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Meddelelser

Beslutning Sundhedsudvalget den 18-12-2014
Kenneth Kristensen orienterede om, at direktør Mette Herbert frem til ansættelse af ny
direktør deltager ved udvalgets møder.
Kenneth Kristensen orienterede om, at drøftelserne om mål og visioner på udvalgets
område kommer på dagsordenen på de første udvalgsmøder i 2015. Administrationen
laver oplæg til politisk drøftelse på det første møde og på baggrund heraf oplæg til
beslutning på det andet møde.
Louise Høg orienterede om, at der fremadrettet orienteres kvartalsvis om udviklingen i
forebyggelige indlæggelser.
Udvalget spurgte til belægningsprocenten på akutpladserne på Louiselund og til
udviklingen i aktiviteter i akutteamet.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A), Niels Lundshøj (A)
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Godkendelse af Sundhedsaftale 3 2015-2018
Baggrund
Sundhedsaftale 3 skal endeligt godkendes i alle kommunalbestyrelser inden udgangen af
januar 2015. Der er tale om én fælles aftale for alle 29 kommuner. Aftalen er delt i to dele,
en politisk del og en administrativ del og er gældende for perioden 2015 til 2018. Social- og
Seniorudvalget orienteres om Sundhedsaftale 3 på mødet d. 15. december 2014.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget indstiller Sundhedsaftale 3 til
godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
Sundhedsaftale 3 består af en politisk del og en administrativ del. Politisk opstilles fire
overordnede visioner:
1. At borgeren oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
2. At borgeren oplever at være samarbejdspart i eget forløb og
medvirker i udviklingen af det sammenhængende
sundhedsvæsen
3. At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
4. At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer

Til hver af de politiske visioner hører forslag til politiske målsætninger og dertil hørende
indikatorer. Den administrative del af sundhedsaftalen konkretiserer den politiske del i mål
og indsatser. Sundhedsaftale 3, følgebrev og bilagsliste er vedlagt som bilag.
Implementeringsplaner
Sammenlignet med tidligere suppleres Sundhedsaftale 3 ikke af lokale sundhedsaftaler
mellem regionen og de enkelte kommuner. Derimod skal udmøntningen af Sundhedsaftale
3 ske igennem årlige implementeringsplaner.
Implementeringsplanerne skal blandt andet indeholde en prioritering af indsatser for året,
tidsramme samt organisering af opgaverne. Implementeringsplanerne forventes udarbejdet
i et årligt rul, der giver mulighed for, at kommunerne kan afsætte midler til
implementeringsarbejdet i forbindelse med den årlige budgetproces. Det er i
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Sundhedsaftale 3 præciseret, at implementering af aftalens visioner og målsætninger sker
indenfor de økonomiske rammer, der fastlægges ved de årlige budgetvedtagelser i de 29
kommuner og i Region Hovedstaden.
Grundlaget for arbejdet med implementeringsplanerne er dels, at
kommunerne i økonomiaftalerne for 2014 og 2015 har fået midler til
sundhedsområdet, hvis udmøntning skal drøftes i regi af sundhedsaftalen. Dels, at
kommunerne vil have mulighed for at prioritere eksisterende midler på sundhedsområdet til
understøttelse af sundhedsaftalens implementering.
Da det ikke er muligt at få implementeringsplan for 2015 ind i det ønskede rul ift. den
kommunale budgetproces, er det aftalt, at der sker en samtidig udarbejdelse af
implementeringsplanerne for 2015 og 2016. I forhold til implementeringsplanen for 2015
prioriteres lovbundne opgaver, opgaver der allerede er igangsat, samt opgaver, hvor det er
nødvendigt med et større forberedelsesarbejde og som forventes at køre over en lang
periode. Der arbejdes for, at de indsatser, der igangsættes i 2015, så vidt muligt er
udgiftsneutrale
Arbejdet med implementeringsplanen for 2016 påbegyndes i januar måned i
Sundhedskoordinationsudvalget. Via Kommunernes Kontaktråd (KKR) inddrages
kommunerne i prioritering og indhold af i implementeringsplanerne, som således kan indgå
i budgetprocesserne i kommunerne.
Sundhedskoordinationsudvalget tiltræder implementeringsplanen for det næstfølgende
kalenderår ultimo oktober måned.

Bilag
-

Bilag 1: Samlet udkast til SA3.pdf
Bilag 2: følgebrev.pdf
Bilag 3: Oversigt over eksisterende bilag-ny.pdf

Beslutning Sundhedsudvalget den 18-12-2014
Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A), Niels Lundshøj (A)
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Sundhedspakke i Finanslov 2015
Baggrund
Som led i Finanslov 2015 har regeringen indgået forlig med SF og Enhedslisten om en
sundhedspakke. Sundhedspakken afsætter samlet 600 mio. kr. i 2015 og i alt 6,5 mia. kr.
over de næste fire år til styrkelse af sundhedsområdet.
Finansloven vedtages ved tredjebehandling i Folketinget i december måned.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
·

·

·

Aftalen om sundhedspakken indebærer følgende:
En styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særlig fokus på ældre
medicinske patienter og udsatte grupper. Der afsættes en pulje på 75 mio. kr. i 2016 og
100 mio. kr. årligt fra 2017. Som grundlag for udmøntningen gennemføres en analyse af
evidens og effekt i den kommunale forebyggelsesindsats i foråret 2015.
En styrket sundhedsplejeindsats over for børn af udsatte og sårbare forældre for at
mindske ulighed i sundhed og negativ social arv. Der afsættes 50 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 samt 75 mio. kr. i 2018, hvor midlerne skal understøtte en opsøgende indsats fra
sundhedsplejen til familier med børn i 3-års alderen, og til bedre samarbejde mellem den
kommunale sundhedspleje og regionale svangreomsorg. Udmøntningen sker på baggrund
af en national handlingsplan, som udarbejdes i 2015 af Ministeriet for Børn, Ligestilling,
Integration og Sociale forhold, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, KL, Danske
Regioner og andre relevante faglige miljøer.
En ekstra forebyggelsesindsats med fokus på en borgerrettede forebyggelse. Der afsættes
en pulje på 5 mio. kr. i 2015, 68 mio. kr. i 2016 og 63 mio. kr. årligt i 2017-2018. Puljen
udmøntes af partierne i foråret 2015 på baggrund af et fagligt oplæg fra
Sundhedsstyrelsen. Midlerne kan omfatte indsatser vedr. kost og motion, højt
alkoholforbrug, selvmord, rygning og seksuel sundhed i forhold til unge samt
stofmisbrugere.
Derudover sikrer Finansloven for 2015 realisering af regeringens planlagte
sundhedsstrategi, der over 4 år målretter 5 mia. kr. i perioden 2015-2018 til et kvalitetsløft
af sundhedsområdet til gavn for kræftsyge og kroniske patienter.
Langt størstedelen af midlerne udmøntes således først i årene 2016 og frem.
Sundhedsudvalget orienteres, når der foreligger mere konkret information om, hvordan og i
hvilket omfang, midlerne tilføres Hørsholm Kommune.
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Beslutning Sundhedsudvalget den 18-12-2014
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A), Niels Lundshøj (A)
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Puljemidler 2015
Baggrund
Sundhedsudvalget råder over puljemidler, der finansierer opstart af nye projekter og
indsatser.

Forslag
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget
1) godkender administrationens oplæg til ansøgningsprocedure for puljen i 2015
2) beslutter at ansøgningen fra Team Rynkeby Øresund om sponsorat ikke kan
imødekommes, da en juridisk vurdering konkluderer, at kommunen ikke lovligt kan støtte
initiativet.

Sagsfremstilling
I budgetaftale 2015 er Sundhedsudvalgets puljemidler reduceret med 287.000 kr., således
at puljen er på i alt 564.900 kr. i 2015. Følgende projekter og indsatser videreføres i 2015
jf. tidligere beslutninger i Sundhedsudvalget:
Indsats
Sundhedsudvalgets puljemidler
Natur der bevæger
Familieiværksætterne
Sund By Netværk kontingent
Samarbejde m almen praksis
- Mikrokonference 2015
Sekretariatsandel Sundhedsaftalen
Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm
I alt budgetteret 2015
Disponible puljemidler 2015

Kr.
564.900
62.500
200.000
35.000
80.000
(reserveret) 30.000
21.500
50.000
479.000
85.900

Der er således 85.900 kr. til rådighed til nye projekter/indsatser i 2015.
Ansøgningsprocedure i 2015
Administrationen foreslår, at der udmeldes en ansøgningsfrist d. 16. februar 2015, hvor der
kan ansøges om puljemidlerne. På den måde bliver alle interesserede foreninger og
organisationer stillet lige ift. ansøgningsprocessen. Samtidig undgår Sundhedsudvalget, at
ansøgningerne kommer drypvis henover året og at der sidst på året er puljemidler tilbage.
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Sundhedsudvalget vil således på mødet d. 26. februar kunne tage stilling til hvilke
ansøgninger, der kan imødekommes i 2015.
Administrationen har indtil videre fået tilkendegivelser om, at der kommer følgende
ansøgninger i 2015:




Tour de Hørsholm
Tværkommunalt samarbejde på alkoholområdet
Team Rynkeby Øresund (er modtaget)

Øvrige puljer i 2015
Udover Sundhedsudvalgets pulje til nye projekter og indsatser er der i 2015 50.000 kr. i
puljen til bedre opfølgende motionstilbud i frivillige foreninger efter endt kommunal indsats,
som foreninger i kommunen kan ansøge. Puljen administreres administrativt
I Finanslov 2015 er der med en sundhedspakke afsat 5 mio. kr. i 2015 til en ekstra
forebyggelsesindsats med fokus på borgerrettet forebyggelse, blandt andet indsatser i
relation til kost og motion, højt alkoholforbrug, selvmord, rygning og seksuel sundhed hos
unge samt stofmisbrugere. Puljen fordeles på landsplan og Hørsholm Kommunes andel vil
være ca. 25.000 kr. i 2015. Administrationen orienterer om Finanslovens Sundhedspakke i
et andet punkt på dagsorden.
Ansøgning fra Team Rynkeby Øresund om sponsorat i 2015
Team Rynkeby Øresund har sendt en ansøgning, som er vedlagt som bilag 1.
Team Rynkeby Øresund foreslår to mulige sponsorater:
1) Sponsorat på 20.000 kr. (Guld-sponsorat)








Dette giver mulighed for følgende:
Logo på tøj
Logo på holdets følgebiler (Hørsholm Kommune skal selv levere
streamer)
Mulighed for at modtage Team Rynkebys nyhedsbrev
Sponsordiplom
Støttebanner til hjemmesiden
Mulighed for at downloade årets Team Rynkeby-film

Udover de 20.000 kr. i direkte udgifter, så vil der skulle købes og leveres et begrænset
antal streamers til formålet.
2) Store Cykeldag for kommunens skolebørn
Team Rynkeby Øresund foreslår, at der fredag d. 24. april 2015 arrangeres en ”Store
Cykeldag” for kommunens folkeskoleelever (eventuelt udvalgte klassetrin).
Alle elever mødes på cykeldagen ved Idrætsparken, hvor de som optakt til cykelturen vil
kunne snakke med Team Rynkeby Øresund deltagere, og måske hilse på Jesper Skibby, der
er Trænings- og Cykelekspert for holdet.
Team Rynkeby vil kunne fortælle om det at være del af et cykelhold, hvordan man træner,
hvad man spiser etc. Efter optakten, cykler alle inklusive Team Rynkeby med på en
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”aflukket” rute rundt i kommunen. Efter cykelturen modtager alle elever et ”Team
Rynkeby” diplom med underskrift af Jesper Skibby.
For, at der bliver indsamlet penge til børnecancersagen foreslår Team Rynkeby Øresund,
at kommunen (evt. forældre eller lokale sponsorer fundet af Team Rynkeby) giver hvert
barn 2 kr. pr. cyklet kilometer. Ruten bliver ca. 10 km, men det enkelte barn kan
gennemføre ruten flere gange. Derudover vil der eventuelt være lønningsudgifter til
personale fra materielgården i forbindelse med afspærring af ruten/ruterne.
Administrationen kender ikke på forhånd det økonomiske omfang af denne form for
sponsorat, da bidraget vil afhænge af antallet af kørte kilometre. Derudover vil der komme
udgifter til afspærring mm.
I forlængelse af Team Rynkeby Øresunds ansøgning har administrationen fået foretaget en
juridisk vurdering af, om kommunen lovligt kan støtte Team Rynkeby Øresund med et
guldsponsorat (se notat vedlagt som bilag 2). Konklusionen er, at kommunen ikke lovligt
kan støtte Børnecancerfonden. Udgangspunktet er derfor, at kommunen ikke lovligt kan
støtte Team Rynkeby Øresund med et guldsponsorat, idet sponsoratet reelt tilgår
Børnecancerfonden og derfor ikke er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten.

Økonomi/personale
Se sagsfremstilling.

Kommunikation
Administrationen vil sørge for at kommunikere ansøgningsfristen ud til alle relevante parter
umiddelbart efter udvalgets beslutning.

Bilag
- Bilag 1: Ansøgning
Team_Rynkeby_Oersund_Sponsorat_Trommen_Arrangement_Store_Cykel_Dag_Arrangem
ent Hørsholm Kommune.doc.DOC
- Bilag 2: Notat om Team Rynkeby Øresunds ansøgning

Beslutning Sundhedsudvalget den 18-12-2014
Punktet blev taget af dagsordenen.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A), Niels Lundshøj (A)
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Kvalitetsstandarder for træning 2015
Baggrund
Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt vedtage
kvalitetsstanderne inden for områderne personlig pleje og praktisk bistand samt
genoptræning og vedligeholdende træning.
Med baggrund i dette lægger administrationen alle kvalitetsstandarder under Center for
Sundhed og Omsorg op til politisk behandling en gang årligt.
Kvalitetsstandarden skal formidle kommunalbestyrelsens overordnede politiske
beslutninger om serviceniveau, værdier og kvalitetskrav i ældreplejen. (kilde
socialstyrelsen)
Sundhedsudvalget har træning under sit ressortområde, og administrationen fremlægger
derfor med dette punkt kvalitetsstandarderne for træning, kørsel til træning og
forebyggende besøg til Sundhedsudvalgets behandling.
Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget indstiller kvalitetsstandarderne til
godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.
Kvalitetsstandarderne for 2015 er tilpasset rammebesparelserne i budgetaftale 2015 –
2018.

Forslag
Administrationen anbefaler,
At Sundhedsudvalget indstiller til, at Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen




Godkender den del, der omhandler træning, kørsel til træning og
forebyggende besøg i ’Kvalitetsstandarderne og indsatskataloget
for personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og
center 2014’.
At administrationen bemyndiges til at opdatere
kvalitetsstandarderne som angivet i sagsfremstillingen, hvis
lovændring i Lov om Social Service godkendes og træder i kraft
pr. 1. januar 2015.
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Sagsfremstilling
Gældende lovgivning danner grundlag for kommunens kvalitetsstandarder.
Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation
og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg.
I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau
inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen,
målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen.
De godkendte kvalitetsstandarder er tilgængelige på kommunens hjemmeside.
Lovgivning
Et vilkår for kvalitetsstandarderne er, at Folketinget i løbet af december tredjebehandler et
lovforslag omkring ændring af Lov om Social Service med ikrafttrædelse 1. januar 2015.
Vedtages dette, anbefaler administrationen, at administrationen bemyndiges til at sætte
den ny lovgivning ind i kvalitetsstandarderne.
Lovændringen centrerer sig om rehabilitering, og giver dermed kommunerne et lovmæssigt
grundlag for at arbejde rehabiliterende. Rehabilitering er allerede et centralt redskab i
Hørsholm Kommune, som ligeledes er indskrevet i kvalitetsstandarderne. Ændringen vil
derfor alene handle om at indsætte den nye lovtekst i katalogerne. Der skal ikke ændres i
ydelsernes indhold, omfang og indsatser, som de nu fremlægges i katalogerne.
Proces for kvalitetsstandarderne 2015
Da kvalitetsstandarderne afspejler kommunens serviceniveau, skal de økonomisk
prioriteringer og besparelser, der fører til regulering af serviceniveauet, kunne læses i
kvalitetsstandarderne.
Alle kvalitetsstandarder på nær træning, kørsel til træning og forebyggende besøg
behandles i Social og Seniorudvalget mandag den 15. december.
Begge udvalg anbefales at indstille kvalitetsstandarderne til videre godkendelse af
Økonomiudvalget den 15. januar 2015 og af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015.
Kommunen skal sende kvalitetsstandarderne i høring hos relevante parter, inden
standarderne besluttes politisk. Høringsparterne er Hørsholm Seniorråd og Hørsholm
Handicapråd. Høringsparterne har kvalitetsstandarderne i høring fra fredag den 5. dec. til
fredag den 12. dec. Høringssvarene vedr. træning eftersendes til Sundhedsudvalget.
Nedenstående beskrives ændringer på træningsområdet. For uddybning af ændringer i
katalogerne se bilag 2, Høringsnotat vedlagt til høringsparterne.
Kvalitetsstandard for træning, kørsel til træning og forebyggende besøg
Træning:
·

For alle kvalitetsstandarder og indsatser under træning gælder, at der alene er ændret
i formuleringer og ikke i omfanget af indsatserne.

·

Indsatserne er gennemskrevet, således at de matcher den nuværende praksis
omkring træningsforløbene.

·

Der er indsat en kvalitetsstandard på kørsel til træning efter serviceloven. Her fremgår
det, at der pr. 1. januar 2015 vil være brugerbetaling på alle § 86 kørsler. I dag er der
brugerbetaling på vedligeholdende træning efter serviceloven (86 stk. 2).
Brugerbetalingen vil fremover også opkræves til genoptræning efter serviceloven (86
stk. 1) jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. november.
Sundhedsudvalget Torsdag den 18-12-2014
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·

Der er tilføjet en kvalitetsstandard og indsats for forebyggende besøg.

Sagens tidligere behandling
Kvalitetsstandarderne for 2014 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. dec. 2013.

Bilag
- Bilag 1: Kvalitetsstandarder og indsatser 2015 praktisk bistand, personlig pleje, træning
samt daghjem og center - (høring, pol. behand. og internet udg.)
- Bilag 2: Høringsnotat medsendt til høringsparterne ved høring (05.12-12.12)

Beslutning Sundhedsudvalget den 18-12-2014
Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A), Niels Lundshøj (A)
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Sundhedsudvalgets møde 18-12-2014

Otto B. Christiansen (C)
Formand

Pernille Schnoor (A)
Næstformand

Anne Ehrenreich (V)
Medlem

Kristin Arendt (C)
Medlem

Niels Lundshøj (A)
Medlem
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