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1 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03788 

 

Resumé 
Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 
14,424 mio. kr. i 2019 til en mere værdig ældrepleje. Der forelægges, ligesom de foregående år, et 
forslag til anvendelse af værdighedsmidlerne til godkendelse. Forslaget indsendes efterfølgende til 
ministeriet med henblik på at opnå endeligt tilsagn.  
 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 
14,424 mio. kr. i 2019 svarende til kommunens andel af de afsatte midler på i alt 1 mia. kr. til en 
mere værdig ældrepleje. Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016 – dagsordenens pkt. 2 - 
en værdighedspolitik gældende for Gentofte Kommune. Et opgaveudvalg havde i løbet af foråret 
2016 arbejdet med tilblivelsen af politikken. I august måned 2018 (dagsordenens pkt. 7) blev en 
opdateret udgave af værdighedspolitiken godkendt, idet der var tilføjet et ekstra tema; ”Pårørende”, 
udmeldt af ministeriet. 
 
Anvendelse af midlerne i 2016, 2017, 2018 samt forslaget til anvendelsen af midlerne i 2019 
relaterer sig til temaerne i politikken: 
 

 Livskvalitet 

 Selvbestemmelse 

 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje 

 Mad og ernæring 

 En værdig død 

 Pårørende (nyt tema) 
 
Midlerne anvendes til allerede godkendt indsatser eller til nye. Der skal ligesom sidst være tale om 
indsatser/initiativer, som ligger ud over kommunens vedtagne budget for 2019. Dertil kommer, at 
midlerne ikke kan anvendes til anlægsinvesteringer.  
 
I forslaget til anvendelse af 2019-midlerne er der både forslag til fortsættelse af indsatser, der blev 
igangsat for tidligere midler, ligesom der er forslag til nye indsatser/initiativer. 
 
Forslagene til anvendelse af 2019 midlerne har været i høring i Seniorrådet på mødet den 24. 
oktober 2018, hvor rådet gav sin tilslutning til forslagene. 
 

 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At forslag til indsatser i 2019 til anvendelse af kommunens andel af værdighedsmidlerne 2019 
godkendes, og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. 
 

 

 
Tidligere beslutninger: 
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Udvalg: Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 
 Dato: 06-11-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet godkendelsen alene 
vedrører indsatser i 2019. 
 

 

Bilag 
1. Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden 2019 (2505110 - EMN-2018-

03788) 

 

2 (Åben) Børne- og Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på 
servicelovsområdet  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04495 

 

Resumé 
Folketinget har i maj 2018 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på 
det sociale område, der trådte i kraft den 1. juli 2018. Lovændringen indebærer, at Børne - og 
Socialministeriet hvert år inden 1. juli skal offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med 
det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i 
klagesager efter lov om social service. Lovændringen indebærer endvidere, at 
Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, 
hvor danmarkskortet offentliggøres.  

 
Baggrund 
Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:   
Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har 
klaget.  
 
Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.  
 
Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke 
selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at 
hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.  
 
Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgø-relse bliver 
omgjort, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret, når 
kommunen træffer ny afgørelse. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver 
omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen. 
 
Børne- og Socialministeriet har udarbejdet tre danmarkskort for omgørelsesprocenter i 2017: 
for det samlede socialområde, for børnehandicapområdet og for særlige bestemmelser på 
voksenhandicapområdet. Kortene for børnehandicapområdet og for særlige bestemmelser for 
voksenhandicapområdet indgår i kortet for det samlede socialområde. Kortene kan ses på 

ministeriets hjemmeside. 
 
På kortet for børnehandicapområdet i 2017 indgår følgende bestemmelser i lov om Social 
Service: 
 

https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/danmarkskort-over-fejl-i-klagesager-paa-socialomraadet/
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 Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-40) 

 Merudgiftsydelse (§ 41)  

 Tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42- 43)  

 Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44 – 45)  
 

For Gentofte Kommune viser danmarkskortet for børnehandicapområdet i 2017 en 
omgørelsesprocent på 70 %. Heraf var 44 % ændrede/ophævede og 26 % var hjemviste sager. 
Stadfæstelsesprocenten var 30 %. 
 
Til sammenligning har de tre andre kommuner i 4K samarbejdet følgende omgørelsesprocenter 
Gladsaxe 48%, Lyngby-Taarbæk 75 % og Rudersdal 50 %. 
På landsplan har Børne- og Socialministeriet opgjort omgørelsesprocenten i 2017 for 
børnehandicapområdet til 52 %. Heraf var 17 % ændrede/ophævede og 35% var hjemviste 
sager. Stadfæstelsesprocenten var 48 %. 
 
Gentofte Kommunes sager på børnehandicapområdet behandles af specialteamet i Børn og 
Familie.  
 
Tabel 3 og tabel 4 i vedlagte notat illustrerer, at Gentofte Kommune på børnehandicapområdet 
har en højere omgørelsesprocent i forhold til to af de kommuner, vi normalt sammenligner os 
med, mens Lyngby- Taarbæks omgørelsesprocent er lidt højere end Gentofte Kommunes, dog 
har Lyngby-Taarbæk kun 8 afgørelser påklaget til Den Sociale Ankestyrelse, hvor Gentofte 
Kommune har 27 sager. Der træffes i alt ca. 500 afgørelser på børnehandicapområdet i 
Gentofte Kommune. 
 
Forklaringen på den høje omgørelsesprocent for de sager i Gentofte Kommune, som påklages 
til Ankestyrelsen er først og fremmest mangelfuld dokumentation i ældre sager, der indgår i 
Børn og Families genopretningsarbejde, idet Ankestyrelsen i sin praksis lægger vægt på, at 
kommunen kan dokumentere et mindre behov, når man ønsker at ændre bevillingsniveauet . 
Dertil kommer, at der er et skærpet begrundelseskrav ved ophør af en ydelse. 
 
Børn og Familie har et særligt fokus på at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen, herunder 
tilstrækkelig dokumentation. Børn og Familie forventer, at den fulde effekt af dette fokus vil 
kunne ses i 2019, hvor andelen af omgørelser således forventes at være reduceret.  
 
Børn og Unge, Kultur, Unge og Fritid og Social & Sundhed orienterer nærmere om 
omgørelsesprocenterne for Gentofte Kommune i vedlagte bilag.   
  
Sagen har været forelagt til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.  
 
På Handicaprådets møde den 22. oktober 2018 fremhævede rådets formand det positive i, at 
der på landsplan sættes fokus både på kvaliteten af sagsbehandlingen og på borgernes 
retssikkerhed i sagsbehandlingen.  
 
Handicaprådet udtrykte bekymring for status på omgørelsesprocenterne især på 
Børneområdet, men udtrykte samtidig tilfredshed med, at Børn- og Familieafdelingen har 
oplyst, at det på baggrund genopretningsplanen er forventningen, at det fulde gennemslag af 
kompetenceudviklingen vil kunne ses i 2019. 
 
Seniorrådet, der behandlede sagen på møde den 24. oktober 2018, tog høringen vedrørende 
danmarkskortet til efterretning.  
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Indstilling 
Børn og Skole, Kultur og Fritid, Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At orienteringen om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet tages til 
efterretning.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 
 Dato: 06-11-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Børneudvalget 
 Dato: 13-11-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Notat om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet (2486651 - EMN-2018-

04495) 

 

3 (Åben) Borgerrettet forebyggelse - prioritering af strategiske målsætninger for 2019 og 
2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04671 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på møde 28. november 2016 en samlet strategi 
for den borgerrettede forebyggelse for perioden 2017-2024: ‘Sundhed i Gentofte – Borgerrettet 
forebyggelse 2017-2024’. 
 
Det indstilles, at Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, 
Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og 
Kommunalbestyrelsen drøfter og vedtager tre-fire strategiske målsætninger, der skal sættes 
særligt fokus på i årene 2019 og 2020.  

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2016 – dagsordenens punkt 9 – enstemmigt 
strategien ‘Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024’. Strategien indeholder 
syv målsætninger, som sætter retningen for de handleplaner, der skal bidrage til at 
implementere den borgerrettede forebyggelse, se nedenfor.  
 
Hvert andet år udvælges politisk tre-fire ud af disse syv strategiske målsætning, der i den 
kommende to-års periode skal sættes særligt fokus på. Valget af de strategiske målsætninger 
afspejler de aktuelle sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune.  
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En strategisk målsætning, der tidligere er udvalgt, kan politisk prioriteres i den næste to-årige 
periode, såfremt der fortsat er sundhedsudfordringer på området.  
 

 
De syv strategiske målsætninger 

• Bevægelse hele livet 
• Sund kost og madkultur 
• Sund livsstil 
• Bedre trivsel 
• Sund ungekultur 
• Borgere med særlige sundhedsudfordringer 
• Nye veje til borgerrettet forebyggelse 

 
Fokusområderne i perioden 2017-2018 
 

• Bevægelse hele livet 
• Sund livsstil 
• Borgere med særlige sundhedsudfordringer 
• Nye veje til borgerrettet forebyggelse 

 

 
I vedlagte bilag 1 findes et overblik over sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune.  
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, 
Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At drøfte og udvælge tre-fire strategiske målsætninger for den borgerrettede forebyggelse i 
Gentofte Kommune i 2019 og 2020. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 Dato: 29-10-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de strategiske indsatser 
”Bevægelse hele livet”, ”Sund livsstil og bedre trivsel”, ”Sund ungekultur” og ”Borgere med 
særlige sundhedsudfordringer” vælges for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte 
Kommune i 2019 og 2020. 
 

Udvalg: Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 
 Dato: 29-10-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de strategiske indsatser 
”Bevægelse hele livet”, ”Sund livsstil og bedre trivsel”, ”Sund ungekultur” og ”Borgere med 
særlige sundhedsudfordringer” vælges for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte 
Kommune i 2019 og 2020. 
 

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 Dato: 29-10-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de strategiske indsatser 
”Bevægelse hele livet”, ”Sund livsstil og bedre trivsel”, ”Sund ungekultur” og ”Borgere med 
særlige sundhedsudfordringer” vælges for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte 
Kommune i 2019 og 2020.  
 

Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 29-10-2018 
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Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de strategiske indsatser 
”Bevægelse hele livet”, ”Sund livsstil og bedre trivsel”, ”Sund ungekultur” og ”Borgere med 
særlige sundhedsudfordringer” vælges for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte 
Kommune i 2019 og 2020. 
 

Udvalg: Børneudvalget 
 Dato: 29-10-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de strategiske indsatser 
”Bevægelse hele livet”, ”Sund livsstil og bedre trivsel”, ”Sund ungekultur” og ”Borgere med 
særlige sundhedsudfordringer” vælges for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte 
Kommune i 2019 og 2020. 
 

 

Bilag 
1. Bilag 1 - Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune - Revideret 30.10.2018 (2523319 - 

EMN-2018-04671) 

2. Sundhed i Gentofte_Borgerrettet forebyggelse 2017 til 2024 (2499814 - EMN-2018-04671) 

 

4 (Åben) Forslag til ny Handicappolitik 2019 - Fællesskab og ligeværd  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2016-07039 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20.06.2016 pkt. 16, at forlænge Handicappolitik 
2013-2016, så den også skulle gælde for 2017 og 2018. 
 
Gennem hele 2018 har Handicaprådet med inddragelse af relevante interessenter arbejdet på at 
udarbejde en ny handicappolitik for kommunen.  
 
Handicappolitik 2019 – Fællesskab og ligeværd forelægges hermed for Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.  

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20.06.2016 pkt. 16, at forlænge handicappolitik 
2013-2016, så den også skulle gælde for 2017 og 2018. 
 
I slutningen af 2017 blev der foretaget en ekstern evaluering af kommunens arbejde under 
Handicappolitik 2013-2016 med at forbedre forholdene for borgere med handicap i kommunen. 
 
Evalueringen blev fremlagt og drøftet på et temamøde den 8. marts 2018 med deltagelse af 
Handicaprådet, politikere, kommunens tværgående handicappolitiske netværk og indbudte 
repræsentanter fra handicaporganisationerne, pårørende og borgere med handicap. 
 
Med udgangspunkt i evalueringen og opsamlingen på temamødet har Handicaprådet gennem 
2018 arbejdet på at udarbejde en ny handicappolitik, som hermed fremlægges for 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse. 
 
Både i Handicaprådet, det tværgående netværk og hos de eksterne interessenter var der stor 
tilfredshed med visionen og de 6 indsatsområder, som er hovedstrukturen i Handicappolitik 2013-
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2016, og Handicaprådet har derfor besluttet kun at foretage mindre ændringer af disse i den nye 
politik. 
  
Det væsentligste nye i handicappolitik 2019 er derfor de underliggende indsatser i form af de dots, 
der er under hvert indsatsområde. 
 
Herudover har Handicaprådet besluttet, at den nye politik skal have et langt mere tilgængeligt og 
formidlingsbart layout, så politikken på den måde forhåbentlig kan nå endnu længere ud og være 
et mere anvendelsesorienteret værktøj for det handicappolitiske arbejde i kommunen. 
 
Da Handicappolitik 2019 i vid udstrækning en videreførelse af handicappolitik 2013-2016, har 
Handicaprådet besluttet, at man ikke ønsker sig en udløbsdato for den nye handicappolitik, som 
derfor hedder Handicappolitik 2019 - Fællesskab og ligeværd. 
  
Handicaprådet forestiller sig, at rådet med 4 årige intervaller skal tage stilling til, om der er behov 
for en større eller mindre revision af politikken, hvilket i givet fald kan sættes i værk.  
 
Handicappolitik 2019 blev forelagt for Seniorrådet på rådets møde den 7.11.2018, hvor Seniorrådet 
besluttede at anbefale et handicappolitikken vedtages. 
 

Indstilling 
Handicaprådet indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
 
At forslaget til ny Handicappolitik 2019 – Fællesskab og ligeværd vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Forslag til Handicappolitik 2019 (2548960 - EMN-2016-07039) 

 

5 (Åben) Deltidstilbud i Dagtilbud (dagtilbudsreform)  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04747 

 

Resumé 
Af den nye Dagtilbudslov fremgår det, at alle kommuner fra den 1. januar 2019 skal tilbyde 30 
timers deltidspladser til børn, hvis forældre er på barsel- eller forældreorlov. Børneudvalget skal 
tage stilling til retningslinjer for administrationen af deltidspladser og principperne for 
forældrebetalingen. 
 

 
Baggrund 
Lovændringen betyder, at forældre på barsel har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et 
dagtilbud. Retten gælder for andre børn i husstanden, end det barn man har orlov med, og som er i 
aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart. Deltidspladsen skal tilbydes mod en reduceret 
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egenbetaling. Det skal være muligt for forældre i målgruppen at vælge deltidsplads i alle 
kommunes dagtilbud på 0-6 års området. Deltidstilbuddet skal kunne vælges fra 1. januar 2019. 

 
Retningslinjer for deltidsplads i dagtilbud 
Den enkelte kommune skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af 
deltidspladser i opholdskommunen, herunder for ansøgning om en deltidsplads, ophør af en 
deltidsplads og for forældrenes oplysningspligt. 
 
Det fremgår af loven, at et deltidstilbud skal udgøre 30 timer om ugen, og at det er op til den 
enkelte kommune at beslutte, hvordan de 30 timer kan fordeles. 

 
I forlængelse heraf foreslår Dagtilbud følgende retningslinjer for anvendelse af deltidspladser: 

 Det aftales mellem det enkelte dagtilbud og den enkelte familie, hvordan timerne fordeles 
på ugens dage, således at den enkelte familie har de bedste betingelser for at kunne 
tilrettelægge en meningsfuld dagligdag. Dog skal det tilstræbes, at barnet har mulighed for 
at deltage fra starten af dagen i de planlagte pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddene samt 
deltage i børnefællesskaber med de øvrige børn i dagtilbuddet.  

 Det enkelte dagtilbud skal føre kontrol med, at de tidsmæssige rammer for deltidspladsen 
overholdes. Dette kan gøres i den digitale løsning Nemtjekind, hvor forældre allerede i dag 
checker børn ind og ud. 

 Af hensyn til korrekt takstopkrævning skal forældrene ansøge om en deltidsplads senest 
den første i måneden, inden deltidspladsen ønskes. I ansøgningen skal forældrene angive 
den periode, de ønsker deltidspladsen for. 

 Såfremt forældre ønsker at opsige aftalen om en deltidsplads, før den aftalte periode 
udløber, skal det ske senest en måned før fraværsperioden ophører og til udgangen af en 
måned.  

 Forældrene skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at de afholder fravær efter 
barselsloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt 
deltidspladsen. 

 Deltidspladsen gives for én sammenhængende periode pr. barn. 

 Retten til en deltidsplads bortfalder, hvis forældrene afbryder deres ret til fravær efter 
barselsloven, eller såfremt forældrenes ret til fravær efter barselsloven på anden vis 
ophører. Barnet kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode på 
mindre end fem ugers varighed i forbindelse med, at forældrene holder ferie. 

 
Forældrebetalt takst 
Der skal fastlægges forældrebetalingstakst for en 30 timers deltidsplads. 
  
Dagtilbud har ved beregning af forældrebetalingstakst i de kommunale tilbud taget udgangspunkt i, 
at den økonomiske tildeling til et dagtilbud indeholder nogle ikke-variable omkostninger, som ikke 
påvirkes af, at et barns fremmøde er lidt lavere end andre børns. Det drejer sig f.eks. om tid til 
ledelse, uddannelse af personale, udgifter til aktiviteter, f.eks. legetøj og udflugter, rengøring mm. 
 
På baggrund heraf foreslås følgende takster: 
 Takst fuldtid Takst deltid (30 timer) 

Vuggestue 3.111 2.644 

Dagpleje 4.180 3.553 

Børnehave 1.689 1.435  

 
Hertil kommer frokostordning i daginstitutionerne på 792 kr./mdr. Takst for dagpleje er inkl. frokost. 
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Deltidstaksten udgør 85% af en fuldtidstakst, hvilket svarer til den sammen procentuelle andel, 
som der i dag betales på den ene institution i Gentofte Kommune, der er en deltids børnehave. 
Deltidstakster for deltids dagpleje og deltids børnehave er allerede behandlet den 8. oktober 2018 
af Kommunalbestyrelsen. 

 
Ressourcetildeling til dagtilbuddene 
Dagtilbud anbefaler, at der ikke sker en reduktion af ressourcetildelingen pr. plads til de enkelte 
dagtilbud, selvom enkelte børn benytter en deltidsplads. 
  
Det skyldes, at:  

 En deltidsplads ikke efterlader mulighed for indskrivning af et andet barn i den resterende 
tid. 

 Generelt vil institutionerne ikke opleve de store ændringer, da et barn i en institution med 
50 timers åbningstid i gennemsnit er i institutionen 36 timer om ugen. 

 Der er en særlig udfordring i forhold til dagplejepladser, hvor en dagplejer uanset antallet af 
indskrevne børn og deres fremmøde, skal have løn for fire børn. 

 Der ønskes en administrativ simpel løsning, set i forhold til det forventede meget lave antal 
brugere. 

  
Dagtilbud skønner, at der vil være få familier, der årligt vil benytte muligheden for deltidsplads, 
hvorfor udgiften til deltidspladser vil kunne afholdes indenfor den eksisterende økonomiske 
rammer på dagtilbudsområdet. Hvis der mod forventning bliver en større søgning til deltidsstilbud 
(flere end 25 børn), vil Dagtilbud forelægge spørgsmålet om ressourcetildeling til institutionerne, for 
Børneudvalget igen.   
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At taksten for en deltidsplads i vuggestuen godkendes 
 

2. At retningslinjerne for deltidstilbud godkendes 
 

3. At institutioner, der har børn i deltidstilbud modtager fuld betaling for disse børn. Hvis der 
på et tidspunkt er flere end 25 børn i deltidstilbud efter denne ordning, forelægges sagen til 
fornyet behandling. 

 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Børneudvalget 
 Dato: 13-11-2018 

 

Pkt. 1 – 3, Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
 
. 
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6 (Åben) Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU Nord)  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04728 

 

Resumé 
Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner har siden 2004 deltaget i § 60-
selskabet Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord). UU-Nord har i dag 
ansvaret for uddannelsesvejledningen af unge fra 7. klasse til de unge fylder 25 år. Der 
fremlægges enslydende indstillinger om opløsning af UU-Nord i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og 
Lyngby-Taarbæk Kommuner. 

 
Baggrund 
Med Folketingets vedtagelse juni 2018 af Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og 
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal ungeindsats for unge under 25 
år), som træder i kraft 1. august 2019, har kommunerne fået det fulde ansvar for at gøre alle unge 
parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Vedtagelsen af 
loven indebærer samtidig, at kravet om, at kommunernes uddannelsesvejledning skal ske i regi af 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, fjernes. I forlængelse heraf indstilles det til 
Kommunalbestyrelsen at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019. Der fremlægges 
enslydende indstillinger herom i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Den 
fremadrettede organisering af den sammenhængende kommunale ungeindsats fremlægges i en 
særskilt sag jf. punkt om Forankring af vejledningsopgaven - fra UU-Nord til Skole- og 
Ungdomsvejledningen Gentofte. 
 
Indstillingen om at opløse UU-Nord har afsæt i reformen Bedre veje til uddannelse og job. Her er et 
ønske om at koble uddannelsesvejledningen tættere til de øvrige kommunale indsatser for unge på 
tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Uddannelsesvejledningen kan med 
hjemtagelsen til kommunerne blive en integreret del af den samlede indsats for de unge, med 
henblik på, at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsesvejlederne følger, som 
nogle af de eneste aktører på ungeområdet, de unge fra grundskolens udskoling og til det 25. år. 
Den store viden og erfaring, som UU-Nords vejledere har med de unge og deres muligheder for 
komme i uddannelse og beskæftigelse, kan komme til at spille en meget central rolle i de 
sammenhængende kommunale ungeindsatser. Derfor er der et ønske om bringe 
uddannelsesvejledernes kompetencer i spil i de nye kommunale organiseringer, der følger af 
reformen.  
 
Det fremgår af § 15 i Aftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord i 
Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner, at kommunalbestyrelserne i de 
deltagende kommuner kan beslutte at opløse UU-Nord, hvis alle kommunerne er enige om det. 
Aftalen er vedlagt som bilag 1.  
 
Forvaltningerne i de fire kommuner er enige om at indstille en opløsning af UU-Nord.  
 
Det indstilles at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019, hvor kommunernes nye ansvar i 
forhold til den sammenhængende kommunale ungeindsats træder i kraft. Tidspunktet passer 
desuden med skoleårets start.  
 
UU-Nords økonomi er sammensat af kommunale basistilskud, der dækker udgifterne til 
uddannelsesvejledningen af unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år samt tilkøbsydelser, der er 
individuelle ydelser for de enkelte kommuner. Gentofte Kommune har tilkøbt et årsværk, som 
primært dækker vejledning i ViTo.  
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Budgettet til UU-Nord er en del af den enkelte kommunes budget, og der betales kvartalsvise 
driftstilskud fra kommunerne til UU-Nord. Udgifterne til uddannelsesvejledning fremadrettet 
forventes at være de samme for den enkelte kommune som i dag. Der kan være enkelte mindre 
udgifter forbundet med opløsningen af UU-Nord, fx i forbindelse med opsigelse af lejemålet, men 
den videre drift af vejledningen i den enkelte kommune forventes at være udgiftsneutral. Det 
forventes dermed, at udgifterne til de medarbejdere som Gentofte Kommune overtager ved 
opløsningen og de tilhørende driftsudgifter ved forankringen i regi af Ungdomsskolen, svarer til det 
hidtidige udgiftsniveau.   
 
Gentofte Kommune andel af UU-Nords budget for 2018 udgør ca 6.450.000kr. 
 
Der er en pensionsforpligtelse i UU-Nord til ansatte med status som tjenestemænd, denne 
forventes fordelt solidarisk mellem de fire kommuner og vil indgå i afviklingsaftalen. 
 
I forbindelse med opløsningen af UU-Nord skal der ske en fordeling af UU-Nords ansatte, aktiver, 
passiver, rettigheder og pligter i overensstemmelse med Aftale om drift af UU-Nord. 
 
Det fremgår af § 15 i Aftale om drift af UU-Nord, at fordelingen i tilfælde af opløsning skal ske efter 
de samme principper, som driftsudgifterne fordeles efter. Pt. er fordelingen mellem de fire 
kommuner således: 

 Gentofte Kommune 33,65 %, 

 Gladsaxe Kommune 31,36 % 

 Herlev Kommune 11,98 %, og 

 Lyngby-Taarbæk Kommune 22,98 %. 
 
Den endelige fordeling vil blive beregnet i den afviklingsaftale, som udfærdiges i forbindelse med 
opløsningen af UU-Nord.  
 
De 30 ansatte i UU-Nord overdrages til de fire kommuner efter reglerne i 
virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket betyder, at medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår 
fortsætter uændret.  
 
De fire kommuner fordeler medarbejderne imellem sig, blandt andet på baggrund af 
medarbejdernes ønske om kommuneplacering, og deres nuværende primære arbejdsopgaver. 
Processen for fordeling af medarbejderne til de fire kommuner vil ske med involvering af MED 
gruppen i UU-Nord og i samarbejde mellem UU-Nords ledelse og UU-Nords bestyrelse. Når de 
nye teams i de fire kommuner er sammensat, vil medarbejderne blive inddraget i udviklingen af 
hver kommunes kommende vejledningsindsats. 
 
Efter beslutning om opløsning af UU-Nord orienteres Det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen 
herom, jf. Styrelseslovens § 60a, stk. 3. Det er aftalt, at Gentofte Kommune forestår orienteringen 
af Ankestyrelsen på vegne af alle fire kommuner. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, 
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  

1. At Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord opløses med virkning pr. 1. 
august 2019, 
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2. At UU-Nords ansatte, aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser fordeles som beskrevet i 
Aftale om drift af UU-Nord, idet forvaltningen bemyndiges til at indgå selve afviklingsaftalen, 
og  

3. At midlerne fra Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord overføres til den nye 
kommunale vejledningsindsats. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 Dato: 05-11-2018 

 

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 Dato: 07-11-2018 

 

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 12-11-2018 

 

Pkt. 1- 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. UU-Nord aftale 2008 - gældende (2510799 - EMN-2018-04728) 

 

7 (Åben) Forankring af vejledningsopgaven - fra UU-Nord til Skole- og 
Ungdomsvejledningen Gentofte  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04728 

 

Resumé 
Som følge af dagordenspunktet vedr. hjemtagelse af vejledningsopgaven og nedlæggelse af § 60 
selskabet Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord), hvor Gentofte Kommune 
har deltaget sammen med Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner, indstilles det til 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og til 
Skoleudvalget, at vejledningsopgaven organisatorisk forankres i regi af Ungdomsskolen. 
Forankringen træder i kraft pr. 1. august 2019 i forbindelse med nedlæggelsen af UU-Nord.  

 
Baggrund 
Reformen af det forberedende område peger på behovet for at skabe bedre rammer for vejledning 
og støtte, og blandt andet sikre, at de forskellige funktioner koordineres og det delte 
myndighedsansvar håndteres hensigtsmæssigt. Dette er i god tråd med pejlemærket ’Fri fremtid - 
Unge skal vejledes og inspireres til at træffe selvstændige valg om uddannelse og arbejdsliv, og 
gøres bevidste om, at mål og drømme kan ændre sig undervejs.’ fra EN UNG POLITIK 2016. Her 
fremgår det, at de unge i Gentofte efterspørger en styrket vejledningsindsats. Det fremgår 
endvidere i et af aktivitetsmålene fra Fremtidens udskoling, at der bør arbejdes målrettet med 
elevernes kendskab til en bred vifte af jobmuligheder og uddannelsesretninger samt løbende 
vejledning af eleverne. 
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Med udgangspunkt i dette og den nye uddannelsespolitiske målsætning om, at alle unge skal have 
en ungdomsuddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet, ønskes det, at 
uddannelsesvejledningen kobles tættere til de øvrige kommunale indsatser på tværs af 
uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Hjemtagelsen af vejledningsopgaven giver et 
bedre grundlag for dette arbejde.  
 
Vejlederne er blandt de få aktører, der kan følge den unge op til det 25. år på tværs af den unges 
individuelle udfordringer og dermed på tværs af kommunens indsatser. Dette gør vejlederne til en 
helt central aktør på ungeområdet i forhold til at sikre Gentofte Kommunes målsætning om, at alle 
unge får en ungdomsuddannelse.  
 
Vi har i dag et fysisk ungemiljø omkring Ungdomsskolen på Bregnegårdsvej og Hartmannsvej 22, 
der huser Ungecenteret, uddannelsesvejledere med fokus på elever i udskoling og til det 25. år 
samt Gentofte Studenterkursus. Hjemtagelsen og forankring i netop dette miljø giver mulighed for 
at styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle omkring de unge og samtidig både styrke 
grundskolevejledningen og sammenhængen mellem de forskellige vejledningsindsatser.  
 
Vejledningsopgaven i forhold til unge i den skolepligtige alder skal efter hjemtagelsen fortsat 
håndteres i tæt samarbejde med folkeskolerne, ligesom vejledningsopgaven i forhold til unge, der 
har forladt folkeskolen, fortsat varetages i tæt dialog med Ungecentret 
 
Det foreslås, at den organisatoriske placering af vejledningen sker i regi af Ungdomsskolen. Det vil 
betyde, at man kan bibeholde velfungerende samarbejdsrelationer og samtidig være fysisk tæt på 
ledelsen. Samtidig foreslås det at UU-Nord i Gentofte Kommune skifter til Skole- og 
Ungdomsvejledningen Gentofte (arbejdstitel). 

 
Endvidere foreslås det, at der hurtigst muligt efter den politiske beslutningsproces i de fire 
kommuner, som forventes gennemført ultimo december, igangsættes en proces i tæt samarbejde 
med medarbejderne fra UU-Nord, Ungdomsskolen og den kommunale ungeindsats i Gentofte 
Kommune vedr. den konkrete udformning af Skole- og Ungdomsvejledningen Gentofte 
(arbejdstitel). 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, 
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At UU-Nord i Gentofte Kommune efter hjemtagelsen d. 1. august 2019 organisatorisk 
forankres i regi af Ungdomsskolen.  

2. At der i perioden frem til hjemtagelsen gennemføres en proces i tæt samarbejde med 
medarbejderne fra UU-Nord, Ungdomsskolen og den kommunale ungeindsats i Gentofte.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 Dato: 05-11-2018 

 

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 Dato: 07-11-2018 
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Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 12-11-2018 

 

Pkt. 1- 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
 
. 

 

8 (Åben) Erhvervsaffaldsgebyrer 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04487 

 

Resumé 
I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne hvert år fastsætte det administrative 
affaldsgebyr for virksomheder samt gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen. 
Teknik og Miljø fremlægger gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2019 til godkendelse.  
 
Det administrative gebyr er uændret i forhold til 2018. Gebyrstørrelserne for virksomheders adgang 
til genbrugsstationen er på baggrund af resultater fra brugerundersøgelser steget i forhold til 2018. 
 

 
Baggrund 
Administrationsgebyr 
Det administrative gebyr dækker kommunens samlede omkostninger til affaldsplanlægning, drift og 
administration af affaldsordninger fra virksomheder ud fra affaldsbekendtgørelsens regler.  
Administrationsgebyr betales til hjemkommunen. Administrationsgebyret i Gentofte Kommune for 
virksomheder er uændret i forhold til 2018, idet antallet af gebyrpligtige virksomheder i Gentofte 
Kommune skønnes uændret i 2019. 
 
Gebyr for adgang til genbrugsstation, fællesordning 
Virksomheder beliggende i Gentofte Kommune, virksomheder fra øvrige kommuner samt 
udenlandske virksomheder skal betale gebyr til Vestforbrændings fællesordning for adgang til 
genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.  
 
Gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen skal afspejle de faktiske 
omkostninger, og er baseret på resultaterne af en række brugerundersøgelser, den seneste, 
gennemført i juni 2018. Disse undersøgelser indikerer, at årskortkunder medbringer mere 
omkostningstungt affald, hvorfor gebyret er steget i forhold til 2018. Gebyret på engangsbilletter er 
uændret. Gebyrstigningen på farligt affald afspejler en generel stigning i 
behandlingsomkostningerne. 
 
Gebyrerne for adgangen til genbrugsstationerne i 2019 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse 
den 19. september 2018.  
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Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At gebyrblad for erhvervsaffald for 2019 vedtages. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1 - Gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2019 (2488426 - EMN-2018-04487) 

 

9 (Åben) Økonomisk rapportering 3. kvartal 2018  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-02037 

 

Resumé 
Økonomi forelægger rapportering for 3. kvartal til godkendelse. Den økonomiske vurdering er 
baseret på forbruget pr. 30. september 2018.  
 
Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg/ 
Kommunalbestyrelse. 

 
Baggrund 
Formålet med økonomisk rapportering er at give en status for kommunens økonomi samt foretage 
de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget. 
 
Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte bevillingsområder og en 
generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet. 
De væsentligste konklusioner i den økonomiske rapportering er følgende: 
 

 Kommunens serviceramme forventes fortsat at blive overholdt. Regnskabet forventes at 
udgøre 3.295,5 mio. kr. hvilket afspejler en marginal forbedring sammenlignet med den 
økonomiske rapportering pr. 30. juni 2018. 

 Anlægsforbruget netto forventes at blive 341,1 mio. kr. hvilket er 12,5 mio. kr. under det 
korrigerede budget 

 Likviditeten ultimo 2018 forventes at udgøre 394,1 mio. kr. svarende til en forbedring på 
60,9 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.   

 

 

Indstilling 
Økonomi indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At de bevillingsmæssige forhold i den økonomiske rapportering godkendes. 
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Økonomisk rapportering 3. kvartal 2018 (2528128 - EMN-2018-02037) 

 

10 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05001 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

11 (Lukket) Orientering om udbud vedr. privat hjemmehjælp  
Offentlig titel  Orientering om udbud vedr. privat hjemmehjælp 

Sags ID: EMN-2018-05223 

 

Resumé 
      

 
Baggrund 
      
 

Indstilling 
      

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
 
. 

 

12 (Lukket) Miljøpris 2018  
Offentlig titel  Miljøpris 2018 

Sags ID: EMN-2018-00631 

 

Resumé 
  

 
Baggrund 
      
 

Indstilling 
      

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
      
 

13 (Lukket) Ældreprisen 2018  
Offentlig titel  Ældreprisen 2018 

Sags ID: EMN-2018-05038 

 

Resumé 
      

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
      

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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14 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

Sags ID: EMN-2018-05001 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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