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Side 3

1 (Åben) Særlig sprogindsats for flersprogede børn 0-6 år i Gentofte Kommune   
  
Sags ID: EMN-2021-02652 
 
Resumé 
På udvalgsmødet den 13. august 2019 (punkt 3) blev Børneudvalget orienteret om resultaterne af 
3- og 5-årssprogvurderinger i Gentofte Kommune. Resultaterne viste, at flertallet af børn med 
dansk modersmål har en alderssvarende sproglig udvikling, mens mange flersprogede børn har 
dansksproglige udfordringer. Udvalget blev derfor på mødet i 2019 orienteret om en fremadrettet 
skærpet kommunal indsats for denne målgruppe. Der er nu lavet en ny analyse af sprogindsatsen 
for flersprogede børn i dagtilbud. Udvalget bliver med dette dagsordenspunkt orienteret om 
resultaterne og nye tiltag for at styrke den kommunale sprogindsats for flersprogede 0-6-årige 
børn. 
 
Baggrund 
Alle børn i kommunen tilbydes en 3- og 5-års sprogvurdering. Det gælder børn med 1) dansk som 
modersmål, 2) børn med dansk + et 2. sprog og 3) flersprogede børn, hvor ingen af forældrene er 
dansksprogede. Desuden vurderes børn løbende afhængigt af behov. Vurderingen tester hhv. 
barnets talesproglige – og før-skriftlige færdigheder. Fokus nedenfor er på resultaterne af de 
talesproglige færdigheder. Resultatet scores på en normbaseret percentilskala fra 1-100, der 
angiver om barnet har behov for en a) særlig-, b) en fokuseret- eller c) en generel indsats. I bilag 1 
beskrives indsatserne nærmere sammen med en analyse af resultater for børn i alderen 3 til 5 år, 
der er sprogvurderet i perioden 1.5.2018 til 30.4.2021. Analysen viser følgende tendenser: 
 
Talesproglige resultater for 3- og 5-årige børn: 
 Hhv. 11- og 12 % af alle 3- og 5-årige børn i kommunen har talesproglige udfordringer. Normen 

for alle børn i Danmark er 15 %.  
 I gruppen af børn med dansk som modersmål (76 % af samlet gruppe) har 5 % af både de 3-

årige (66 børn) og de 5-årige (60 børn) talesproglige udfordringer.  
 For børn med dansk + 2. sprog (15 % af samlet gruppe) har 17 % af de 3-årige talesproglige 

udfordringer (44 børn) og 26 % af de 5-årige (62 børn).  
 I gruppen af flersprogede børn (9 % af samlet gruppe) har 31 % af de 3-årige talesproglige 

udfordringer (49 børn) og 51 % af de 5-årige (72 børn).  
 
Børns dansksproglig progression fra første til seneste vurdering: 
Nedenstående resultater er baseret på det enkelte barns første og seneste vurdering. For flertallet 
er det hhv. en 3- og 5-årsvurdering. Enkelte børn er dog 4 år ved første eller seneste test, men for 
alle børnene er der minimum et år mellem første og seneste test. 
 660 børn med dansk modersmål har mere end en sprogvurdering. Ud af disse har 42 børn 

sproglige udfordringer ved deres første vurdering og 33 % heraf er fortsat sprogligt udfordret 
ved deres seneste vurdering (svarende til 14 børn).   

 Ud af de 145 børn med dansk + 2. sprog, der har mere end en sprogvurdering, har 53 
sproglige udfordringer ved deres første vurdering og 36 % heraf er fortsat udfordret ved deres 
seneste vurdering (svarende til 19 børn). 

 51 flersprogede børn har mere end en sprogvurdering. Ud af disse har 35 børn sproglige 
udfordringer ved deres første vurdering og 69 % heraf er fortsat udfordret ved deres seneste 
vurdering (svarende til 24 børn). 

 
Det er ikke muligt at sammenholde resultaterne med nationale data for samme periode.  
 
Anbefalede tiltag: 
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Vi ved fra forskning, at flersprogede børn ofte har sværere ved dansk sprogtilegnelse end børn 
med dansk modersmål. Børns sproglig udvikling er afhængig af, hvor meget af sproget de møder 
og kvaliteten af sprogstimuleringen og de sociale interaktioner, som de indgår i. Kommunens 
resultatet er derfor ikke overraskende. Samtidig har de flersprogede børn en sproglig udvikling, der 
kalder på en styrket indsats for netop denne målgruppe - især da børns sproglige færdigheder har 
stor betydning for både, hvordan de trives og udvikles i dagtilbud og for hvordan de klarer sig 
senere hen.  
 
Der igangsættes bl.a. et kompetenceløft blandt det pædagogiske personale i kommunens 
vuggestuer med metoden ’Vi Lærer Sammen’ (VLS). VLS er en evidensbaseret indsats, der giver 
det pædagogiske personale værktøjer til at arbejde systematisk- og målrettet med udvikling af 
læringsmiljøet for småbørns sprog, matematisk opmærksomhed, arbejdshukommelse, 
opmærksomhed, selvregulering, følelsesmæssig udvikling og sociale relationer. Indsatsen har 
været udskudt pga. corona-restriktioner, men nu igangsættes de første kurser til september i ti 
vuggestuer med mange flersprogede børn. (Vuggestuerne er samlet normeret til ca. 300 børn). 
 
Indsatsen omkring flersprogede børns sprog styrkes yderligere via certificerende Hanen-
kursusforløb for det pædagogiske personale i kommunens dagtilbud. Hanen er en canadisk, 
evidensbaseret metode, som udvikler pædagogens kompetencer i at understøtte udviklingen af 
kommunikation og sprog (fx ordforråd og sprogforståelse), samt sociale færdigheder hos alle børn 
uanset børnenes sproglige niveau. Kurset, inkl. certificering, tilbydes i første omgang til ca. 40 
pædagoger fra dagtilbud med en høj andel flersprogede børn og forventes igangsat i efteråret 
2021. 
 
Endelig arbejdes der generelt på, at institutioner, der tildeles særlige midler til sprogarbejdet med 
de flersprogede børn, i højere grad kombinerer det individuelle arbejde i forhold til det enkelte barn 
med en styrkelse af det sproglige læringsmiljø i de fællesskaber, som barnet indgår i. Her kan 
særligt Hanen-færdighederne komme i spil.  
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller: 
 
Til Børneudvalget: 
 
At udvalget tager orienteringen om sprogresultaterne og tiltag til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Bilag 1 Særlig sprogindsats for flersprogede børn (4080614 - EMN-2021-02652) 
 

2 (Åben) Lettere behandlingsforløb til børn og unge i psykisk mistrivsel  
  
Sags ID: EMN-2021-03744 
 
Resumé 
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Børneudvalget orienteres om lettere behandlingsforløb til børn og unge i psykisk mistrivsel. Det 
gælder STIMEs gruppeforløb og individuelle ungeforløb, der er forankret i Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR). 
 
Baggrund 
STIME er et udviklingsprojekt og står for ’Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges Mentale 
sundhed’. I udviklingsprojektet samarbejder Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og syv 
kommuner i Region Hovedstaden (Gentofte, Bornholm, Frederiksberg, Gladsaxe, Høje-Taastrup, 
København og Lyngby-Taarbæk). STIME-projektet har afsæt i et ønske om at kunne iværksætte 
hjælp til børn og unge i begyndende psykisk mistrivsel i nærmiljøet og derved forebygge mere 
alvorlig psykisk sygdom. Et fælles mål for projektet er at gøre en forskel, inden problemerne vokser 
sig store og fører store personlige, familie- og samfundsmæssige omkostninger med sig. 
 
I projekt STIME samarbejdes der om udvikling af:  
 tidlig opsporing af børn og unge i (begyndende) psykisk mistrivsel. 
 lettere behandlingsindsatser indenfor angst, bekymringer og tristhed, uro og 

opmærksomhedsvanskeligheder samt begyndende spiseforstyrrelser og selvskade. 
 vejledningsforløb til læringsmiljøet i dagtilbud og på skoler for en helhedsorienteret indsats. 
 Hurtigere henvisning af børn og unge til psykiatrien, hvis de er i betydelig psykisk mistrivsel. 
 
Projektet løber frem til udgangen af marts 2022. Aktuelt er projektet i en afprøvnings- og 
udviklingsfase.  
 
I kommunerne er STIME forankret i PPR. Det er psykologer, som varetager behandlingsforløbene 
på baggrund af efteruddannelse i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og Center for Angst. 
 
Der er 5 forløb i STIME. De henvender sig til børn og unge i aldersgruppen 3-17 år i dagtilbud, 
kommunale folkeskoler og privatskoler (og ungdomsuddannelser) i Gentofte Kommune.  
 
Der er to gruppeforløb: 
 Forældrepiloterne er for forældre med børn i 3 – 10 årsalderen med udfordringer indenfor uro, 

impulsivitet og opmærksomhed i en grad, hvor forældrene oplever, at der er behov for støtte og 
hjælp i hverdagen (tidlige tegn på ADHD).  

 Få Styr På angsten er for forældre med børn i 6 – 12 årsalderen med mild til moderat angst, 
hvor barnet har problemer i hverdagen i en grad, hvor forældrene oplever, at der er behov for 
støtte og hjælp i hverdagen - men ikke i en grad, hvor angsten forstyrrer barnet massivt. 

 
I begge gruppeforløb kan der deltage op til 8 familier, og der er tilknyttet to psykologer/behandlere. 
Der er opstart af forløb 4 gange årligt (i august, september, januar og marts). Forløbende består af 
3-4 forældreworkshops over 10 uger. 
 
Der er tre individuelle ungeforløb: 
 Når bekymring og tristhed fylder for meget (EMO-forløbet) er for unge i alderen 13 – 17 år, der 

oplever bekymring og tristhed i en grad, der begrænser deres livsudfoldelse og psykiske 
udvikling (tidlige tegn på angst og/eller depression). 

 Når svære følelser fører til selvskade (selvskadeforløbet) er for børn og unge i alderen 12 - 17 
år, men med risikoadfærd og begyndende selvskadende tanker og adfærd. 

 Når tanker om mad og krop fylder for meget (spiseforløbet) er for børn og unge i alderen 10 - 
17 år med risikoadfærd og tidlige tegn på spiseforstyrrelser i form af dominerende tanker om 
krop, motion og mad.  

 



Side 6

Ungeforløbene er baseret på 5-7 samtaler mellem den unge og en psykolog. Forældrene deltager 
(som minimum) i første og sidste samtale. Der er løbende visitation og opstart af forløb.  
 
Alle 5 forløb er baseret på kognitiv adfærdsterapi med en varighed på ca. 10 uger. Der er udviklet 
manualer til alle forløb, som støtter a) psykologen i samtalerne med barnet/den unge og/eller b) 
forældrene i forhold til øget indsigt i udfordringerne og nye handlemuligheder gennem konkrete og 
praksisnære øvelser uge for uge. 
 
Det er kun forældre, der kan tilmelde familien. Viser det sig, at barnet/den unge ikke er indenfor 
målgruppen, vejledes der til andet relevant tilbud. 
 
I løbet af 1. halvår 2021 er der afsluttet og opstartet:  
 3 gruppeforløb med Forældrepiloterne, hvor der har deltaget 22 familier. Herudover har 4 

familier fået individuelle forløb som følge af individuelle forhold.  
 4 gruppeforløb med Få Styr På angsten med 32 familier 
 14 individuelle EMO-forløb 
 7 individuelle selvskadeforløb 
 3 individuelle spiseforløb. 
 
Herudover er en del familier, der har tilmeldt sig et individuelt ungeforløb, blevet henvist videre til 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center for videre udredning, fordi barnets/den unges udfordringer 
var udenfor STIMEs målgruppe. 
 
Dette aktivitetsniveau matcher den nuværende kapacitet i PPR. 
 
For af flest mulige forældre kender forløbene, så de kan tilmelde sig, mens udfordringerne er små, 
kommunikerer PPR om forløbene til forældre 3-4 gange årligt via AULA. 
 
I Budgetaftale 2021-22 for Gentofte Kommune er der afsat 1,2 mio. kr. årligt i 2022 og 
overslagsårene til ansættelse af to psykologer, når den nuværende projektfinansiering udløber. 
Derfor er overgangen til lokal finansiering og forankring i PPR i fokus frem mod projektets 
afslutning. 
 
Til sidst skal det nævnes, at samarbejdet mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og 
deltagerkommunerne styrkes igennem STIME, som der orienteres om i punktet ”Evaluering af 
styrke tværsektorielt samarbejde om psykisk sårbare børn og unge” til Børneudvalget den 17. 
august 2021. 
 
I bilaget er der yderligere om tilmelding og visitation, kommunikation, samarbejdet med dagtilbud 
og skoler samt evaluering. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Børneudvalget:  
 
At orienteringen om lettere behandlingsforløb til børn og unge i psykisk mistrivsel tages til 
efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
1. Bilag om lettere behandlingsforløb til børn og unge i psykisk mistrivsel (4080651 - EMN-
2021-03744) 
 

3 (Åben) Opfølgning på trivselsindsats til unge under corona  
  
Sags ID: EMN-2021-03926 
 
Resumé 
I maj måned blev der givet en orientering om de mange trivselsfremmende tiltag, som unge i 
Gentofte Kommune kan benytte sig af. Nogle tiltag er faste tilbud, mens andre er opstået eller 
tilpasset i forbindelse med corona. I vedlagte overblik gives en opfølgning på de forskellige tiltag.  
 
Baggrund 
Unge i Gentofte Kommune har mulighed for at benytte sig af en bred vifte af forskellige tilbud, som 
kan understøtte deres trivsel. Nogle tilbud har et bredt socialt sigte, nogle er målrettet særlige 
problemstillinger, tilbuddene kan være kommunale, private eller frivillige og de kan have et mere 
eller mindre direkte fokus på trivsel.  
 
Et bredt overblik over de forskellige tilbud er forelagt udvalgene i maj 2021. I det vedlagte overblik 
gives et overblik over disse tiltag, herunder aktuelle data hvor det er muligt/relevant. 
 
Det er aftalt, at der gives en tilsvarende opfølgning til november. 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget, Børneudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Opfølgning på orientering om trivselsindsatser til unge aug 2021 (4080336 - EMN-2021-
03926) 
 

4 (Åben) Evaluering af styrket tværsektorielt samarbejde om psykisk sårbare børn og unge

  
  
Sags ID: EMN-2021-03813 
 
Resumé 
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Gentofte Kommune har været en del af et projekt mellem kommunen og Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Center med det formål at styrke et sammenhængende og koordineret forløb 
for børn og unge. Evalueringen viser, at implementeringen er godt i gang, og at der efter projektets 
afslutning fortsat er behov for implementering. Dette vil blive prioriteret i Børn og Familie og PPR 
fremadrettet.  
 
Baggrund 
Gentofte Kommune har været en del af et projekt med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
(BUC) i Region Hovedstaden, Frederiksberg og Gladsaxe Kommuner om at styrke samarbejdet 
mellem kommuner og region om psykisk sårbare børn og unge. 
 
Formålet har været at udarbejde en model for samarbejdet mellem BUC og kommunen så 
forløbene for børn og unge bliver mere sammenhængende og koordineret. Projektet blev formelt 
afsluttet i foråret 2021. 
 
For at fremme en tidligere inddragelse, styrke samarbejdet og sikre tydelige roller og ansvar er der 
i projektperioden udviklet og afprøvet  

 Faste kontaktpersoner i såvel psykiatrien som kommunen 
 Klare rammer for samarbejdet før, under og efter netværksmøder.  
 Konkrete guides til personalet med rammer og forventninger til samarbejdet.  

Efterfølgende er der arbejdet med at implementere disse forhold i forbindelse med udredning og 
behandling af børn og unge i psykiatrien og opfølgning herpå. 
 
Evalueringen viser, at man i forskellig grad er nået i mål med implementeringen på tværs af afsnit 
og ambulatorier (i BUC) og kommuner (Børn og Familie og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
(PPR) i Gentofte). Der bliver lagt vægt på, at det tager tid at implementere ny praksis fuldstændigt 
– på tværs af mange forskellige organisationer, arbejdsgange og kulturer. Eksempelvis viser 
evalueringen, at kommunerne stadig i mange tilfælde endnu ikke oplever at modtage 
kontaktinformation på den ansvarlige kontaktperson fra BUC i starten af et forløb. 
 
Evalueringen viser også, at den øgede mængde af skriftligt materiale fra BUC har tilført 
kommunerne viden, som de ikke havde før. Det har understøttet kommunernes forudsætninger for 
forberedelse og igangsættelse af kommunale indsatser og foranstaltninger.  
 
I Gentofte Kommune har fremsendelsen af behandlingsplaner til kommunen tidligt i BUC-forløbet 
muliggjort, at det interne kommunale samarbejde kan starte langt tidligere op. Eksempelvis kan 
PPR og Børn og Familie - allerede inden barnet er færdigudredt - igangsætte arbejdet omkring et 
barn og sætte skub i tidskrævende processer som fx skolevisitation. 
 
Det er ligeledes den generelle oplevelse, at netværksmøderne er blevet bedre. Alle er forberedte, 
og man har et fælles fokus, der sikrer højere kvalitet i den indsats, der leveres til børn og unge 
med psykiske lidelser. Det er samtidig tilbagemeldingen, at aftalerne mellem barnet/den unge og 
dennes forældre/pårørende samt de enkelte parter bliver dokumenteret i referater, så såvel 
fagpersoner som barnet/den unge og forældre/pårørende oplever en tydelig og gennemskuelig 
proces  
 
I Gentofte Kommune har fremsendelsen af erklæringen, inden netværksmødet givet mulighed for 
at rådgivere og PPR-psykologer kan møde velforberedte op til netværksmøde på BUC med en 
fælles forståelse af barnet og muligheder for støtte og indsatser, så dialogen på mødet bliver mere 
frugtbar og kvalificeret i forhold til de næste skridt.  
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Evalueringen er baseret på interviews og spørgeskemaer til medarbejdere i BUC samt 
familieafdelinger og PPR-afdelinger i de tre involverede kommuner og er lavet af Implement. 
 
Det er aftalt, at implementeringen fortsætter blandt alle involverede parter. I Gentofte Kommune 
sker det via en tovholder (i form af en medarbejder) i Børn og Familie og PPR - understøttet af 
ledelsen.  
 
Det skal til sidst også bemærkes, at medarbejdere i BUC og Gentofte kommune som følge af den 
øgede kommunikation mellem BUC og Gentofte Kommune, det øgede kendskab til hinandens 
rammer og arbejdsgange og styrkede relationer oplever, at der er skabt grobund for et langt bedre 
og mere glidende samarbejde, der kommer familierne og de sårbare børn og unge til gode. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Børneudvalget:  
 
At orienteringen om evaluering af Styrket samarbejdet med Region Hovedstaden om psykisk 
sårbare børn og unge tages til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

5 (Åben) Kvartalsrapportering Børneudvalget 2. kvartal 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-03441 
 
Resumé 
Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for børneområdet 2. kvartal 2021 (bilag 1), 
budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3). 
 
 
Baggrund 
Dagtilbud 
Pædagogernes vurderingen af de treårige og femårige børns sproglige færdigheder for 2020/21 
indgår. Det overordnede billede er, at børnenes sproglige niveau er stabilt ift. 2019. 
 
Der er ledig kapacitet i daginstitutionerne. Pr. 1. juli 2021 er der 14 institutioner eller afdelinger, der 
har 10% eller flere ledige normpladser.  
Fra 1. januar til 1. juli 2021 har der været åben i 12 institutioner for børn fra andre kommuner for 
enten vuggestuebørn, børnehavebørn eller begge grupper. Det sidste halvår har åbningen 
resulteret i 39 bookinger fra andre kommuner.  
 
Pædagogandelen er første halvår af 2021 blevet indhentet for alle institutioner alle måneder, 
hvilket har gjort det muligt at udregne et halvårsgennemsnit. Halvårsgennemsnittet i 2021 er på 
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63%. Der skal tages højde for de særlige forhold, som restriktioner i forbindelse med covid-19 har 
betydet for institutionernes brug af personaleressourcer. 
 
Børn og Familie 
Børn og Familie har fokus på at skabe relevante indsatser, der er tilpasset målgruppen i 
samarbejde med kommunes Familiecenteret og Ungekontakten, hvor myndighed og udfører 
samarbejder tæt om at skabe individuelle indsatser af høj kvalitet. Rådgiverne i Børn og Familie 
har været i gang med et uddannelsesforløb omkring systematik i sagsarbejdet og der arbejdes 
løbende med at få implementeret redskaberne i praksis. Formålet med systematikforløbet er at 
styrke den høje grad af kvalitet og lovmedholdelighed i arbejdet med udsatte børn, unge og deres 
familier. Derudover arbejdes der løbende på at sikre tværfaglige perspektiver omkring 
sagsarbejde. 
 
Der ses en stigning i antallet af underretninger. Mange af underretningerne kommer fra psykiatrien 
og omhandler børn og unge i mistrivsel under nedlukningen af samfundet. Børn og Familie 
samarbejder tæt med almenområdet og frivilligområdet om at tilbyde målrettet indsatser til børn, 
unge og familier, der er påvirket af nedlukningen og konsekvenserne af isolationen. Børn og 
Familie har blandt andet et stærkt samarbejde med skolerne, PPR og det frivillige tilbud 
headspace, Ventilen og Byens Hus om at skabe gode og virksomme tilbud til målgruppen. 
 
Børns sundhed og Forebyggelse 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
Antallet af nye indstillinger til PPR er opgjort. Det er indstillinger til psykolog og logopæd for 
aldersgruppen 0 – 18 år. I de første fem måneder af 2021 har der samlet været 263 nye 
indstillinger. Det er flere end de første fem måneder af både i 2020 og 2019, hvor der var hhv. 157 
og 226 nye indstillinger. 
 
Tandplejen 
Der ses en stigning i patienterne til ”Fritvalgsordningen” i forhold til tidligere år. 
 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2021 til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Kvartalsrapport Børneudvalget 2. kvartal 2021 (4006602 - EMN-2021-03441) 
2. Budgetændringer 2. kvartal 2021- Børn (4044805 - EMN-2021-03441) 
3. Opfølgninger på tidligere opgaveudvalg Børneudvalget 2. kvartal 2021 (4079364 - EMN-
2021-03441) 
 

6 (Åben) Danmarkskort 2020 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet   
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Sags ID: EMN-2021-03306 
 
Resumé 
Siden 2018 skal Social- og Ældreministeriet (tidligere Børne- og Socialministeriet) hvert år inden 1. 
juli offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med det forudgående års statistik over 
omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.  
 
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: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver 
den.  
 
Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og Ankestyrelsen 
ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det betegnes ”at 
hjemvise en sag” og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.  
 
Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves, benævnes det, at kommunens afgørelse bliver 
omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver 
ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der bliver omgjort (hjemvist, ændret 
eller ophævet) af Ankestyrelsen.  
 
Børne- og Socialministeriet har ligesom de foregående år udarbejdet 3 danmarkskort for 
omgørelsesprocenter i 2020: for hele socialområdet, 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: 
Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2020 (sm.dk) 
Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2020 (sm.dk) 
Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2020 (sm.dk) 
 
På kortet for hele socialområdet indgår alle bestemmelser i lov om social service.  
Som det fremgår af tabel 1 og 2 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2020 135 afgørelser 
på hele socialområdet fra Gentofte Kommune. Omgørelsesprocenten var 51 %. Heraf var 18 % 
ændrede/ophævede og 33 % hjemviste afgørelser. Stadfæstelsesprocenten var 49 %. I 2019 og 
2018 blev der behandlet henholdsvis 50 og 81 afgørelser. Omgørelsesprocenten var 26 % 
henholdsvis 44 %. Heraf var i 2019 10 % ændrede og 16 % hjemviste afgørelser, mens 
stadfæstelsesprocenten var 74 %. I 2018 var omgørelsesprocenten på 44% fordelt på 7 % 
ændrede og 37 % hjemviste afgørelser, mens stadfæstelsesprocenten var 56 %. I 2020 er 
omgørelsesprocenten for hele socialområdet steget i forhold til 2019. Ændrede/ophævede 
afgørelser er steget med 8 procentpoint, mens antallet af hjemviste afgørelser er steget med 17 
procentpoint. I forhold til 2018 er omgørelsesprocenten i 2020 7 procentpoint højere.   
 
På det sociale børneområde har Gentofte Kommune i 2020 truffet ca. 3000 afgørelser. 
Ankestyrelsen har på det sociale børneområde behandlet 79 afgørelser i 2020 fra Gentofte 
Kommune. Heraf ændrede/ophævede Ankestyrelsen 18 afgørelser og hjemviste 28 afgørelser. 33 
afgørelser blev stadfæstet.  

https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
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På det sociale voksenområde behandler Gentofte Kommune årligt flere tusinde afgørelser. 
Ankestyrelsen har på det sociale voksenområde behandlet 56 afgørelser i 2020 fra 
Gentofte Kommune. Heraf ændrede/ophævede Ankestyrelsen 6 afgørelser og hjemviste 
17 afgørelser. 33 afgørelser blev stadfæstet.  
I kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er der i 2020 sket et fald i 
omgørelsesprocenter i forhold til 2019 på henholdsvis 16, 16 og 7 procentpoint. I forhold til 2018 er 
der i 2020 sket et fald i omgørelsesprocenten i Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk på henholdsvis 10 
og 28 procentpoint. I Rudersdal ses ingen ændret omgørelsesprocent.  
 
På kortet for børnehandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service: 
 

 Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-40)  
 Merudgiftsydelse (§ 41)  
 Tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42- 43)  
 Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44 – 45)  

 
Som det fremgår af tabel 5 og 6 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2020 41 afgørelser 
fra Gentofte Kommune på børnehandicapområdet. Omgørelsesprocenten var 61 %. Heraf var 12 
% ændrede/ophævede afgørelser og 49 % hjemvisninger. Stadfæstelsesprocenten var 39 %. I 
2019 og 2018 blev der behandlet henholdsvis 6 og 42 afgørelser. Omgørelsesprocenten var 33 % 
henholdsvis 64 %. Heraf var i 2019 17 % ændrede/ophævede og 17 % hjemviste afgørelser, mens 
stadfæstelsesprocenten var 67 %. I 2018 var omgørelsesprocenten på 64 % fordelt på 10 % 
ændrede/ophævede og 55 % hjemviste afgørelser, mens stadfæstelsesprocenten var 36 %. I 2020 
er omgørelsesprocenten således steget med 28 procentpoint i forhold til 2019. Det skyldes et fald i 
ændrede/ophævede afgørelser på 5 procentpoint, mens antallet af hjemviste afgørelser er steget 
med 32 procentpoint.    
 
I kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er der i 2020 sket et fald i omgørelsesprocenter i forhold til 
2019 på henholdsvis 37 og 4 procentpoint, mens omgørelsesprocenten i Lyngby-Taarbæk er 
steget med 7 procentpoint. I forhold til 2018 er der i 2020 sket et fald i omgørelsesprocenten i 
Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk på henholdsvis 23 og 6 procentpoint. I Rudersdal ses en stigning i 
omgørelsesprocenten på 15 procentpoint.   
 
Stigningen på børneområdet giver anledning til at Børn og Familie fortsat udvikler afdelingens 
praksis for at sikre, at omgørelsesprocenten nedbringes. I det følgende er der opridset hvilke tiltag 
der er iværksat med henblik på at nedbringe omgørelsesprocenten.  
 

 Alle omgjorte og hjemsendte sager er gennemgået således at læring sikres fremadrettet i 
fremtidige sager.  
 

 Børn og Familie har bedt Ankestyrelsens Taskforce om et udviklingsforløb, som er udviklet 
af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet med denne indsats er at sikre korrekte 
afgørelser, så vi i højere grad undgår hjemvisninger og ændringer af afgørelser.  

 
 Når en afgørelse hjemsendes fra Ankestyrelsen og der er tvivl om afgørelsens indhold 

tager rådgiverne direkte kontakt til sagsbehandleren i Ankestyrelsen. Formålet er at få 
præciseret grundlaget for hjemvisning og bede Ankestyrelsen uddybe hvad de mener 
kommunen burde gøre anderledes. 

 
 
På kortet for voksenhandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service: 
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 Kontante tilskud (§ 95)  
 Borgerstyret personlig assistance (§ 96)  
 Ledsageordning (§ 97)  
 Merudgifter (§ 100)  

 
Som det fremgår af tabel 9 og 10 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2020 3 afgørelser 
fra Gentofte Kommune på voksenhandicapområdet. Omgørelsesprocenten var 33 %, idet en 
afgørelse blev hjemvist, mens der ikke var ændrede/ophævede afgørelser.  
Stadfæstelsesprocenten var 67 %. Både i 2019 og 2018 blev der behandlet 5 afgørelser. 
Omgørelsesprocenten var begge år 40 %, fordelt på 20 % ændrede/ophævede og 20 % hjemviste 
afgørelser (begge år). Stadfæstelsesprocenten var begge år 60 %. 
 
Social & Handicap træffer årligt ca. 100 afgørelser inden for de bestemmelser, der indgår i 
danmarkskortet for voksenhandicapområdet.     
 
I kommunerne Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk er der i 2020 sket en stigning i omgørelsesprocenter 
i forhold til 2019 på henholdsvis 14 og 39 procentpoint, mens omgørelsesprocenten i Rudersdal 
faldt med 26 procentpoint. I forhold til 2018 er der i 2020 sket et fald i omgørelsesprocenten i 
Gladsaxe og Rudersdal på henholdsvis 16 og 1 procentpoint. I Lyngby-Taarbæk ses et fald på 4 
procentpoint. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social & Sundhed orienterer nærmere om 
omgørelsesprocenterne for Gentofte Kommune i vedlagte bilag. 
 
Danmarkskortet har været i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet. Der vil blive orienteret om 
rådenes høringssvar på møderne i Børneudvalget og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At orienteringen om danmarkskort 2020 over omgørelsesprocenter på socialområdet tages til 
efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Notat om danmarkskort 2020 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet (4079855 - 
EMN-2021-03306) 
 

7 (Åben) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne   
  
Sags ID: EMN-2021-00297 
 
Resumé 
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Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer til børneområdet. 
 
Baggrund 
Årsplan 
Børneudvalget 4. kvartal 2021 – 3. kvartal 2022 
Årsplanen for Børneudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende at prioritere emner 
til behandling. 
 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder. 
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre: 
At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der 
forventes drøftet på udvalgsmøderne. 
 
Årsplanen opdateres hvert kvartal. 
 
Se bilag Årsplan for Børneudvalget 4. kvartal 2021 - 3. kvartal 2022. 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den. 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Årsplan for Børneudvalget 4. kvartal 2021 - 3. kvartal 2022 (4080675 - EMN-2021-00297) 
 

8 (Åben) Underskrift   
  
Sags ID: EMN-2021-00660 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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