes eller borgere som er i høj 

risiko for at udvikle KOL, hjertekarsygdom eller diabetes, til kommunalt rygestoptilbud. 

  

Forebyggelsespakken for alkohol 

Kortlægningen viser, at det i både 2013 og 2015 blev vurderet at Hørsholm Kommune ’i 

nogen grad’ lever op til anbefalingerne på grundniveau. 

  

I kortlægningen kunne Hørsholm Kommune i 2015 svare ja til følgende anbefalinger: 

 Der er iværksat dialog imellem ungdomsinstitutionerne i 

kommunen for at sikre en ensartet alkoholpolitik på området 

(tværkommunalt alkoholsamarbejde).  

 Der tilbydes en kort rådgivende samtale om alkohol til borgere 

med stor- eller skadeligt forbrug 

 Der tilbydes en kort rådgivende samtale om alkohol til pårørende 
og børn 

  

I forhold til at anvende en kort opsporende samtale om alkohol i praksis, så viser 

kortlægningen en tilbagegang fra 2013 til 2015 i hvilke medarbejdergrupper, der reelt set 

foretager samtalen med borgerne. Således angives der færre medarbejdergrupper i 2015 

end i 2013. Dette kan være betinget af at der forud for kortlægningen i 2013 var et øget 

fokus på at anvende den motiverende samtale hos frontpersonalet. 

  

Forebyggelsespakken for hygiejne 

Hygiejne er ikke et indsatsområde, der i første omgang blev prioriteret i handleplanen for 

2013, men Sundhedsudvalget besluttede tilbage i slutningen af 2014, at prioritere området 

ved projektet ’Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm’. I løbet af projektperioden 2014-2015 er 

der i et tværgående hygiejnekoordinationsudvalg og hygiejnenetværk arbejdet med 
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anbefalingerne i forebyggelsespakken. Det betyder, at der i kortlægningen for 2015 kan 

svares ja til følgende: 

 At kommunens indsatser lever op til anbefalingerne i pakken på 

grundniveau 

 At der er etableret en tværgående organisering på tværs af 

kommunens områder, nemlig sundhedsplejen, tandplejen, 

hjemmeplejen, plejehjem, sygeplejen, skoler, dagtilbud og 

botilbud 

 At medarbejderne alle de pågældende steder har den nødvendige 

viden og kompetencer indenfor hygiejne, herunder særligt viden 
om håndhygiejne. 

 

Bilag 
-    Hørsholm Kommune - Tal og figurer til alle pakkerne.pptx 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-03-2016 
Punktet udsættes. 

 

Fraværende: 
Otto B. Christiansen (C) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/22848 
Journalnr.:   00.32.10S00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  30.03.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Bygballe 
 

Årsregnskab 2015 på Sundhedsudvalgets område 

 
Baggrund 
Årsregnskab er udarbejdet på Sundhedsudvalgets område. 

  

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr., som vedrører driften. 

Mindreforbruget på driften skyldes mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på politikområde 51 

Sundhed. På politikområde 52 Børn og unges sundhed er der et mindreforbrug på 0,5 mio. 

kr. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2015 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 
Politikområde 51 Sundhed 

  

På driftssiden er der et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som indeholder overførsler 

fra tidligere år på 0,5 mio. kr., så der er reelt et merforbrug på 0,4 mio. kr. 

  

På området for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er der et merforbrug 

på 1,6 mio. kr.  

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut, der svinger meget imellem årene, viser et 

mindreforbrug på 0,7 mio. kr.   

På området for sundhedsfremme og forebyggelse er der mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på 

grund af overførsler fra tidligere år. 

  

Politikområde 52 Børn og unges sundhed 

  

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som er overførsler fra regnskab 2014. 

  

På anlægssiden er der blevet installeret solafskærmning på Tandplejen svarende til de 

afsatte budgetmidler på 0,3 mio. kr. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsudvalget Onsdag den 30-03-2016   Side 10 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om 

årsregnskab 2015, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt 

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

  

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på 

møderne henholdsvis den 13. april 2016 og 25. april 2016. 

  

Overførsler fra regnskab 2015 til budget 2016 behandles i særskilt dagsordenspunkt på 

økonomiudvalgsmødet den 17. marts 2016 og kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 

2016. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 - udvalgstabel SU 

-    Bilag 2 - 51 Sundhed. Beretning og opfølgning på økonomi 

-    Bilag 3 - 52 Børn og unges sundhed. Beretning og opfølgning på økonomi 

-    Bilag 4 - 52 Børn og unges sundhed. Anlægsopfølgning 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-03-2016 
Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende 

årsregnskab for 2015 på Sundhedsudvalgets område. 

 

Fraværende: 
Otto B. Christiansen (C) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsudvalget Onsdag den 30-03-2016   Side 11 

 

Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   16/1906  
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  SU  - Åben sag  
Mødedato:  30.03.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Christian Vaarby 
 

Politisk opfølgning på budgetaftale 2016 - 

Sundhedsudvalget 

 
Baggrund 
Opfølgning på beslutninger og initiativer i forbindelse med budgetaftalen 

vedrørende budget 2016-2019. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget: 

  

·       at status vedr. de i budgetaftale 2016 bestilte oplæg og analyser 

tages til efterretning 

·       At status vedr. gennemførelse af de i budgetaftale 2016 

budgetlagte servicereduktioner tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal 
udarbejdes en række oplæg og analyser, der skal indgå i budgetarbejdet 

vedrørende budget 2017-2020. På udvalgsmøderne i marts giver 
administrationen en status på fremdrift i de bestilte oplæg og analyser. 

Konkret drejer det sig om følgende oplæg/analyser på Sundhedsudvalgets 
område: 

·         Udviklingsplan der skal sikre evidensbaseret sundhedstilbud 

  

Se bilag 1 for en nærmere status på fremdrift i de enkelte oplæg og analyser. 

Aftaleparterne besluttede ligeledes, at administrationen skulle forestå den konkrete 

udmøntning af de generelle servicereduktioner på 2,7 % i hele kommunen.  

På Sundhedsudvalgets område blev de konkrete servicereduktioner på 0,8 mio. kr. i 

december 2015 udmøntet på politikområder: 

  

 Politikområde 51, 514.000 kr. 

 Politikområde 52, 329.000 kr. 

  

Se bilag 2 for en nærmere status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner. 
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Økonomi/personale 
Som led i budgetaftalen 2016-2019 blev kommunens driftsudgifter nedjusteret med et 

nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede 

serviceudgifter. Nedjusteringen på 30 mio. kr. blev fordelt på politikområder, så alle bidrog 

med relativt lige meget.  

 

Kommunikation 
Intet at tilføje. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 Status på fremdrift i de enkelte oplæg og analyser - budgetaftale 2016 - SU.pdf 

-    Bilag 2 SU Status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner - budgetaftale 

2016_SU.pdf 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-03-2016 
Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget: 

- at tage status vedr. de i budgetaftale 2016 bestilte oplæg og analyser til efterretning. 

- at tage status vedr. gennemførelse af de i budgetaftale 2016 budgetlagte 

servicereduktioner til efterretning. 

 

Fraværende: 
Otto B. Christiansen (C) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   16/2284 
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  30.03.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Sultan Özcetin 
 

Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og 

budgetønsker på Sundhedsudvalgets område  

 
Baggrund 
Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på 

møderne i marts beslutte hvilke konkrete forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, 

som administrationen skal udarbejde. På Sundhedsudvalgets område skal der udarbejdes 

forslag til budgetreduktioner for minimum 0,4 mio. kr. 

  

Som input til de politiske budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgsmødet et 

mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og overvejelser, herunder mulige temaer til 

budgetreduktioner. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget: 

  

·       at udvalget drøfter og beslutter hvilke konkrete forslag til 

budgetreduktioner, der skal udarbejdes i den videre 

budgetproces for budget 2017-2020 

·       at udvalget drøfter og beslutter budgetønsker, der skal 

udarbejdes i den videre budgetproces for budget 2017-2020 

·       at udvalget tager stilling til hvorvidt der skal afholdes 

dialogmøder med relevante brugerstyrelser, brugerråd, 

foreninger mv. i april/maj. I givet fald fastlægge dialogmødets 

form, indhold og deltagerkreds. 

 

Sagsfremstilling 
På økonomiudvalgsmødet den 11. feb. 2016 blev det besluttet, at der skal udarbejdes 

forslag til øvrige budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. 

Sundhedsudvalgets andel heraf udgør 418.000 kr.  

  

Som input til de politiske budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgsmødet et 

mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og overvejelser, herunder mulige temaer til 

budgetreduktioner. 

  

Udvalget drøfter og beslutter hvilke forslag til budgetønsker, som 

administrationen skal udarbejde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsudvalget Onsdag den 30-03-2016   Side 14 

 

  

Umiddelbart efter beslutningerne på fagudvalgsmødet udarbejder administrationen forslag 

vedr. øvrige budgetreduktioner og budgetønsker, som præsenteres på udvalgets møde i 

maj. 

 

Økonomi/personale 
Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af 

arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020. 

 

Kommunikation 
Fagudvalgene afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på 

tidlig involvering i budgetarbejdet.  

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-03-2016 
Sundhedsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at administrationen arbejder videre 

med følgende temaer: 

•         Familieiværksætterne 

•         Sundhedspuljen 

•         Tandpleje 

•         Genindlæggelser 65+ 

•         Forebyggelige genindlæggelser 65+ 

  

Sundhedsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at administrationen udarbejder 

følgende budgetønsker: 

•         Udvidelse af Akutfunktion med fokus på børn (forebygge besøg på 

hospitalet/indlæggelser og genindlæggelser af børn) evt. med mulighed for 

brugerbetaling 

•         Ambulant prøvetagning – evt. gennem samarbejde med andre kommuner 

  

Sundhedsudvalget besluttede, at der ikke afholdes et dialogmøde. 

 

Fraværende: 
Otto B. Christiansen (C) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

3 Åben Hørsholm Kommune - Tal og figurer til alle pakkerne.pptx 2099877 
4 Åben Bilag 1 - udvalgstabel SU 2103976 
4 Åben Bilag 2 - 51 Sundhed. Beretning og opfølgning på økonomi 2107003 

4 Åben 
Bilag 3 - 52 Børn og unges sundhed. Beretning og opfølgning på 

økonomi 
2107007 

4 Åben Bilag 4 - 52 Børn og unges sundhed. Anlægsopfølgning 2107009 

5 Åben 
Bilag 1 Status på fremdrift i de enkelte oplæg og analyser - 

budgetaftale 2016 - SU.pdf 
2116529 

5 Åben 
Bilag 2 SU Status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner 

- budgetaftale 2016_SU.pdf 
2117018 
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Niels Lundshøj (A) 
Formand 

______________________________________________  

Otto B. Christiansen (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Jan Klit (C) 
Næstformand 

______________________________________________  

Kristin Arendt (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Sundhedsudvalgets møde 30-03-2016 


