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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/23224 
Journalnr.:   29.15.00P16 
Sagsforløb:  SU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  17.12.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Simon Lund 
 

Samling af tandplejen 

 
Baggrund 
I budgetaftalen for 2016-2019 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2016 til samling af tandplejen 

på Vallerød skole. Samling af tandplejen vil medføre stordriftsfordele, hvorfor det i 

budgetaftalen ligeledes blev vedtaget, at der vil være driftsbesparelser for 0,5 mio. kr. fra 

2017 og fremefter. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 2,3 mio. kr. til samling af tandplejen i 2016 frigives, så 

arbejdet kan påbegyndes primo 2016. 

 

Sagsfremstilling 
  

En samling af tandplejen til Vallerød skole betyder lukning af klinikkerne på Usserød og 

Hørsholm Skole samt ombygning af faciliteterne på Vallerød Skole, så de kan håndtere det 

øgede klientflow. 

  

Administrationen har udarbejdet et budgetoverslag, og der udarbejdes primo 2016 en 

detaljeret tidsplan for processen. Det forventes, at tandklinikken kan stå klar på Vallerød 

Skole til skolestart i august 2016. 

  

De 2,3 mio. kr., der er afsat i budgetaftalen for 2016-2019, skal opdeles i tre budgetter: 

  

·         1,6 mio. kr. til ombygning af klinikken på Vallerød Skole samt 

renovering af de tidligere tandkliniklokaler på Usserød og Hørsholm 

Skoler 

·         0,4 mio. kr. til flytning af dentalt udstyr samt indkøb af inventar 

·         0,3 mio. kr. til indkøb af én ny tandlægeunit. 

  

Administrationen ønsker med dette dagsordenspunkt at få frigivet anlægsmidlerne, så 

arbejdet kan påbegyndes primo 2016. 

 

Økonomi/personale 
Bevillingsskema 

Stednummer i ØSindsigt: 485130 Beløb 
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Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1* 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e)      

Politikområde: 52 

(igangsætningstilladels

e) 

Anlæg 
 

2.300.000 
  

      
I alt 

 
0 2.300.000 0 0 

* Overslagsår 1 = 2016. 

 

Kommunikation 
Både i løbet af foråret og i starten af august, vil der blive informeret om samlingen af 

tandplejen på tandplejens hjemmeside www.tandplejen.horsholm.dk, på skolernes intranet 

og i Ugebladet.  

  

Herudover vil Ugebladet blive inviteret til indvielsen af de nye lokaler på Vallerød Skole, når 

disse står klar til skoleåret 2016/2017.  

 

 

  

http://www.tandplejen.horsholm.dk/
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/4397 
Journalnr.:   29.30.00P00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  17.12.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lene Lykke Korsholm 
 

Evaluering af puljeprojekter 2015 

 
Baggrund 
Sundhedsudvalget råder over puljemidler, der kan finansiere opstart af nye projekter og 

indsatser. I dette punkt evalueres der på de projekter og indsatser, der er blevet 

finansieret af puljens midler i 2015. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalgt tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
I 2015 har Sundhedsudvalget finansieret følgende projekter/indsatser: 

1. Familieiværksætterne 

2. Natur der bevæger 

3. Giv en hånd til hygiejnen i Hørsholm 
4. Tour de Hørsholm  

Familieiværksætterne 
Projektet Familieiværksætterne er et fødsels- og forældreforberedende forløb til alle 

førstegangsforældre. Projektet er støttet af puljemidler i årene 2014 til 2016. Projektet blev 

på Sundhedsudvalgets møde d. 26. november 2015 midtvejsevalueret. Der henvises til 

sagsfremstillingen fra mødet. 

Natur der bevæger 
Projektet Natur der Bevæger har det formål at gøre natur og friluftsliv til en integreret del 

af børns hverdag i tæt samarbejde med det frivillige foreningsliv. I Hørsholm Kommune har 

projektet som konsekvens af skolereformen, haft et ønske om at bringe fritids- og 

foreningslivet ind i undervisningen. Dette er især sket ved aktivitetsdage for eleverne samt 

til uddannelse af skolepersonale. Ydermere har der været fokus på at engagere foreninger i 

forhold til at skabe aktiviteter til børn og familier udenfor skoleregi i form af åbne 

arrangementer som sommerferieaktiviteter, vinterbadning og særlige mærkedage som 

skovens dag, Rungsted Havnedag mm. 

  

I overensstemmelse med projektbeskrivelsens succeskriterier, har projektet stort set 

indfriet de forventede måltal, illustreret ved nedenstående tabel:  

  

Aktivitetsemne Succeskriterier Måltal/resultat 
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Aktiviteter med skoler 1000 941 

Åbne aktiviteter 1000 539 

Uddannelse, antal kurser 100 124 

Deltagende foreninger 4 4 i Hørsholm, 3 udenfor 

Udeskoleforløb 1 1 

Frivillige timer 300 >300 

  

Administrationen vurderer overordnet at projektet har været en succes i forhold til formålet 

med at levere natur- og friluftsaktiviteter til børn og unge i Hørsholm Kommune. 

Tilbagemeldingerne fra skolerne er, at det en stor fordel, at man via DGIs ekspertise og 

særlige viden om natur og friluftsliv, har kunnet deltage i nogle gratis aktiviteter og 

kursusforløb som ellers ikke ville være muligt. Foreningerne melder ligeledes om et 

konstruktivt samarbejde, hvor man via DGI har fået bygget bro til nye børn og unge. 

Samtidigt pointerer foreningerne at de åbne aktiviteter ikke har været videre succesrige. 

Her viser måltal for de åbne aktiviteter, at man ikke har indfriet succeskriterierne, hvilket, 

ifølge foreningerne, er et resultat af for ringe markedsføring/pressekontakt, for lille 

interesse og for stort udbud af andre tilbud. Natur der Bevæger har engageret fire 

foreninger i Hørsholm: 1) Hørsholm & Omegns Jægerforening, 2) Hørsholm-Rungsted 

Vikingelaug, 3) Kokkedal Golfklub, 4) Hørsholm-Rungsted Løbeklub. Ydermere har 

projektet engageret 3 foreninger udenfor kommunen 5) Holte MBT klub, 6) Søllerød 

Orienteringsklub, 7) Karlebo Frisbee Golf Klub.  

  

Der har været flest deltagende foreninger til de åbne aktiviteter, men der er samtidigt lagt 

flest timer vedrørende aktiviteter i forbindelse skoler og institutioner. Dog har foreningerne 

ikke deltaget i uddannelses- og kursusaktiviteter.  

  

Projektet har kostet 785.000 kr. hvoraf 410.000 kr. er betalt af Nordea Fonden. De 

resterende 375.000 kr. er blevet betalt af Hørsholm Kommune over en treårig periode, 

svarende til 125.000 kr. pr. år. Her har Sports-, Fritid- og Kulturudvalget bidraget med 

62.500 kr./ år fra Kultur og Fritidspuljen og Sundhedsudvalget med 62.500 kr. 

Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm 
I efteråret 2014 blev det besluttet, at Hørsholm Kommune skulle etablere en 

hygiejneorganisation, med det formål at implementere Sundhedsstyrelsens 

forebyggelsespakke på hygiejneområdet. Hygiejneorganisationen skulle bestå af et centralt 

hygiejnekoordinationsudvalg, som skulle koordinere et hygiejnenetværk bestående 

medarbejdere (og ledere) fra decentrale institutioner i Center for Dagtilbud og Skole, 

Center for Børn og Voksne og Center for Sundhed og Omsorg. I praksis betød det 

medlemmer fra skoler, daginstitutioner, tandpleje, sundhedspleje, botilbud, plejecentre og 

hjemmeplejen. 

  

Målsætningerne var: 

 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 
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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 

tiltag, 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 forebyggelsespakken for hygiejne 

4. I takt med at forebyggelsespakken for hygiejne implementeres 

kan der ved udgangen af 2015 og frem, registreres et fald i 

sygedage blandt medarbejdere og borgere i kommunens 

institutioner, der skyldes infektioner som fx urinsvejsinfektioner, 

øvre luftvejsinfektioner, diarre og/eller opkast.  

  

Succeskriterierne betragtes som opfyldt. For uddybning af hvorledes succeskriterierne helt 

konkret er blevet opfyldt se bilag 1. 

Tour de Hørsholm 2015 
Igen i år blev Tour de Hørsholm ved Hørsholm Seniorråd afviklet. Løbet fandt sted d. 21. 

juni 2015 med start fra Ridebanen. Omkring 100 personer deltog og gennemførte 

cykelturen eller vandreturen, heriblandt deltog også Hørsholm Kommunes rickshawcykel fra 

et af plejecentrene med et cykelhold. 

  

For yderligere beskrivelse af hvorledes cykelløbet giv se Hørsholm Seniorråds 

tilbagemelding i bilag 2. 

 

Sagens tidligere behandling 
På møderne d. 19. marts og d. 23. april 2015 behandlede Sundhedsudvalget ansøgninger 

til puljeprojekter i 2015 (15/4397). 

 

Bilag 
-    Bilag 1: Evaluering Giv hygiejnen en hånd(2).DOCX 

-    Bilag 2: Evaluering af Tour de Hørsholm 2016.pdf 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
3 Åben Bilag 1: Evaluering Giv hygiejnen en hånd(2).DOCX 2070769 
3 Åben Bilag 2: Evaluering af Tour de Hørsholm 2016.pdf 2070042 
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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 

______________________________________________  
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