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Meddelelser

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-05-2014
Der var ingen meddelelser.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A), Kristin Arendt (C)
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00.01.00A00
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Politik og Borgerservice
Marianne Marker

Budgetopfølgning 2, 2014 på Sundhedsudvalgets
område
Resume
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 per. 31.3.2014 på Sundhedsudvalgets
område. Det samlede resultat på driften for Sundhedsudvalget i 2014 er 88.500 kr., heraf
kun budgetneutrale omprioriteringer. Der foretages ingen bevillingsændringer på anlæg.

Forslag
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget:
·
·
·

Anbefaler Økonomiudvalget, at driftsbudgettet forøges med 88.500 kr. i 2014.
Anbefaler Økonomiudvalget, at der indarbejdes drifts- og anlægskorrektioner
på 151.000 i 2015 og frem i materialet til Augustkonferencen i august 2014.
Tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2014. Formålet er at følge
økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse
aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning.
Budgetopfølgning
Administrationen har gennemgået forbruget i 2014 opgjort per marts måned med henblik
på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 og forbruget.
Budgetopfølgningen indeholder administrationens vurdering af de ændrede økonomiske
forudsætninger samt en række udgiftsneutrale omprioriteringer, som skal godkendes
politisk, fordi der omplaceres mellem politikområder. De fleste ændringer har effekt i
overslagsårene og vil indgå i materialet til Augustkonferencen.
Det samlede resultat af budgetopfølgning 2 er 88.500 kr. på drift. Afvigelserne er nærmere
gennemgået i bilag 1.
Økonomisk status
Administrationen giver under dette punkt en overordnet status på Sundhedsudvalgets
økonomi. Tabel 1 og 2 nedenfor viser vedtaget budget og forventet regnskab fordelt på
politikområder og på drift og anlæg.
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Tabel 1: Drift, vedtaget budget og forventet regnskab

1.000 kr.
51 Sundhed
52 Børn og unges sundhed
I alt

Korrigeret
Vedtaget
Forventet budget
budget
Overførsler regnskab
2014 inkl.
2014
2013-2014 2014
BOF2
110.329
0
111.885
110.067
11.601
0
11.801
11.951
121.930
0
123.686
122.018

Tabel 2: Anlæg, vedtaget budget og forventet regnskab

1.000 kr.
52 Børn og unges sundhed
I alt

Korrigeret
Vedtaget
Forventet budget
budget
Overførsler regnskab
2014 inkl.
2014
2013-2014 2014
BOF2
48
0
48
48
48
0
48
48

Budgetopfølgning 2 pr. marts måned 2014 indebærer således en forventning til regnskab
2014, som er 1,7 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Dette skyldes primært et
forventet merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt
udgifter til hospice. På anlægssiden forventes budgetoverholdelse.

Sagens tidligere behandling
Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg
samles bidragene vedrørende budgetændringer til en samlet fremstilling i
Økonomiudvalget.
Bilag
-

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2014 Sundhedsudvalget

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-05-2014
Sundhedsudvalget tog den økonomiske status til efterretning.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A), Kristin Arendt (C)
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Politik og Borgerservice
Louise Hansen

Orientering omkring forslag til råderum - budget
2015-18
Resume
Fagcentrene i Hørsholm kommune er påbegyndt arbejdet omkring råderum i forbindelse
med budgettet for 2015-18. De foreløbige overvejelser omkring forslag omhandlende
Sundhedsudvalgets politikområder fremlægges mundtligt på mødet.

Forslag
Administrationen anbefaler at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Orienteringen foregår ved en mundtlig fremlæggelse af de politikområder der hører under
Sundhedsudvalget.
Sundhedschef Louise Høg fremlægger råderumsforslag på politikområde 51.
Centerchef for Børn og voksne Klaus Poulsen fremlægger råderumsforslag på politikområde
52.
De endelige forslag fremlægges på Sundhedsudvalgets møde i juni.

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-05-2014
Sundhedsudvalget tog orienteringen om råderumsforslag til efterretning med et ønske om
evidens mht. konsekvenser af besparelserne samt erfaringer fra andre kommuner. Desuden
ønskes yderligere et forslag, til en mindre besparelse.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A), Kristin Arendt (C)
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14/5019
29.00.00A50
SU - Åben sag
15.05.2014
Politik og Borgerservice
Cecilie Bornakke

Sundhedsprofil 2013
Resume
Med dette punkt lægges op til en opfølgning i Sundhedsudvalget på temadrøftelsen i
Kommunalbestyrelsen.

Forslag
Administrationen anbefaler at Sundhedsudvalget drøfter, hvilke overvejelser
præsentationen og temadrøftelsen i Kommunalbestyrelsen giver anledning til.

Sagsfremstilling
Region Hovedstaden har kortlagt borgernes sundhedstilstand i en sundhedsprofil, hvor
41.356 borgere i Region Hovedstadens 29 kommuner har svaret på et omfattende
spørgeskema som led i Danmarks største sundhedsundersøgelse ”Hvordan har du det?
2013”. Sundhedsprofil 2013 blev med særligt fokus på data fra Hørsholm Kommune blev
præsenteret ved en temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen d. 28. april.

Sagens tidligere behandling
Sundhedsprofilen var på dagsordenen til Sundhedsudvalgsmødet d. 27. marts 2014.

Noter til bilag
Sundhedsprofilen samt pixi-udgaven heraf er uddelt til hele kommunalbestyrelsen.

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-05-2014
Sundhedsudvalget konstaterede med tilfredshed fremgangen mht. alkoholadfærd i
Hørsholm, som Sundhedsprofilen peger på. Der er ønske om fortsat fokus på Misbrug
(alkohol, hash hos unge mv.), Motion (stillesiddende adfærd) og Mental sundhed.
Administrationen udarbejder pressemeddelelse.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A), Kristin Arendt (C)
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behandles i SU - Åben sag
15.05.2014
Politik og Borgerservice
Hanne Vig Flyger

Status for igangværende projekter og indsatser
under Sundhedsudvalgets pulje
Resume
Med dette punkt orienteres Sundhedsudvalget om status og budget for igangværende
projekter og indsatser under Sundhedsudvalgets pulje 2014.

Forslag
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Status for igangværende projekter og indsatser
Med udgangspunkt i Sundhedsprofilen 2010 samt mål og handleplan for implementering af
forebyggelsespakker i Hørsholm Kommune: ”Her ser vi sundheden – 2013-2016” har det
tidligere Sundhedsudvalg prioritet følgende borgerrettede forebyggelsesindsatser og
disponeret puljemidler hertil.
De igangværende aktiviteter er opdelt på de tre risikofaktorer: fysisk aktivitet, mental
sundhed og alkohol, som er særligt udvalgte fokusområder af sundhedsmæssig betydning i
Hørsholm Kommune.
Fysisk aktivitet
Udeliv- og Bevægelses SFO. Certificering af samtlige kommunens SFO´er
Skovskolen og DGI Nordsjælland har i et tæt samarbejde med Hørsholm Kommune udviklet
et målrettet certificeringsforløb for SFO´er, som skal fremme bevægelse og aktiviteter i
naturen. Konceptet omfatter et kompetenceudviklingsforløb for hele personalegruppen i
SFO´en. Vallerød Skolens SFO blev certificeret som Danmarks første Udeliv- og Bevægelses
SFO i maj 2013.
De øvrige skolers SFO’er har i år gennemgået tilsvarende certificeringsforløb og bliver alle
certificerede i maj 2014. Rungsted Skoles SFO certificeres d. 15. maj. Finansieringen af
certificeringsforløbene er afviklet i 2013, der er således ikke disponeret puljemidler til
projektet i 2014.
Skolesport
Sundhedsudvalget Torsdag den 15-05-2014
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Sundhedsudvalget har bevilget støtte til projektet Skolesport i 3 skoleår i perioden 20112014 (afslutter med skoleåret 2013-2014). Skolesport er et bevægelseskoncept, som giver
mulighed for at aktivere børn med tilbud om idræt og bevægelse efter skoletid. Formålet
med skolesport er at skabe sammenhæng mellem forenings- og skoleliv og etablere et
trygt og motiverende miljø for alle børn. Det gøres ved at udbyde tilbud i trygge rammer
lige efter skoletid på egen skole. Der er blevet uddannet en række junioridrætsledere, som
står for træning af de yngre elever.
Når puljemidlerne udløber med afslutningen af dette skoleår, skal finansieringen
fremadrettet findes fra skoleafdelingen, af de i budgetaftalen afsatte midler til initiativer
under skolereformen, som også Skolesport er en del af. Der er indgået konkrakt med
Dansk Skoleidræt om yderligere en periode. Finansieringen af Skolesport i skoleåret 20132014 er afviklet i 2013, der er således ikke disponeret puljemidler til projektet i 2014.
Tour de Hørsholm
Hørsholm Senior Råd og Hørsholm Senior Idræt afholder igen i juni familiecykelløbet Tour
de Hørsholm. Sundhedsudvalget har bevilget tilskud til indkøb af t-shirts samt
markedsføring.
Natur, der bevæger
Natur, der bevæger skal sikre fritids- og bevægelsestilbud til skolebørn i naturen. Projektet
er et samarbejde mellem kultur og fritid, skoler, sundhedsfremme og forebyggelse i
Hørsholm Kommune og DGI Nordsjælland. Sundhedsudvalget og Sport, Fritid og
Kulturudvalget har disponeret midler og deler udgiften til projektet i en 3-årig periode.
Projektet finansieres herudover med tilskud fra Nordea Fonden og DGI. Projektet
understøtter målsætningen om, at alle børn bevæger sig minimum 60 min. om dagen.
Status for Natur, der Bevæger i Hørsholm Kommune er pr. april 2014 er, at der er
dialog med alle skolerne og etableret kontakt til de lærere/pædagoger, der skal arbejde
med udeskole.
Foreningerne er blevet kontaktet og 5 foreninger har meldt positivt tilbage mht. til
deltagelse i projektet. Derudover er der mange positive tilbagemeldinger på samarbejde
med skoler og på tilbud til børn og unge samt byens borgere til eksempelvis friluftsskole i
sommerferien og naturens dag. Der er blevet foreslået et café-møde med “speed dating”
mellem foreninger og skoler
Natur, der Bevæger har sendt en kursusoversigt ud med gratis kurser for pædagogisk
personale og foreningstilgang i kommunen. Der er mange Hørsholm deltagere på kurserne.
Natur, der Bevæger erfarer usikkerhed blandt pædagogisk personale og
Foreninger, når institutioner skal på vand, derfor udbyder Natur, der Bevæget et
sikkerhedskursus i færden på vand.
Der er i projektet midler til etablering af et depot med udstyr til gavn for
skoler/institutioner/foreninger, pt. søges en egnet placering i kommunen (evt. ved
Skovbørnehaven Koglerne).
Der er planlagt 3 MTB-forløb med skoleklasser i samarbejde med Holte MTB-klub sidst i
maj, skovdage med Usserød Skole og deres indskolingsklasser sidst i maj. Natur, der
bevæger deltager med 2 instruktører i Friluftsskolen i uge 27. Naturens dag d. 14/9
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markeres ved at samle foreninger til at skabe en hyggelig dag i naturen for børn og voksne
Natur, der Bevæger skaber opmærksomhed på projektet ved løbende at sikre presseomtale
i lokalavisen i forbindelse med aktiviteter i kommunen: I forbindelse med MTB dage,
Skovdage med Usserød Skole, der kick starter det kommende udeskoleprojekt, start juni
lanceres historie om LUR-depot, start juli fortælles om friluftsskole, start august fortælles
om udeskole samarbejdet i kommunen,
medio august indvies LUR depot.

Alkohol
Tværkommunal alkoholkampagne
Det tværkommunale samarbejde mellem Gribskov, Helsingør, Allerød, Fredensborg og
Hørsholm Kommune fortsætter i 2014. Igen i år ønsker de fem kommuner at stå sammen
om en alkoholkampagne på tværs af kommuner, der kan underbygge Sundhedsstyrelsens
alkoholkampagne i uge 40 2014. Der er disponeret 50.000 kr. af Sundhedsudvalgets pulje
til denne indsats i 2014.
Øvrige indsatser
Familieiværksætterne- tilbud om kursusforløb til førstegangsforældre
Sundhedsplejen i Hørsholm Kommune og Jordemødrene på Nordsjællands Hospital Hillerød
tilbyder et kursusforløb til alle, der venter deres første barn.
At få sit første barn, er en fantastisk begivenhed i livet, som bringer meget glæde og
samtidig mange tanker og forventninger om barnet, rollen som forældre og fremtiden.
På kurset gives førstegangsforældrene viden og inspiration til at finde de løsninger og den
måde at være familie på, som passer bedst til dem.
Holdene er sat sammen ud fra fødselsterminen. Det giver jer mulighed for at udveksle
erfaringer med andre førstegangs-forældre. På kurset bidrager en bred gruppe af
oplægsholdere: jordemor, sundhedsplejerske, psykolog, ergoterapeut, tandplejer,
tale/hørekonsulent, pædagog, bankrådgiver, jurist og socialrådgiver, læge samt 1.
hjælpsinstruktør.
Temaer er:
• Graviditet og fødsel
• Familieliv, parforhold og kommunikation
• Barnets naturlige udvikling og trivsel
• Netværk og relationer
• Økonomi og orlov
• Mulighed for at søge råd og vejledning
Sundhedsudvalget har bevilget 200.000 kr. fra puljen til Familieiværksætter-projektet i
2014.
Sundby Netværket
Hørsholm Kommune er medlem af Sundby Netværket og får herigennem mulighed for
deltagelse i arbejdsgrupper under netværket, konferencer, faglige møder og publikationer
fra netværket. Medlemsskabet er finansieret af SU-puljen.

Sundhedsudvalget Torsdag den 15-05-2014
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Økonomi/personale

Puljemidler, der er disponeret fra
Sundhedsudvalgets puljemidler til borgerrettet
forebyggelse for 2014

Fysisk aktivitet

Puljemidlerne til
borgerrettet
forebyggelse i
2014
Natur, der bevæger
Tour de Hørsholm

Alkohol

Øvrige indsatser

Tværkommunal
kampagne
Familie
iværksætterne
Sund By netværket
I ALT

Budget
kr.
62.500
25.000
50.000
200.000
35.000
372.500

Der er på nuværende tidspunkt bogført udgifter for 114.729 kr. af puljen på i alt 647.900
kr.

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-05-2014
Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A), Kristin Arendt (C)
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13/18642
29.30.08P00
SU- ØU- KB - Åben sag
15.05.2014
Politik og Borgerservice
Helle Skude

Høringssvar på Sundhedsaftale 2015-2018
Resume
I forbindelse med processen omkring indgåelse af ny sundhedsaftale mellem Regionen
hovedstaden og kommunerne i regionen fremlægges forslag til kommunens høringssvar til
politiske visioner og mål for sundhedsaftalen 2015 – 2018.
Udkastet er resultat af en proces, hvor kommunerne er hørt og inddraget i valg af
fokusområder for aftalen – på politisk og administrativt niveau.

Forslag
Administrationens anbefaler, at Sundhedsudvalget godkender høringssvaret, og indstiller
dette til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
Baggrund
Den nuværende sundhedsaftale mellem kommunerne og Region hovedstaden udløber ved
udgangen af 2014. Derfor skal der indgås en ny sundhedsaftale for perioden 2015 – 2018.
Der har derfor siden medio 2013 været en tværkommunal proces i gang, hvor drøftelser på
politisk og administrativt niveau har ført til skriftlige oplæg til den kommende
sundhedsaftale.
På denne baggrund havde kommunen i slutningen 2013 to oplæg omkring visioner og
målsætninger på det somatiske og på det psykiatriske område til høring, og godkendte et
høringssvar ved Kommunalbestyrelsesmøde den 16. december 2013.
Høringssvarene er nu behandlet, herunder sammenskrevet til ét dokument og indarbejdet i
nærværende udkast til politiske visioner og mål for sundhedsaftalen 2015 – 2018.
SU behandlede på udvalgsmøde den 4. februar 2014 et orienteringspunkt omkring
sundhedsaftalerne, herunder omkring processen for udarbejdelse af den nye aftale.
Her blev det blandt andet beskrevet, at regeringen har besluttet, at der fremover skal være
én sundhedsaftale pr. region, og at kommunerne i hovedstadsregionen derfor har en fælles
opgave i at indgå aftalen med regionen, ud fra fælles politiske visioner og målsætninger.
Opgaven bliver administrativt varetaget af et fælleskommunalt finansieret
sundhedssekretariat, der står for al koordination og administration omkring Sundhedsaftale
III. Ved denne orientering var en samlet oversigt over de 29 kommuners høringssvar på de
to notater med målsætninger og visioner på psykiatri og somatik vedhæftet. (Se indstilling
af 4. februar 2014 for yderligere information).
Kort om udkast til politiske visioner og mål for sundhedsaftalen
Sundhedsudvalget Torsdag den 15-05-2014
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Udkastet bygger videre på metodikken fra de to notater med målsætninger og visioner, og
er her i udkastet samlet, således at både somatik og psykiatri repræsenteres.
Generelt set ønskes med denne 3. sundhedsaftale en fokuseret indsats via få og klare mål.
Udkastet rummer fire visioner, som uddybes i få målsætninger. Disse målsætninger og
indsatser vil blive uddybet yderligere i den administrative del af sundhedsaftalen.
De fire visioner er:
At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i
udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
Hørsholm Kommunes høringssvar
I høringsvaret har kommunen generelt set bifaldet formen og metodikken i udkastet.
Herunder har kommunen bifaldet valget af de fire visioner og de underliggende
målsætninger, hvoraf dele af disse er kommenteret.
Herunder fremhæver kommunen, som i det tidligere høringssvar, at samarbejdet med de
praktiserende læger er centralt i aftalen.

Sagens tidligere behandling
Sundhedsaftalerne har jævnligt været til politisk drøftelse siden 2007.
Senest var de nævnte notatet med fælleskommunale visioner og målsætninger for
Sundhedsaftale III i høring i kommunen og til politisk godkendelse i KB i december 2013.
SU har derudover behandlet et orienteringspunkt omkring sundhedsaftalen ved
udvalgsmøde den 4. februar 2014.

Bilag
-

Bilag 1 - Høringsudkast politisk aftale.pdf
Høringsbrev-til udkast til sundhedsaftale .pdf
bilag 3: Hørsholm Kommunes høringssvar til sundhedsaftalen 2015- 2018.docx

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-05-2014
Sundhedsudvalget godkendte høringssvaret og indstillede det til godkendelse i i
kommunalbestyrelsen.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A), Kristin Arendt (C)
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Politik og Borgerservice
Mette Sielemann

Politisk godkendelse af fælles kommunale
målsætninger på psykiatriområdet
Resume
Rammepapiret på psykiatriområdet: ” Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære
sundhedsvæsen på psykiatriområdet” udsendes til politisk godkendelse i Region
Hovedstadens kommuner efter drøftelse i KKR d. 14. marts 2014.
Rammepapiret er udarbejdet efter opfordring fra KKR i forlængelse af det rammepapir på
det somatiske område, som blev godkendt i foråret 2013.
Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL’s udspil ” Det nære
sundhedsvæsen”.
I rammepapiret er der lagt vægt på, at kommunerne i fællesskab og sammen med region
og almen praksis – sætter fokus på den tidlige og rehabiliterende indsats for borgere med
psykiske vanskeligheder eller lidelser.
Rammepapiret har fire strategiske målsætningsområder; Forebyggelse og
sundhedsfremme, Forebyggelse af (gen)indlæggelser, Borgerens forløb og Dokumentation
og metodeudvikling.

Forslag
Administrationen anbefaler at Sundhedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at
godkende rammepapiret:
”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på
psykiatriområdet”.
Punktet forelægges for Børne- og skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget med
enslydende indstilling.

Sagsfremstilling
Rammepapiret ”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på
psykiatriområdet” fremlægges hermed til politisk godkendelse.
Rammepapiret er udarbejdet på opfordring fra Kommunekontaktrådet, KKR Hovedstaden i
forlængelse af rammepapiret for det somatiske område, som regionens 29 kommuner
godkendte i foråret 2013.
Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL’s udspil ”Det nære
sundhedsvæsen” hvis målsætning er at: Fremme alle borgeres sunde livsstil og forebygge
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sygdom, støtte borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg og
have borgeren i centrum med fokus på den samlede livssituation.
Det er afgørende at kommunerne i fællesskab – og sammen med regionen og almen
praksis – sætter fokus på den tidlige og rehabiliterende indsats for borgere med psykiske
vanskeligheder eller lidelser.
KKR har på sit møde 14. marts 2014 anbefalet kommunerne at godkende rammepapiret på
psykiatriområdet.
I drøftelsen i KKR er der lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på
området. Det skal ske ved udgangen af 2016, hvorefter opfølgningen skal følge opfølgning
på det somatiske område.
Rammepapiret har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder
med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser.
Rammepapiret beskriver 15 indsatser, som er forpligtende for alle kommuner (”skal”indsatser) og 9 indsatser som kan løftes af den enkelte kommune eller grupper af
kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede
udvikling (”kan”-indsatser).
Indsatserne i rammepapiret der skal ses som en vigtig del af den samlede sundhedspolitik,
er inddelt i fire strategiske målsætningsområder:





Forebyggelse og sundhedsfremme (opdelt i børn og voksne)
Forebyggelse af (gen)indlæggelser
Borgerens forløb
Dokumentation og metodeudvikling

Indsatserne forventes at have konkrete effekter for borgere, som har psykiske
vanskeligheder eller lidelser.
Center for Børn og Voksne har kortlagt den nuværende indsats i forhold til de strategiske
målsætninger der fremgår at rammepapiret. Kortlægningen vedlægges som bilag.
Kortlægningen skal være med til at danne grundlag for de tiltag Hørsholm Kommune skal
iværksætte, ex er der i Center for Børn og Voksne ikke tradition for at monitorere og
dokumentere centrets indsats på målgrupper og indsatstyper, registreringen sker på
borgerniveau.
Implementering af rammepapiret og af den kommende sundhedsaftale fordrer at
kommunerne styrker samarbejdet på psykiatriområdet.
KKR har ved sin drøftelse af rammepapiret lagt vægt på ledelsesmæssig opbakning i
forhold til implementering af rammepapiret. Der er nedsat et samordningsudvalg for
psykiatrien og der lægges vægt på at både kommuner og region repræsenteres af fornøden
ledelsesmæssig kompetence.
Samordningsudvalget er det centrale organ for den løbende udvikling af samarbejdet og
den løbende dialog om sundhedsaftalens efterlevelse.

Bilag
- Brev til Borgmestre og Kommunalbestyrelser, godkendelse af fælles kommunale
målsætninger på psykiatriområdet
- Rammepapir - Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhesdvæsen på
psykiatriområdet
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-

Bilag til rammepapiret på psykiatriområdet
Bilag til fælleskommunal struktur på psykiatriområdet
Kortlægning over nuværende indsats i Hørsholm Kommune på psykiatriområdet

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-05-2014
Sundhedsudvalget godkendte høringssvaret og indstillede det til godkendelse i i
kommunalbestyrelsen.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A), Kristin Arendt (C)
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Sundhedsudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

8
14/8642
85.02.02A00
Besluttes i Sundhedsudvalget - Åben sag
15.05.2014
Politik og Borgerservice
Louise Hansen

Konference for Hørsholm kommunes praktiserende
læger omkring den nye overenskomst
Forslag
Kristin Arendt foreslår, at Sundhedsudvalget drøfter en eventuel konference for Hørsholm
Kommunes praktiserende læger, med det mål at finde frem til den bedst mulige
samarbejdsform i forhold til den nye overenskomst samt at etablere en bedre forståelse for
hvordan kommune/lægerne sammen kan udnytte (og evt. forbedre) de eksisterende
behandlingstilbud.
Administrationen anbefaler at Sundhedsudvalget drøfter en eventuel konference og
efterfølgende beslutter om denne skal afholdes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-05-2014
punktet er udsat.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A), Kristin Arendt (C)

Sundhedsudvalget Torsdag den 15-05-2014

Side 16

Bilagsoversigt
Pkt.
nr.

Tilgang Titel

2

Åben

6
6

Åben
Åben

6

Åben

7

Åben

7

Åben

7
7

Åben
Åben

7

Åben

Refnr.

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2014
Sundhedsudvalget
Bilag 1 - Høringsudkast politisk aftale.pdf
Høringsbrev-til udkast til sundhedsaftale .pdf
bilag 3: Hørsholm Kommunes høringssvar til sundhedsaftalen
2015- 2018.docx
Brev til Borgmestre og Kommunalbestyrelser, godkendelse af
fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet
Rammepapir - Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære
sundhesdvæsen på psykiatriområdet
Bilag til rammepapiret på psykiatriområdet
Bilag til fælleskommunal struktur på psykiatriområdet
Kortlægning over nuværende indsats i Hørsholm Kommune på
psykiatriområdet
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1774658
1774355
1774356
1774357
1758846
1758852
1758855
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Sundhedsudvalgets møde 15-05-2014

Otto B. Christiansen (C)
Formand

Pernille Schnoor (A)
Næstformand

Anne Ehrenreich (V)
Medlem

Kristin Arendt (C)
Medlem

Niels Lundshøj Petersen (A)
Medlem
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