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Meddelelser

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-11-2017
Klaus Poulsen orienterer om, at Børn- og Skoleudvalget mandag den 20. november
behandler et dagsordenspunkt omkring anvendelse af opholdssteder og institutioner med
relation til Tvind. Punktet vil blive videresendt til KB.
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Politik, Udvikling og Borgerservice
Nina Suenson

Ny rammeaftale på det specialiserede social- og
specialundervisningsområde
Baggrund
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og
specialundervisning, herunder ansvaret for hvert år at udarbejde en rammeaftale for det
specialiserede social- og undervisningsområde.
Rammeaftalen skal bestå af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. I 2018 medfølger
samtidig et sæt fælleskommunale mål for det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet, som skal styrke kommunernes samarbejde på området.
KKR Hovedstaden (politisk udvalg) har på et møde den 14. juni 2017 anbefalet, at
kommunerne og Region Hovedstaden godkender rammeaftalen for 2018 og et sæt af fælles
mål. Center for Børn og Voksne har for at overholde tidsfristen godkendt aftalen og målene
administrativt.
Til politisk orientering vedlægges Rammeaftalen for 2018 og Fælles mål for
hovedstadsregionens kommuner, begge godkendt oktober 2018. Tekniske bilag til
rammeaftalen og en handleplan for implementering af målene kan findes på den
fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.
Der orienteres i både BSU, SU og SSU samt ØU og KB.

Forslag
Det foreslås, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Ny rammeaftale for 2018
De årlige rammeaftaler for det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde
skal sikre, at området bliver udviklet efter behov - både i forhold til den faglige kvalitet og i
forhold til kapacitet af pladser.
Kort sagt skal aftalen sørge for, at der hvert år er tilstrækkeligt gode og det rette udbud af
tilbud om hjælp til de borgere, der har brug for en specialiseret indsats. Disse borgere har
behov for en specialiseret indsats, fordi deres problem er så komplekst eller særligt, at en
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almen hjælp og støtte fra kommunen ikke er tilstrækkelig for at afhjælpe deres problem. Et
eksempel på en sådan problematik kunne være senhjerneskade.
Rammeaftalen for 2018 indeholder – som hvert år - en styringsaftale og en
udviklingsstrategi. Konkrete aftaler, som er indgået, kan findes i rammeaftalens bilag – se
punktet ’Baggrund’ for link. Herudover er der i KKR-regi udarbejdet en række fælles mål for
området.
Rammeaftalen er administrativt godkendt af administrationen i Center for Børn og Voksne.
Herunder opridses det væsentligste indhold i rammeaftalen og de tilhørende mål til
orientering.
Udbud og efterspørgsel i balance
I forhold til styringsdelen i rammeaftalen beskrives det, at kommunerne generelt oplever,
at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds
udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper.
KKR vurderer derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå
tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om
konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.
Rammeaftalens styringsdel indeholder en aftale om udvikling i udgifter i de takstbelagte
tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden i april 2017.
Den indeholder også aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde
og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af
pladser. Endelig indeholder styringsdelen af rammeaftalen information om en række
tekniske ændringer som følge af ændringer i lovgivning og praksis.
To fokuspunkter i udviklingsstrategien
Rammeaftalens udviklingsdel sætter i 2018 fokus på to områder:

•
•

Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD
Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for
sundhedsfaglige indsatser

For børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD gælder, at disse i dag
diagnosticeres tidligere end førhen, og de ofte har et lavt funktionsniveau og andre
samtidige diagnoser som angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behov for
autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye
og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.
For ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser
gælder, at behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede
sygdomme stiger i takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug mv.
stiger. Disse sundhedsfaglige behov kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser.
Det stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end
tidligere.
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Der vil i 2018 blive lavet udviklingsprojekter i forhold til de to fokusområder på tværs af
kommuner og region. Formålet er at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket
forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til
lavest mulige omkostninger.
Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og
specialundervisning
Med rammeaftalen for 2018 følger en række fælles mål for området og en tilhørende
handlingsplan for, hvordan målene skal implementeres. Målene vil udgøre rammen for
samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021 og vil blive del af rammeaftale
2019.
De fælles mål skal dels styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af
kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere
på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.
Samtidig skal de fælles mål hjælpe kommunerne i hovedstadsregionen og Region
Hovedstaden til at sætte en fælles dagsorden på det tværgående højt specialiserede
socialområde og specialundervisningsområde, der understøtter kommunernes ansvar for
det højt specialiserede socialområde, herunder forsyningsansvaret for de højt
specialiserede indsatser.
De fælles mål er:
1) Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt
specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer
2) Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de
tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
3) Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at
anvende og udvikle ‘bedste praksis’ med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj
faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.
Se mere om målene, og hvordan de skal implementeres på den fælleskommunale
hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Bilag
-

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018.pdf
Fælles mål i regi af Rammeaftale 2018

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-11-2017
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.
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17/14469
27.00.00P23
SSU - ØU - KB - Åben sag
20.11.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Lisbet Rostgaard Andersen

Kvalitetsstandarder 2018 Praktisk bistand,
personlig pleje, plejecentre, kørsler
Baggrund
Ifølge Lov om Social Service § 139 skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt
udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb
samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Forslag
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender de
fremlagte kvalitetsstandarder for 2018.

Sagsfremstilling
Serviceniveau
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.
Dertil beror alle visitationer på en konkret, individuel vurdering med udgangspunkt i
borgerens ressourcer og behov.
Indhold i kvalitetsstandarderne
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 vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter
politisk godkendelse.

Serviceniveau som følge af ny budgetaftale
Kommunalbestyrelsens vedtagne budget for 2018-2021 indeholder ikke ændringer af
kommunens nuværende serviceniveau på ældreområdet.

Høring
Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd
fra den 12. oktober til fredag den 26. oktober. Høringen er fremsendt med et høringsnotat,
hvor administrationen oplyser, hvad der er ændret i kvalitetsstandarderne siden 2017.
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Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd er vedhæftet punktet. Derudover vedhæftet
administrationens svar på høringssvaret.
Ressortområder
Social- og Seniorudvalget skal indstille alle kvalitetsstandarder med undtagelse af
kvalitetsstandarderne på træningsområdet, kørsel til træning og forebyggende
hjemmebesøg, da dette område ligger under Sundhedsudvalgets ressortområde.

Bilag
-

Bilag 1 Kvalitetsstandarder Social- og Seniorudvalget 2018
Bilag 2 Fælles kvalitetsstandarder hjælpemidler
Høringsnotat kvalitetsstandarder SOM 2018
Høringssvar SR - kvalitetsstandarter 2018
Kvalitetsstandarder 2018 Svar på spørgsmål fra SR efter høring

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-11-2017
Social- og Seniorudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender
kvalitetsstandarderne for 2018.
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4
17/268
85.02.02P05
SSU - Åben sag
20.11.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre og voksne på døgninstitution
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 november 2017.xls
Status på voksenområdet - november 2017

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-11-2017
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.
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5
17/267
85.02.02P05
SSU - Åben sag
20.11.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre - november 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 ældreboliger
Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-11-2017
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.
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