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Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Meddelelser

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-12-2017
Thorkild Gruelund ønsker, at administrationen udarbejder et orienteringspunkt til udvalget
omkring pårørendevejleder på plejecentrene. Punktet skal fremlægges primo 2018.
Arne-Georg Stangeby (A) deltog ikke i mødet.
Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.
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Social- og Seniorudvalget 2017
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

2
17/17900
54.18.00A00
SSU - Åben sag
11.12.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Klaus Poulsen

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
Baggrund
Hørsholm kommune har i samarbejde med 10 kommuner indledt et samarbejde om, at
udbyde den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (herefter STU) med henblik på, at
ensarte og forbedre aftalegrundlaget mellem kommuner og leverandører af
ungdomsuddannelserne.

Forslag
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Hørsholm kommune påtænker i samarbejde med 10 kommuner, at udbyde den særlige
tilrettelagte ungdomsuddannelse (herefter STU) med henblik på at opnå et ensartet og
forbedret aftalegrundlag mellem den enkelte kommune og de leverandører der udbyder
STU.
Følgende 10 kommuner er med i samarbejdet: Allerød, Egedal, Fredensborg,
Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Rudersdal og Hørsholm.
Det endelige antal af deltagende kommuner kendes først ved afslutningen af den i
kommunerne igangværende politiske proces.
STU skal planlægges individuelt ud fra deltagernes forudsætninger, behov og interesser.
Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en
så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre
uddannelse og beskæftigelse. STU er nærmere er defineret i lovbekendtgørelse nr. 783 af
15. juni 2015 om STU med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.
Da uddannelsen skal planlægges individuelt, betyder det, at det er uddannelsestilbuddet,
som skal understøtte uddannelsesplanen for den unge, og ikke uddannelsesplanen som skal
tilpasses uddannelsestilbuddet.
Kommunerne har i udbudsmaterialet inddelt gruppen af unge med særlige behov i 5
overordnede målgrupper, og påtænker at indgå delaftaler med en række leverandører til
hver målgruppe. De 5 målgrupper er:
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·

Unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og svære kognitive og
kommunikative vanskeligheder. Betydelig nedsat fysisk funktionsevne. Der kan være
betydelige psykiske vanskeligheder. Kræver overvågning.

·

Unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og svære kognitive og
kommunikative vanskeligheder. Betydelig nedsat fysisk funktionsevne. Der kan være
betydelige psykiske vanskeligheder. Kræver ikke overvågning hele tiden.

·

Unge med kognitive vanskeligheder og/eller generelle indlæringsvanskeligheder, ringe
egenmestring, ingen eller mindre fysiske funktionsnedsættelser. Et funktionsniveau som
gør dem i stand til at lære at blive selvhjulpne på afgrænsede områder. Der kan være
betydelige psykiske vanskeligheder.

·

Unge karakteriseret med generelle indlæringsvanskeligheder og/eller
udviklingsforstyrrelser. Der kan være betydelige psykiske vanskeligheder.

·

Unge som har problemer med kontakt og opmærksomhed, ligesom de har udfordringer
med deres energiniveau. Problemerne kan skyldes generelle udviklingsforstyrrelser,
psykiske lidelser og/eller psykosociale vanskeligheder.
Udbuddet påtænkes gennemført med henblik på at indgå nye enslydende 4-årige
rammeaftaler, hvor hver kommune vil blive selvstændig ordregiver.
Kommunerne indgår i dag aftaler med en række institutioner, hvor aftalen er udarbejdet af
den enkelte institution. Et eventuelt fællesudbud vil således ensarte og forbedre
aftalegrundlaget.
Udgifterne til STU i de 10 kommuner udgør i dag ca. 100 mio. kr. om året fordelt på 150
borgere. For Hørsholm kommune udgør udgifterne 4,5 mio.kr. om året.
Kommunerne betaler i dag ikke samme takster, uanset der er tale om samme leverandør.
Kommunerne forventer med dette udbud at kunne gøre takstniveauet mere gennemsigtigt
og ensartet. Da kommunerne ikke har samme takster, vil en eventuel økonomisk
besparelse for udbuddet afhænge af den enkelte kommunes udgiftsniveau.
På baggrund af erfaringer med konkurrenceudsættelse af STU i Københavns kommune
forventer administrationen, at gennemsnitsprisen for en ung i STU i Hørsholm fremadrettet
vil være 40.000 kr. lavere pr. år svarende til en årlig besparelse på 0,480 mio.kr. beregnet
udfra at vi i gennemsnit har 12 unge i STU forløb henover året.
Udbuddet kan kort skitseres med følgende karakteristika:

·
·
·
·

STU udbydes efter det såkaldte light-regime i udbudsloven.
Kommunerne har inddelt gruppen af unge med særlige behov i 5 overordnede
målgrupper. Kommunerne vil indgå delaftaler med en række leverandører til hver
målgruppe.
Antallet af leverandører for målgruppen afhænger af det forventede antal af unge.
Leverandørerne vil blive listet i en kaskademodel. Det vil sige, at den leverandør, som har
opnået bedste kvalitet til prisen kontaktes først. Kan denne ikke varetage opgaven,
kontaktes den næste leverandør på listen og så fremdeles (kaskade modellen).
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·
·

·

·
·

Kommunerne forbeholder sig i hele aftaleperioden ret til at lade opgaverne udføre af
andre eksterne aktører udenfor rammeaftalerne, såfremt de valgte aktører ikke kan tilbyde
et STU-tilbud, der passer til den individuelle vurdering af den unge.
Ordregiver forbeholder sig også ret til at lade opgaverne udføre af andre, såfremt
transporttiden til leverandøren i kaskaden overstiger 75 min. Aftalerne er således ikke
eksklusive for de valgte leverandører, men Ordregiver vil så vidt muligt prioritere tildeling
af opgaverne til de leverandører, som har indgået aftale med Ordregiver.
I vurderingen af kvalitet indgår bl.a. leverandørernes dokumentation af metode,
leverandørernes tilgang til opfyldelse af hele uddannelsesplanen, krav til medarbejdere (fx
uddannelsesbaggrund) og krav til uddannelsesstedet (fx handicapvenlighed), samarbejde
og udvikling, leverandørernes tilgang til egenkontrol m.v.
Udbudsmaterialet sendes i høring i markedet primo december. Endelig offentliggørelse af
udbudsmaterialet forventes at ske primo januar 2018.
Aftalerne forventes klar til underskrift medio marts 2018.

Økonomi/personale
-

Kommunikation
-

Sagens tidligere behandling
-

Bilag
-

STU Rammeaftale (22112017) (3).docx
STU Kravspecifikation (21112017).docx

Noter til bilag
Rammeaftale og kravsspecifikation vedlægges

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-12-2017
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget ønsker en ny
orientering om sagen primo 2018.
Arne-Georg Stangeby (A) deltog ikke i mødet.
Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.

Social- og Seniorudvalget 2017 Mandag den 11-12-2017

Side 5

Social- og Seniorudvalget 2017
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

3
17/6665
29.00.00A00
SSU - Åben sag
11.12.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Josefine Haahr Nielsen

Status på ekstern psykologfunktion 2017
Baggrund
Med budgetaftale 2017-2020 blev psykologfunktionen i Sundhed og Omsorg omlagt til en
ekstern funktion for borgere med demens og deres pårørende. I maj 2017 besluttede Social
og Seniorudvalget at udvide funktionen til også at omfatte supervision af personale, der er i
berøring med borgere med demens, psykiske problemstillinger, kræft, kronisk sygdom eller
borgere med palliative behov.
Administrationen orienterer her om status på og fremtidsplaner for funktionen. Der lægges
op til at ordningen kan køre videre i 2018.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget godkender en videreførelse af
ekstern psykologbistand i 2018.

Sagsfremstilling
Nedenstående gives en status på den eksterne psykologfunktion, der blev igangsat med
budgetaftale 2017-2020, og som med Social og Seniorudvalgets beslutning den 15. maj
2017 blev udvidet til også at omfatte supervision af personale.
Supervisionsfunktionen har fungeret siden august måned og er planlagt til at omfatte
psykiatri-ressourcepersoner i hjemmeplejen, 4 grupper for sygeplejersker og social- og
sundhedsassistenter samt social og sundhedshjælpere i hjemmeplejen, de trænende
terapeuter, der arbejder med palliativ fysioterapi og én medarbejdergruppe fra hver af de
fire plejecentre. De medarbejdergrupper, der er valgt ud, arbejder med borgere med en
demensdiagnose, psykiske problemstillinger, herunder misbrug og dobbeltdiagnoser, med
kræft, kronisk sygdom eller borgere med palliative behov. Der er omkring 40
medarbejdere, der vil have opstartet forløb i 2017, og det forventes, at omkring 55
medarbejdere får gavn af de planlagte supervisionsforløb.
Supervisionen af personalet er planlagt til at foregå i mindre grupper hver anden eller
tredje måned.
Tilbagemeldingen fra de grupper, hvor supervisionen er startet op, er, at forløbene gør en
forskel på alle faggrupper. Ordningen giver medarbejderne nogle brugbare redskaber, der
ruster dem til bedre at kunne løfte de svære møder med borgere og pårørende.
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Det har også i andet halvår af 2017 været muligt at henvise borgere med demens og/ eller
deres pårørende til psykologisk bistand. Henvisning af borgere og pårørende har kunne
foregå på samme vis, som tidligere, hvor hjemmeplejen og plejehjemmene har kunnet
henvise til et forløb.
Den psykologiske bistand til borgere og pårørende er hverken benyttet i første eller andet
halvår af 2017.
Administrationen ønsker, at fortsætte ordningen omkring ekstern psykologisk supervision i
2018.
Når de aftalte forløb er afsluttet i 2018, vil administrationen fremlægge en evaluering af
brugen af den eksterne psykolog.

Økonomi/personale
Der blev med budgetaftale 2017-2020 afsat 67.000 kr. til den eksterne psykologfunktion.
Endvidere blev det besluttet, at omlægningen af psykologfunktionen skulle evalueres
senest i sommeren 2017 og forelægges SSU med henblik på, at erfaringerne kunne indgå i
budgetmaterialet vedrørende budget 2018 - 2021.
Evalueringen af tiltaget i maj 2017 mundede ud i en udvidelse af ordningen, og da den
udvidede eksterne psykologfunktion først er opstartet i august, er det endnu ikke muligt at
give en evaluering. Ordningen har af samme grund ej heller været medtaget i
budgetmaterialet vedrørende budget 2018 – 2021.
På baggrund af de nuværende tilbagemeldinger på ordningen, ønsker administrationen, at
ordningen skal videreføres i 2018. Da ordningen først er opstartet i anden halvår af 2017,
er der uforbrugte midler i år. Derfor ønsker administrationen, at de ikke forbrugte midler til
indsatsen kan overføres til ordningen i 2018.
Det forventes at ordningen vil koste ca. 45.000 kr. i 2017, og administrationen ønsker at
overføre de resterende ca. 22.000 kr.
Administrationen vil fremlægge et nyt budgetønske til ordningen ved budget 2019.

Sagens tidligere behandling
Sagen blev politisk behandlet ved budgetforhandlingerne for 2017-2020 og vedtaget med
budgetaftalen d. 26. september 2016.
Sagen blev politisk behandlet på Social- og Seniorudvalgsmøde mandag den 15. maj 2017.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-12-2017
Social- og Seniorudvalget godkender en videreførelse af ekstern psykologbistand i 2018.
Arne-Georg Stangeby (A) deltog ikke i mødet.
Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.
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Social- og Seniorudvalget 2017
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

4
17/268
85.02.02P05
SSU - Åben sag
11.12.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre og voksne på døgninstitution december 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 december 2017.
Status på voksenområdet - december 2018

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-12-2017
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.
Arne-Georg Stangeby (A) deltog ikke i mødet.
Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.
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Social- og Seniorudvalget 2017
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

5
17/267
85.02.02P05
SSU - Åben sag
11.12.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Anja Sahan

Status ældre og voksne - december 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 på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til ældreboliger

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-12-2017
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.
Arne-Georg Stangeby (A) deltog ikke i mødet.
Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.
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Bilagsoversigt
Pkt.
nr.
2
2

Tilgang Titel

Refnr.

Åben
Åben

2409765
2409763

4

Åben

4
5
5
5

Åben
Åben
Åben
Åben

STU Rammeaftale (22112017) (3).docx
STU Kravspecifikation (21112017).docx
Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution december
2017.
Status på voksenområdet - december 2018
Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger
Borgere på venteliste til ældreboliger
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Social- og Seniorudvalget 2017s møde 11-12-2017

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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