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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   17/10429 
Journalnr.:   00.22.04A00 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   17/1962 
Journalnr.:   27.00.00P00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  21.08.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Resultater og indsatser - 
tilfredshedsundersøgelsen 2017 
 
Baggrund 
Administrationen gennemførte i april måned i år en tilfredshedsundersøgelse blandt 
hjemmeboende borgere, der modtager hjemmepleje og borgere på kommunens 
plejecentre. Resultatet blev fremlagt på Social- og Seniorudvalgsmødet den 15. maj. 
Fremlæggelsen er vedlagt. 
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen om det videre 
arbejde med tilfredshedsundersøgelsen til efterretning.  
 
Sagsfremstilling 
Formål 
Resultatet af tilfredshedsundersøgelserne i 2017 viser en generel tilfredshed med arbejdet i 
hjemmeplejen og på plejecentrene.  Undersøgelsen viser dog, at der er nogle områder, 
hvor der kan arbejdes med forbedringer. 
  
Videre proces omkring indsatser på plejecentrene 
Besvarelserne er forskellige på de fire plejecentre, og indsatserne som følge af 
undersøgelsen kan med fordel tilpasses det enkelte centers behov. 
Derfor har administrationen bedt hvert plejecenter om at udarbejde en beskrivelse af hvilke 
indsatser, de ønsker at arbejde med som følge af undersøgelsen. 
  
Videre proces omkring indsatser i hjemmeplejen 
Undersøgelsen i hjemmeplejen viser generelt set en fremgang i tilfredsheden siden 2015, 
og den giver et billede af en høj tilfredshed på en række områder. 
Distriktslederne har gennemgået det samlede resultat og deres individuelle resultater fra 
tilfredshedsundersøgelsen. På samme vis som plejecenterlederne vil hjemmeplejen 
udarbejde en beskrivelse af, hvilke indsatser de ønsker at arbejde med som følge af 
undersøgelsen. 
  
  
Tilbagemeldingerne vil blive fremlagt på Social- og Seniorudvalgsmødet den 25.i 
september. 
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Bilag 
-    Bilag 1: Resultater fra tilfredshedsundersøgelsen 2017 fremlagt på SSU den 15. maj 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   17/11191 
Journalnr.:   27.00.00P23 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  21.08.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lisbet Rostgaard Andersen 
 

Orientering om kommunale tilsyn i 2017 
 
Baggrund 
Administrationen fremlægger tilsynsrapporterne fra de fire kommunale tilsynsbesøg 
foretaget revisionsfirmaet BDO i 2017. 
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget tager tilsynsrapporterne til 
efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Denne orientering omhandler 4 kommunalt initierede uanmeldte tilsyn på Sophielund, 
Louiselund, Margrethelund og Breelteparken i 2017. 
  
Rammerne for kommunale tilsyn  
Rammerne for tilsynsproceduren i Hørsholm Kommune er baseret på en politisk beslutning 
om, at de lovpligtige, kommunalt uanmeldte tilsyn skal foretages af en ekstern udbyder.  
 
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, en gang årligt, at føre tilsyn med kommunens 
plejecentre, jf. Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a. 
Formål med tilsynet: 

·         At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, 
som kommunalbestyrelsen har truffet 

·         At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde 

·         At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige 
problemer 

Administrationen har indgået aftale med revisionsfirmaet BDO om at føre tilsyn på 
Hørsholm Kommunes 4 plejecentre, Plejeboligerne Louiselund, Plejeboligerne Sophielund, 
plejecentret Margrethelund og Omsorgscentret Breelteparken frem til og med 2018. 
  
Metode  
BDO kombinerer en række forskellige metoder for at lave det helhedstilsyn, Hørsholm 
Kommune har indgået aftale om.  
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Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog (som kvalitative interviews, 
fokusgruppeinterview), udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation samt det 
foregående baggrundsmateriale.  
BDO skriver derfor i deres rapporter, at tilsynet ikke er nogen garanti for, at alle forhold til 
enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og Kommunalbestyrelsens 
forventninger. 
  
BDO’s vurderingsskala indeholder 5 niveauer: 
  
·         Særdeles tilfredsstillende forhold 

·         Gode og tilfredsstillende forhold 

·         Tilfredsstillende forhold 

·         Mindre tilfredsstillende forhold 

·         Ikke tilfredsstillende forhold 

Et ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af direkte kontakt til administrationen. 
  
  
Kommunale uanmeldte tilsyn på Sophielund plejeboliger, Louiselund plejecenter, 
Margrethelund plejecenter og Breelteparken plejehjem 
Tilsynene for 2017 er foretaget i juni måned.  
BDO’s overordnede indtryk ved tilsynsbesøgene på Plejeboligerne Sophielund og 
Breelteparken betegnes med ”Gode og tilfredsstillende forhold”. Det overordnede indtryk på 
Margrethelund Plejecenter betegnes med ”tilfredsstillende forhold”. Det overordnede 
indtryk på plejeboligerne Louiselund betegnes med ”Særdeles tilfredsstillende forhold”. 

I bilag 1 følger et kort resumé af tilsynsrapporterne på de fire plejecentre.  
De fire rapporter er ligeledes vedlagt sagen som bilag.  
  
Opfølgning 
Administrationen har bedt hvert plejecenter om at beskrive, hvordan centret ønsker at 
arbejde videre med særlige opmærksomhedspunkter fra tilsynsrapporten. Her skal det 
fremgå, hvordan der kan arbejdes videre i forhold til at sikre kontinuerlig forbedring - både 
på det pågældende plejecenter og som et samarbejde mellem alle fire centre. 
  
Administrationen fremlægger centrenes tilbagemeldinger ved Social- og 
Seniorudvalgsmødet den 25. september. 
  
  
  
Tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed 
Den 1. juli 2016 trådte ændring i Sundhedsloven i kraft omkring lov om autorisation af 
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. 
Loven indebærer, at de tidligere embedslægetilsyn er erstattet af risikobaserede tilsyn ved 
Styrelsen for Patientsikkerhed.  
Styrelsen for Patientsikkerhed skal gå tilsyn på steder, hvor der er en kendt risiko for 
patientsikkerheden samt planlagte tilsyn, der foretages som stikprøver. 
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Kommunens fire plejecentre har ikke haft tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed indtil 
videre i 2017. 
 
Bilag 
-    Bilag 1 Notat vedrørende kommunale tilsyn 2017 
-    Bilag 2 Tilsynsrapport 2017- Sophielund plejecenter- Hørsholm Kommune - Endelig 
rappport.pdf 
-    Bilag 3 Tilsynsrapport 2017 - Plejecenter Louiselund - Hørsholm Kommune - Endelig 
rapport.pdf 
-    Bilag 4 Tilsynsrapport 2017- Margrethelund plejecenter- Hørsholm Kommune - Endelig 
rapport.pdf 
-    Bilag 5 Tilsynsrapport 2017 - Plejecenteret Breelteparken - Hørsholm Kommune - 
Endelig rapport.pdf 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   17/9918 
Journalnr.:   27.36.00P20 
Sagsforløb:  SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  21.08.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Disponering af værdighedspuljen 2018 
 
Baggrund 
Hørsholm Kommune modtager frem til 2019 midler fra Værdighedspuljen svarende til ca. 
6,5 mio. kr. Administrationen anbefaler, at Social- Seniorudvalget udvælger etårige 
aktiviteter for 2018 svarende til de udisponerede puljemidler på 570.000 kr. 
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller aktiviteter svarende til 
de udisponerede 570.000 kr. under Værdighedspuljen 2018 overfor Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen.  
 
Sagsfremstilling 
Resume 
I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og 
implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne i budgetårene 2016-2019.  
  
Hørsholm Kommune har sideløbende med værdighedspolitikken udarbejdet en redegørelse 
for, hvordan puljemidlerne skal prioriteres for hele perioden.  
  
Kommunen skal hvert år indsende en redegørelse for prioritering af midlerne til Sundheds- 
og Ældreministeriet. 
Redegørelsen for puljemidlerne i 2018 skal indsendes til ministeriets godkendelse senest 
den 15. november 2017. 
Den foreløbige redegørelse med beskrivelse af de allerede disponerede midler er vedlagt 
som bilag 4. Redegørelsen opdateres med den politiske beslutning om prioriteringen af de 
resterende midler. 
  
Kommunalbestyrelsen traf den 29. februar 2016 beslutning om at disponere puljemidlerne 
for hele perioden inden for tre områder: flere varme hænder, kompetenceløft og 
forebyggelse. Langt de fleste puljemidler er prioriteret frem til 2019. Derudover afsættes 
hvert år en pulje, der prioriteres til etårige aktiviteter for det kommende år. I 2018 er 
denne pulje på 570.000 kr. 
  
Prioriteringsproces  
Social og Seniorudvalget afholdt i 2016 et borgermøde, hvor borgere og interessenter kom 
med forslag til prioriteringen af de resterende puljemidler.  
På grund af det forestående kommunalvalg og kommunens retningslinjer op til valget, 
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lægger administrationen op til, at de resterende midler for 2018  alene disponeres  i 
Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Social- og Seniorudvalget. 
  
  
Administrationens forslag til aktiviteter 
Administrationens forslag til etårige aktiviteter i 2018 findes i bilag 2.  
Administrationen fremlægger forslag for 1.405.000 kr., som Social- og Seniorudvalget kan 
til- og fravælge. Udvalget kan ændre i de anslåede beløb under de foreslåede aktiviteter 
og/eller komme med andre forslag til aktiviteter.  

Administrationen har modtaget en ansøgning til støtte til Seniorrådets Seniorskovtur. 
Ansøgningen er vedlagt som bilag 3 til dette punkt, og Seniorskovturen er medtaget som 
forslag på administrationens liste (bilag 2) 
  
Administrationen anbefaler, at følgende tre forslag tilgodeses: 
  

• Musikalsk potpourri:                     450.000 kr. 
• Aktiviteter afholdt af Ældresagen:     40.000 kr. 
• Seniorskovtur                                80.000 kr. 

 
Bilag 
-    Bilag 1: Samlet oversigt over et årige indsatser under værdighedspuljen 
-    Bilag 2: forslag til indsatser 
-    Bilag 3: Ansøgning fra Seniorrådet til Seniorudflugt 2017 
-    Bilag 4: foreløbig redegørelse til ministeriet for fordeling af værdighedspuljen 2018 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   17/9226 
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  21.08.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Rasmussen 
 

Budgetopfølgning 3, 2017. SSU 
 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 på Social- og Seniorudvalgets område. 
Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet 
regnskab samt forslag til budgetkorrektioner. 
 
Forslag 
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget: 
  

a)          at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning. 
  

b)     at driftsbudgettet forøges med 5.189.400 kr. i 2017 og 2.783.400 kr. i 2018 og 
frem. 
  
  
c)     at anlægsbudgettet reduceres med 405.000 kr. i 2017.  

 
Sagsfremstilling 
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2017, heraf behandles 
budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status 
og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles 
derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
  
Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af 
politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle 
budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab. 
  
Der forventes et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til drift, som dækker over, at 
der er et forventet mindreforbrug på politikområde 41 Ældre, sundhed på 2,5 mio. kr., 
mens der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til politikområde 42 Social og 
Psykiatri.  
  
Overordnet set er det forventningen, at der med årets udgang kan konstateres balance 
mellem det oprindelige budget og det forventede forbrug. I forhold til anlæg kan der 
konstateres balance mellem forventet forbrug og budget.   
Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Social- og Seniorudvalget 
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Mio. kr. 

(1) Korr. 
budget inkl. 
overførsler 

2017 

(2) Forventet 
regnskab 
2017 

(3) Forventet 
restbudget 

inkl. 
overførsler* 

(4) foreslåede 
budget-

korrektioner til 
budget 
2017** 

Drift         
41 Ældre, sundhed 246,7 244,2 2,5 -1,9 
42 Social og Psykiatri 155,3 158,9 -3,6 7,1 
Drift i alt 402,0 403,1 -1,1 5,2 
*  Merforbrug/mindreindtægt (-), Mindreforbrug/merindtægt (+) 
** Se bilag 1 for yderligere specificering. 
Tabel 2: Anlæg opdelt på politikområder Social- og Seniorudvalget  

Mio. kr. 

(1) Korr. 
budget inkl. 
overførsler 

2017 

(2) Forventet 
regnskab  
2017 

(3) Forventet 
restbudget 

inkl. 
overførsler* 

(4) Foreslåede 
budget-

korrektioner til 
budget 2017** 

Anlæg         
41 Ældre, sundhed 0,4 0,4 0,0 -0,4 
42 Social og Psykiatri 0,0 0,0 0,0 0,0 
Anlæg i alt 0,4 0,4 0,0 -0,4 
*Merforbrug/mindreindtægt (-), Mindreforbrug/merindtægt (+) 
** Se bilag 1 for yderligere specificering. 
  
Drift: 
  
41 Ældre, sundhed 
Det forventede mindreforbrug på 2,5 mio. kr. dækker over større og mindre afvigelser på 
de forskellige aktivitetsområder under politikområdet. Nedenfor fremgår de væsentligste 
afvigelser:  

1. På plejehjem og midlertidige pladser forventes et mindreforbrug 
på 5,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes at overførslerne på 
området er intakte.  

2. I forhold til hjemmepleje forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., 
som skyldes at flere borgere er visiteret til ordningen 
Brugerstyret-Personlig-Assistance (BPA-ordning). 

3. Låsesystem til borgere, som modtager hjemmepleje, forventes at 
have et merforbrug på 0,3 mio. kr. pga. flere borgere, som ikke 
selv kan åbne døren for hjemmeplejen.  

4. Mellemkommunale afregninger i forhold til køb og salg af pladser 
mv. udviser et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr. som kan 
henføres til almindelige udsving mellem regnskabsårene.  

5. Forebyggende indsats forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., 
idet overførsler ikke anvendes.  

6. Hjælpemidler forventes at have et merforbrug på 2,7 mio. kr. 
pga. stigende efterspørgsel på stomi og inkontinens.  
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De foreslåede budgetændringer dækker primært over en teknisk korrektion i forhold til Det 
Nære Sundhedsvæsen, justering af SOSU-uddannelserne samt omplacering af midler 
mellem den centrale administration på Louiselund og de trænende terapeuter.  
  
42 Social og Psykiatri 
Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. som dækker over en række større og mindre 
afvigelser på de forskellige aktivitetsområder under politikområdet. Nedenfor fremgår de 
væsentligste afvigelser:  
  

1. Specialpædagogisk bistand forventes at generere et 
mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som kan henføres til et faldende 
antal borgere.  

2. BPA-ordningen udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr., som følge 
af én ekstra borger i ordningen. 

3. Den forebyggende indsats udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., 
som følge af flere borgere, som modtager foranstaltninger. 

4. Handicapbiler udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. pga. 
mindre efterspørgsel end budgetteret.  

5. Alkoholbehandling og stofmisbrugsområdet udviser et 
mindreforbrug på henholdsvis 0,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr., som 
begge kan henføres til almindelige udsving. Områderne er delvis 
ikke-styrbart.  

6. Under botilbud kan der samlet set noteres et merforbrug på 3,7 
mio. kr., som både skyldes nye borgere samt dyrere 
foranstaltninger. 

7. Den beskyttede beskæftigelse udviser et mindreforbrug på 0,6 
mio. kr., som skyldes billigere foranstaltninger. 

8. Aktivitets- og samværstilbud forventes at overskride budgettet 
med 1,2 mio. kr., som følge af et stigende antal borgere.  

9. Beboelse udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr., som kan 
henføres til indkvartering af flygtninge.  

10. Den centrale refusionsordning forventes at oppebære flere 
indtægter, svarende til 0,4 mio. kr. Dette skyldes at det samlede 
udgiftsniveau er stigende, hvorfor der oppebæres flere 
refusioner.  

  
De foreslående budgetændringer dækker over justering af budgettet til flygtningeboliger og 
førtidspension. Endvidere er der tale om en teknisk korrektion af budget til Det Nære 
Sundhedsvæsen samt flytning af budget som følge af, at et antal børn overgår fra 
politikområde Børn og Unge til politikområde Social og Psykiatri.  
Anlæg: 
  
41 Ældre, sundhed 
Det afsatte anlægsbudget på 0,4 mio. kr. vedrører etablering af ny buffet på 
aktivitetscentret på Sophienlund og forventes afsluttet i 2017 indenfor den budgetmæssige 
ramme. 
  
Budgettet foreslås flyttet til politikområde Ejendomme og Service, idet det i praksis er 
Center for Ejendomme, som styrer projektet.  
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Økonomi/personale 
Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift og 
anlæg for 2017 og overslagsårene 2018-2021.  
  
Tabel 3: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2017 og overslagsårene 
  2017 2018 2019 2020 2021 
Drift           
41 Ældre, sundhed -1,9 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 
42 Social og psykiatri 7,1 4,2 4,2 4,2 4,2 
Drift i alt 5,2 2,8 2,8 2,8 2,8 
  
Tabel 4: Anlæg – budgetmæssige konsekvenser for 2017 og overslagsårene 
  2017 2018 2019 2020 2021 
Drift           
41 Ældre, sundhed -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
42 Social og psykiatri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Drift i alt -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
  
Bemærk at der ikke er tale om egentlige bevillingsskemaer, idet bevillingen først sker på 
ØU/KB. 
 
Kommunikation 
Intet at tilføje. 
 
Sagens tidligere behandling 
Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene 
vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i 
Økonomiudvalget. 
 
Bilag 
-    SSU Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2017.pdf 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   17/268 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  21.08.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre og voksne på døgninstitution - august 
2017 
 
Baggrund 
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 
 
Forslag 
Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation 
 
Bilag 
-    Status på voksenområdet 
-    Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution august 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   17/267 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  21.08.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre - august 2017 
 
Baggrund 
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 
 
Forslag 
Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 
 
Bilag 
-    Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 
-    Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 
-    Borgere på venteliste til ældreboliger 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 
nr.  

Tilgang Titel  Refnr.  

2 Åben Bilag 1: Resultater fra tilfredshedsundersøgelsen 2017 fremlagt på 
SSU den 15. maj 

2354892 

3 Åben Bilag 1 Notat vedrørende kommunale tilsyn 2017 2353358 

3 Åben 
Bilag 2 Tilsynsrapport 2017- Sophielund plejecenter- Hørsholm 
Kommune - Endelig rappport.pdf 

2353337 

3 Åben 
Bilag 3 Tilsynsrapport 2017 - Plejecenter Louiselund - Hørsholm 
Kommune - Endelig rapport.pdf 2353339 

3 Åben Bilag 4 Tilsynsrapport 2017- Margrethelund plejecenter- Hørsholm 
Kommune - Endelig rapport.pdf 

2353336 

3 Åben 
Bilag 5 Tilsynsrapport 2017 - Plejecenteret Breelteparken - 
Hørsholm Kommune - Endelig rapport.pdf 2353333 

4 Åben Bilag 1: Samlet oversigt over et årige indsatser under 
værdighedspuljen 

2353402 

4 Åben Bilag 2: forslag til indsatser 2340315 
4 Åben Bilag 3: Ansøgning fra Seniorrådet til Seniorudflugt 2017 2339349 

4 Åben Bilag 4: foreløbig redegørelse til ministeriet for fordeling af 
værdighedspuljen 2018 

2341610 

5 Åben SSU Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2017.pdf 2356925 
6 Åben Status på voksenområdet 2353529 
6 Åben Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution august 2356959 
7 Åben Antal borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 2356954 
7 Åben Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 2356956 
7 Åben Borgere på venteliste til ældreboliger 2356957 
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Thorkild Gruelund (C) 
Formand 

______________________________________________ 

Nadja Maria Hageskov (C) 
Medlem 

______________________________________________ 

Gitte Burchard (UP) 
Medlem 

______________________________________________ 

Arne-Georg Stangeby (A) 
Medlem 

______________________________________________ 

Ove Petersen (V) 
Medlem 

______________________________________________ 
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