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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   17/10429 
Journalnr.:   00.22.04A00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  25.09.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 
 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-09-2017 
Seniorrådet er indbudt efter mødet til orientering om budgettet 2018-2021. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social- og Seniorudvalget Mandag den 25-09-2017  Side 3 
 

Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   17/9918 
Journalnr.:   27.36.00P20 
Sagsforløb:  SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  25.09.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Genbehandling af disponeringen af 
værdighedspuljen for 2018  
 
Baggrund 
Ved Social- og Seniorudvalgsmøde den 21. august 2017 indstillede udvalget til ØU og KB 
hvilke aktiviteter, der skal prioriteres med værdighedspuljen 2018. 
  
På Økonomiudvalgsmøde den 14. september blev punktet behandlet, og Økonomiudvalget 
besluttede, at Social- og Seniorudvalget skal genbehandle disponeringen af 
værdighedspuljen for 2018 - Herunder med ønske om en specificering af anbefalingen om 
en Musikalsk potpourri med en udgiftspost på 450.000 kr. 
  
På den baggrund genfremstiller administrationen beslutningspunktet fra august med et 
yderligere afsnit, der uddyber udgiftsposterne under musikalsk potpourri. 
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget genindstiller aktiviteter svarende 
til de udisponerede 570.000 kr. under Værdighedspuljen 2018 overfor Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen.  
 
Sagsfremstilling 
Resume 
Ved Social- og Seniorudvalget den 21. september indstillede udvalget til Økonomiudvalget: 
  
Social- og Seniorudvalget indstiller følgende aktiviteter svarende til de udisponerede 
570.000 kr. under Værdighedspuljen 2018 overfor Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
  

Aktiviteter Kr. 2018 
Musikalsk potpourri 450.000 kr. 
Aktiviteter afholdt af Ældresagen 40.000 kr. 
Seniorskovtur  80.000 kr. 
I alt 570.000 kr. 

  
Økonomiudvalget besluttede følgende på møde den 14. september: 
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Økonomiudvalget besluttede at henvise sagen til fornyet behandling i Social- og 
Seniorudvalget med henblik på en nærmere vurdering af ansøgningen vedrørende 
Musikalsk Potpourri. 
  
Specificering af Musikalsk Potpourri 
Det ansøgte beløb til Musikalsk Potpurri på 450.000 kr. i 2018 er baseret på en 
fremskrivning af regnskabet for Musikalsk Potpourri 2014. Regnskab 2014 for Musikalsk 
Potpourri vedhæftes som bilag 5. 
Administrationen undersøger pt muligheden for at reducere i det ansøgte tilskud til 
Musikalsk Potpourri 2018 og vil orientere herom på mødet i Social- og Seniorudvalget.    
  
Nedenstående tekst er gengivet fra dagsordenspunktet i august 
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, 
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: 
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• Musikalsk potpourri:                     450.000 kr. 
• Aktiviteter afholdt af Ældresagen:     40.000 kr. 
• Seniorskovtur                                80.000 kr. 

 
Bilag 
-    Bilag 1: Oversigt over midler til et årige aktiviteter og fast disponerede midler 
-    Bilag 2: forslag til indsatser 
-    Bilag 3: Ansøgning fra Seniorrådet til Seniorudflugt 2017 
-    Bilag 4: foreløbig redegørelse til ministeriet for fordeling af værdighedspuljen 2018 
-    Bilag 5: Regnskab Musikalsk Potpourri 2014.xlsx 
-    Bilag 6: Notat til udlevering: Forslag til reduktion i ansøgte tilskud til Musikalsk 
Potpourri 
-    Bilag 7 jf. indstilling fra SSU den 25. sep. 17: Sommerudflugt for svage seniorer 2017 
Evaluering.docx 
 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-09-2017 
Social- og Seniorudvalget drøftede et udleveret notat forslag til reduktion i ansøgte tilskud 
til Musikalsk Potpourri. 
Social- og Seniorudvalget indstiller på baggrund af udleverede notat, at aktiviteten 
Musikalsk Potpourri reduceres i ansøgte tilskud fra 450.000 kr. til 375.000 kr. i 2018.  
De frigjorte 75.000 kr. indstilles til aktiviteterne Aktiv Seniordage med 35.000 kr. Og 
Skovtur for borgere, der modtager hjemmepleje med 40.000 kr.  
Dermed indstilles samlet til et årige aktiviteter i 2018 til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
  

Aktiviteter Kr. 2018 
Musikalsk potpourri 375.000 

kr. 
Aktiv Senioruge (Seniorrådet) 35.000 kr. 
Skovtur for borgere, der modtager 
hjemmepleje (Frivillighedscentret) 

40.000 kr. 

Aktiviteter afholdt af Ældresagen 40.000 kr. 
Seniorskovtur  80.000 kr. 
I alt 570.000 

kr. 
  
Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med to nye bilag: 

·        Bilag 6: Notat til udlevering: Forslag til reduktion i ansøgte tilskud til Musikalsk Potpourri 
·        Bilag 7 jf. indstilling fra SSU den 25. sep. 17: Sommerudflugt for svage seniorer 2017 

Evaluering. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   17/11191 
Journalnr.:   27.00.00P23 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  25.09.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lisbet Rostgaard Andersen 
 

Plejecentrenes tilbagemelding på de kommunale 
tilsyn 
 
Baggrund 
Administrationen vender med dette punkt tilbage med plejecentrenes tilbagemeldinger på 
de afholdte uanmeldte tilsyn. 
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget drøfter tilbagemeldingerne og 
tager dem til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Social- og Seniorudvalget blev ved augustmødet orienteret om de kommunale uanmeldte 
tilsyn på Sophielund plejeboliger, Louiselund plejecenter, Margrethelund plejecenter og 
Breelteparken plejehjem 
Tilsynene for 2017 er foretaget i juni måned, og BDO’s overordnede indtryk ved 
tilsynsbesøgene var som følger. 
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”. 
  
Plejecenterlederne har siden da, udarbejdet tilbagemeldinger på hvilke fokusområder, der 
skal arbejdes med som resultat af tilsynene. Tilbagemeldingerne er vedlagt dette punkt 
som bilag. Da hvert center har meldt individuelt tilbage, er fremlæggelserne i forskellig 
form. Eksempelvis har Sophielund plejeboliger i forbindelse med arbejdet med deres 
rapport været i dialog med BDO i forhold til deres anbefalinger. 
  
De vedhæftede tilbagemeldinger og handleplaner giver et billede af, at hvert plejecenter 
har fokus på forbedringer ud fra anbefalingerne. 

  
Social- og Seniorudvalget bad ved augustmødet administrationen om at fremsende 
medarbejderne en tak for deres daglige indsats. Administrationen vil udsende dette brev 
efter nærværende møde. 
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Bilag 
-    Bilag 1: Sophielund Plejeboliger handleplan på tilsyn 2017 .docx 
-    Bilag 2: Louiselund Kommentarer til BDO rapport 2017 .docx 
-    bilag 3: Breelteparkens plejehjem Anbefalinger fra uanmeldt tilsyn .docx 
-    Bilag 4: Margrethelund Plejecenter, Handleplan på tilsyn 2017 
 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-09-2017 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   17/1962 
Journalnr.:   27.00.00P00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  25.09.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Enhedernes tilbagemeldinger på resultaterne af 
tilfredshedsundersøgelsen 2017 
 
Baggrund 
Administrationen vender med dette punkt tilbage med enhedernes tilbagemeldinger på 
resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen foretaget i hjemmeplejen og på plejecentrene i 
foråret. 
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget drøfter enhedernes 
tilbagemeldinger på resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen 2017 og tager disse til 
efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Administrationen har bedt plejecentrene og hjemmeplejedistrikterne komme med en 
tilbagemelding på, hvordan de vil arbejde videre ud fra resultaterne fra de gennemførte 
tilfredshedsundersøgelser. 
Enhedernes overvejelser og indsatser kan læses i de vedhæftede bilag. Da hver enhed har 
løst opgaven forskelligt, er besvarelserne også sat forskelligt op. 
  
På plejecentrene er to til tre af de dårligst scorede områder valgt ud. Alle plejecentrene har 
drøftet resultaterne af undersøgelserne på deres bruger- og pårørenderådsmøder, og flere 
af centrene har taget rådets overvejelser med i tilbagemeldingen. 
  
I hjemmeplejen er tre af de dårligste score drøftet. Da scoren i alle distrikter lægger op ad 
hinanden på de dårligste besvarelser, er der udarbejdet en samlet beskrivelse af 
overvejelser og indsatser for det videre arbejde. 
  
Begge undersøgelser berører også arbejdet i visitationen. Da begge undersøgelser giver 
anledning til at arbejde videre med kommunikationen, ligger der ligeledes en opgave i 
visitationen i at forventningsafstemme med borgere ved visitation til hjemmeplejeydelser 
og med nye beboere og deres pårørende ved indflytning i plejebolig. Arbejdet er allerede 
opstartet. 
 
Bilag 
-    Bilag 1: Sophielund plejeboliger Handleplan på Tilfredshedsundersøgelse 2017 .docx 
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-    Bilag 2: Louiselund Plejecenter Notat vedr. indsatser i forhold til 
tilfredshedsundersøgelsen 2017docx 
-    Bilag 3 Breelteparken Plejehjem Tilbagemelding på tilfredshedsundersøgelsen 
2017.docx 
-    Bilag 4 Samlet distrikter Tilbagemelding på tilfredshedsundersøgelse 2017.docx 
-    Bilag 5: Margrethelund plejecenter handleplan på tilfredshedsundersøgelse 2017 
 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-09-2017 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   17/268 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  25.09.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre og voksne på døgninstitution - 
september 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 
-    Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution  
-    Status på voksenområdet 
 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-09-2017 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   17/267 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  25.09.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre - september 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 
-    Borgere der venter på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 
-    Borgere på venteliste til ældreboliger 
-    Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 
 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-09-2017 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 
nr.  

Tilgang Titel  Refnr.  

2 Åben Bilag 1: Oversigt over midler til et årige aktiviteter og fast 
disponerede midler 

2353402 

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

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

2341610 

2 Åben Bilag 5: Regnskab Musikalsk Potpourri 2014.xlsx 2373142 

2 Åben Bilag 6: Notat til udlevering: Forslag til reduktion i ansøgte tilskud 
til Musikalsk Potpourri 

2374645 

2 Åben 
Bilag 7 jf. indstilling fra SSU den 25. sep. 17: Sommerudflugt for 
svage seniorer 2017 Evaluering.docx 2376567 

3 Åben Bilag 1: Sophielund Plejeboliger handleplan på tilsyn 2017 .docx 2366734 
3 Åben Bilag 2: Louiselund Kommentarer til BDO rapport 2017 .docx 2366735 

3 Åben 
bilag 3: Breelteparkens plejehjem Anbefalinger fra uanmeldt tilsyn 
.docx 

2366736 

3 Åben Bilag 4: Margrethelund Plejecenter, Handleplan på tilsyn 2017 2372374 

4 Åben 
Bilag 1: Sophielund plejeboliger Handleplan på 
Tilfredshedsundersøgelse 2017 .docx 2366729 

4 Åben Bilag 2: Louiselund Plejecenter Notat vedr. indsatser i forhold til 
tilfredshedsundersøgelsen 2017docx 

2366730 

4 Åben 
Bilag 3 Breelteparken Plejehjem Tilbagemelding på 
tilfredshedsundersøgelsen 2017.docx 2366731 

4 Åben Bilag 4 Samlet distrikter Tilbagemelding på 
tilfredshedsundersøgelse 2017.docx 

2366732 

4 Åben 
Bilag 5: Margrethelund plejecenter handleplan på 
tilfredshedsundersøgelse 2017 

2372525 

5 Åben Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution 2369509 
5 Åben Status på voksenområdet 2370684 

6 Åben 
Borgere der venter på den generelle venteliste til plejehjem/-
boliger 

2370076 

6 Åben Borgere på venteliste til ældreboliger 2370073 
6 Åben Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 2370071 
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