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Møde i Socialudvalget den 13. november 2014 
 
1  Åbent         Afrapportering af det kommunale tilsyn i 2013 med dag- og døgntilbud 
 
023407-2014 
 
 
Resumé 
Social & Handicap Myndighed skal én gang årligt fremlægge en samlet afrapportering til 
Socialudvalget vedrørende resultatet af tilsynet på voksen handicapområdet.  
 
Tilsynsmyndigheden har udarbejdet et kort notat omkring de overordnede konklusioner fra tilsynet 
samt udviklingen i magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i 2013. 

 
Baggrund 
Social & Handicap Myndighed fører tilsyn med kommunens dag- og døgntilbud på voksen 
handicapområdet. Endvidere behandler Social & Handicap Myndighed indberetninger vedrørende 
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet.  
 
Tilsynet skal sikre retssikkerheden for en gruppe borgere, der i mange tilfælde ikke selv er i stand 
til at stille krav eller forsvare egne rettigheder. Tilsynet skal bl.a. belyse om hjælpen er tilrettelagt 
og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Endeligt skal tilsynet skabe grundlag for en 
konstruktiv dialog mellem dem, der bestiller en opgave (myndighedsfunktionen) og dem, der fører 
den ud i livet (driftsafdelingen og de decentrale enheder, dvs. tilbuddene), med det formål hele 
tiden at sikre kvaliteten i opgaveløsningen. 
  
 
Ud over vedlagte notat vedlægges ”Årsredegørelse 2013 Gentofte Kommune Social& Handicap 
vedrørende anmeldte tilsyn” fra BDO og ”Afrapportering vedrørende magtanvendelse og andre 
indgreb i selvbestemmelsesretten 2013”. 
  
Notatet er gennemgået og drøftet i Handicaprådet på møde den 20. oktober 2014. Der blev bl.a. 
drøftet opfølgning på de anbefalinger, der er givet af BDO, ligesom der blev spurgt ind til brugen af 
uanmeldte tilsyn. 
 

 
Vurdering 
Det er Social & Handicap Myndigheds vurdering, at der blandt kommunens dag – og døgntilbud på 
voksenområdet er en god praksis for indberetning, og at der er det nødvendige fokus på området 
fra personale og forstandernes side. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til indberetningerne om 
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.  

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Socialudvalget: 
  
At notatet med tilhørende bilag vedrørende det kommunale tilsyn med dag– og døgntilbud for 
udviklingshæmmede, sindslidende mv. efter retssikkerhedslovens §16 tages til efterretning.  

 
Beslutninger 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=706708
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Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Notat vedr. det kommunale tilsyn med dag- og døgntilbud for 2013 
 Årsrapport 2013 vedrørende anmeldte tilsyn Gentofte Kommune 
 Afrapportering vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 2013 

 
 
Møde i Socialudvalget den 13. november 2014 
 
2  Åbent         Kvalitetsstandarder - gennemgang 2014 
 
049294-2012 
 
 
Resumé 

Social & Handicap Myndighed har revideret de eksisterende kvalitetsstandarder i forhold til § 109 
omkring kvindekrisecentre, Lov om specialundervisning for voksne og § 100 omkring merudgifter. 

 
Baggrund 

Kvalitetsstandarderne har siden 2010 haft til formål at beskrive kommunens politisk besluttede 
serviceniveau. Et serviceniveau beskriver indholdet og omfanget af de tilbud og ydelser, en 
kommune som udgangspunkt tilbyder. 

Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre ensartethed og tydelighed i visitation til de enkelte 
ydelser. Hermed sikres det, at borgerne behandles ud fra samme kriterier og tilgang, men ud fra en 
konkret og individuel vurdering. Kvalitetsstandarderne er samtidig et arbejdsredskab for ledere og 
medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området. 

Serviceniveauet revideres minimum én gang inden for en valgperiode. Dette er afsættet for den 
igangværende revision.  

Justeringerne af kvalitetsstandarderne består primært af en sproglig gennemskrivning. I forhold til 
kvalitetsstandarden for § 100 omkring merudgifter er beregningsmetoden blevet ændret, hvilket er 
indarbejdet i kvalitetsstandarden. 

 
Vurdering 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3708955
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3709219
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3708965
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=590870
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Social & Handicap Myndighed vurderer, at de udarbejdede kvalitetstandarder er et godt grundlag 
for at sikre den nødvendige styring af områderne, samt give oplysninger til borgerne om 
serviceniveauet. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget:  

At de tre forelagte kvalitetsstandarder godkendes. 

 
Beslutninger 

Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Kvalitetsstandard § 109 Kvindekrisecentre 
 Kvalitetsstandard for kompenserende specialundervisning 
 kvalitetsstandard §100 merudgifter 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 13. november 2014 
 
3  Åbent         Ydelsesbeskrivelser 2014 - 2017 
 
005242-2014 
 
 
Resumé 
 
Ydelsesbeskrivelserne der fastsætter kvalitetsniveauet på kommunens tilbud skal revideres og 
godkendes politisk en gang pr. valgperiode. Social & Handicap Drift udarbejdede i sidste 
valgperiode ydelsesbeskrivelser for alle tilbud på Social & Handicap Drift’s område. 
Ydelsesbeskrivelserne er nu revideret og forelægges til godkendelse. 

 
Baggrund 

Af Styringsaftalen (Rammeaftalen) fremgår, at der til hver takstgruppe skal være knyttet en 
beskrivelse af brugergruppens funktionsniveau, der skal tage udgangspunkt i den terminologi og 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3020930
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3056624
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3670289
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=686705


  Side 6 af 12 
 

kategorisering af funktionsniveauer, der anvendes i Voksenudredningsmetoden. Det fremgår 
desuden, at der til hver takstgruppe tilknyttes en ydelsesbeskrivelse, der tydeligt angiver omfanget 
og tyngden af de leverede ydelser.  

Ydelsesbeskrivelserne fastsætter kvalitetsniveauet på kommunens tilbud ved at specificere de 
ydelser, der er omfattet af taksten og som tilbuddet leverer. Ydelsesbeskrivelserne beskriver blandt 
andet de enkelte tilbuds målgruppe, antal pladser, faglig referenceramme, ydelsens indhold og 
takst (og er dermed et katalog, hvori de enkelte tilbud kan afgrænse deres faglighed og ydelse). 
Hermed sikres det, at borgerne tildeles det tilbud, der passer bedst til den enkelte ud fra en konkret 
og individuel vurdering. 

Det har under denne revision været et væsentligt element at skabe sammenhæng til 
voksenudredningsmetoden VUM, således at der skabes et fælles sprog fra bestilling til udførelse. 
Konkret anvendes VUM-temaerne i beskrivelsen af tilbuddenes ydelser. 

For botilbuddene har det været væsentligt at få beskrevet, at det er en forudsætning for 
takstberegningen, at borgerne er i beskæftigelse eller uddannelse i minimum fire dage ugentlig, 
idet dette har indflydelse på personalenormeringen.  

For borgere, som har udviklingshæmning og som bor i botilbud, er det desuden tilføjet, at ydelsen 
omfatter et tilbud om 4-7 dages ferie årligt. 

Under afsnittet i ydelsesbeskrivelserne om formål og faglig referenceramme er det præciseret, at 
rehabilitering og medborgerskab er en fælles referenceramme i Gentofte Kommune. 

Der er således 2 formål med at fremlægge ydelsesbeskrivelserne til drøftelse i Handicaprådet og 
Socialudvalget: Dels den almindelige revurdering, dels justering af beskrivelserne, så de svarer til 
Voksenudredningsmetodens kategoriseringer. 

Ydelsesbeskrivelserne er ikke udarbejdet med borgerne som målgruppe men er et professionelt 
værktøj til ledere og sagsbehandlerne, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området.  

Ydelsesbeskrivelserne skal ses i sammenhæng med ”Serviceniveau for brugerbetaling” og 
kvalitetsstandarderne i Gentofte Kommune. Kvalitetsstandarderne har været forelagt til politisk 
behandling i 2014 og ”Serviceniveau for brugerbetaling” forelægges omkring årsskiftet. 

På Social & Handicap Drifts område er der i alt 27 ydelsesbeskrivelser, hvoraf der her forelægges 
17 til drøftelse. Ydelsesbeskrivelserne på socialpsykiatriområdet afventer arbejdet med 
implementeringen af Socialpsykiatriplanen og enkelte ydelsesbeskrivelser afventer f.eks. drøftelse 
i selvejende bestyrelser. I ydelsesbeskrivelserne refereres til ”Serviceniveau for brugerbetaling”, 
der forventes forelagt til behandling først i 2015. 

Ydelsesbeskrivelserne er behandlet i Handicaprådet og der er indarbejdet enkelte konkrete 

rettelser på baggrund af kommentarer fra Handicaprådet. 

 
Vurdering 

Social & Handicap vurderer, at de udarbejdede ydelsesbeskrivelser er et godt værktøj til 
beskrivelse af de enkelte tilbuds ydelser. 

 
Indstilling 
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Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At de fremlagte 17 ydelsesbeskrivelser godkendes. 

 
Beslutninger 

Vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod ydelsesbeskrivelse §110, da det findes 
bekymrende med kun én person på sovende nattevagt på Overførstergården set i lyset af de 
voldsomme mord, der har været på lignende institutioner 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ydelsesbeskrivelse § 85 Udeteamet under Hjemmevejlederteamet 
 Ydelsesbeskrivelse § 85 Hyldebo og Mosebuen 
 Ydelsesbeskrivelse § 107 Øresundshøj 
 Ydelsesbeskrivelse § 104 Klub Kildebakken 
 Ydelsesbeskrivelse § 85 Josephinehøj 
 Ydelsesbeskrivelse § 85 Skelvej 
 Ydelsesbeskrivelse § 107 Callisensvej 
 Ydelsesbeskrivelse § 103 Gentofte Håndarbejdsværksted 
 Ydelsesbeskrivelse § 110 Overførstergården 
 Ydelsesbeskrivelser § 108 BMV 20-22 
 Ydelsesbeskrivelse § 104 BMV 20-22 
 Ydelsesbeskrivelse § 108 BMV 24-28 
 Ydelsesbeskrivelse § 104 BMV 24-28 
 Ydelsesbeskrivelse § 108 Blindenetværket 
 Ydelsesbeskrivelse § 104 Blindenetværket 
 Ydelsesbeskrivelse § 108 Blomsterhusene 
 Ydelsesbeskrivelse § 104 Birkegården 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 13. november 2014 
 
4  Åbent         Frikommuneforsøg 
 
032605-2013 
 
 
Resumé 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3474546
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3474540
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3474531
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3527090
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3515693
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3480580
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3480611
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3502099
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3551282
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3505832
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3506902
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3505827
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3506905
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3635723
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3635721
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3493322
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3532280
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=658941
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Frikommuneforsøgene medvirker til nytænkning og påvirker lovgivningen. Således bliver flere af 
frikommunernes forsøgsmuligheder løbende indarbejdet i lovgivningen. Samtidig betyder 
udviklingen, af måden vi løser opgaverne på i kommunen, at visse forsøgsmuligheder ikke 
længere er relevante. Derfor indstilles det, at i alt 15 forsøg udgår som frikommuneforsøg.  

 
Baggrund 
Gentofte Kommune har sammen med Gladsaxe Kommune være frikommune siden 1.1.2012. 
Frikommuneperioden slutter 31.12.2015. Dog har forsøg på skoleområdet fået tilladelse til at løbe 
frem til medio 2016. 

Efter frikommuneperiodens udløb skal forsøgene evalueres, således at evalueringerne foreligger 
inden sommerferien 2016.  

Frikommunerne har argumenteret for, at frikommuneforsøgene får lov til at fortsætte også efter 
31.12.2015, indtil Folketinget har haft mulighed for at tage stilling til, om forsøgene giver anledning 
til ændring af lovgivning for alle kommuner. I økonomiaftalen 2015 mellem KL og regeringen 
fremgår det på den baggrund, at regeringen vil søge tilslutning til, at igangværende 
frikommuneforsøg kan videreføres efter evalueringen medio 2016 og frem til medio 2017 for at 
undgå at stoppe forsøg, som frikommunerne ønsker at fortsætte. I denne periode kan folketinget 
tage stilling til, hvordan forsøgsresultaterne eventuelt skal påvirke lovgivningen for alle kommuner.  
Regeringen har fremsat lovforslag om forlængelse af frikommuneperioden d. 8. oktober 2014. 
Loven forventes vedtages primo december.  

I økonomiaftalen 2015 fremgår også, at regeringen og KL i efteråret 2014 drøfter en fornyelse af 
frikommunekonceptet med henblik på den nærmere udformning af et nyt frikommuneforsøg. Pt. 
gennemfører Rambøll/BDO en evaluering af rammerne for den nuværende frikommuneordning på 
vegne af Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Evalueringens resultater bidrager til 
udformningen af et nyt frikommuneforsøg. Den endelige evalueringsrapport foreligger i december 
2014. 

 
Vurdering 
Frikommunerne kunne søge om forsøg i perioden 1.1.2012 til 1.1.2014. Gentofte Kommune søgte i 
denne periode om 56 forsøg hvoraf 16 blev afslået.  

Flere af de idéer og forsøg som frikommunerne har søgt om har bidraget til nytænkning og 
udvikling af nye løsninger og indgår således i Folkeskolereformen, Kontanthjælpsreformen og 
udspillet til Beskæftigelsesreform. Samtidig betyder ny lovgivning dog også, at der på særligt 
beskæftigelsesområdet indføres nye form- og proceskrav, der vanskeliggør en meningsfuld 
gennemførelse af forsøgene. Desuden kan den øvrige udvikling på området påvirke forsøgene 
således, at det ikke er sikkert, det længere er hensigtsmæssigt at gennemføre forsøgene. Derfor 
vurderer administrationen løbende, om frikommuneforsøg bør udgå og indstiller herom til 
Kommunalbestyrelsen. Forsøg der udgår, evalueres ikke.  

De tilbageværende frikommuneforsøg fremgår af bilag 2.  

På Socialudvalgets område vurderes det, at følgende forsøg skal udgå. Begrundelser herfor 
fremgår af bilag 1: 

 Borgerstyret personlig assistance (BPA) 

 Større fleksibilitet i centrenes anvendelse af de afgiftsfrie busser 

 Etablering af sociale tilbud efter serviceloven i almene boliger 
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Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At orienteringen tages til efterretning. 

2. At ovenstående forsøg for udvalgets område udgår som frikommuneforsøg. 

 
Beslutninger 

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

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 2: Oversigt over frikommuneforsøg 
 Bilag 1: Frikommuneforsøg 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 13. november 2014 
 
5  Åbent         Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014 
 
030551-2014 
 
 
Resumé 

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets første 9 måneder samt en opfølgning på de 
centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 3. kvartal 2014 til 
godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i november 2014 og oversendes herefter til 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til 
fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af 
halvårsregnskab m.m. 

 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3712335
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3718485
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=714488
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Baggrund 
Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger 
af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle 
situation/udvikling. 

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne 
tillægsbevillinger og overførsler fra 2013. 

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en 
generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet. 

 
Vurdering 
I denne økonomiske rapportering pr. 3. kvartal 2014 søges samlet set tillægsbevillinger med en 
forbedring på 5,2 mio. kr. 
 
 
De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er følgende: 

Driftsudgifter (serviceudgifter) 

På serviceområdet forventes der i forhold til det gældende budget nettomerudgifter på 6,6 mio. kr. 
Merudgifterne vedrørende bl.a. snerydning, udgifter til anbringelser, forebyggelse og aflastning på 
børneområdet, mindreindtægter for salg af plejehjemspladser og øget genoptræningsaktivitet på 
Tranehaven samt færre indtægter på byggetilladelser. 

På serviceområdet er der mindreudgifter til bl.a. PAU-elever, længerevarende sociale botilbud, ny 
ungdomsuddannelse, merindtægter vedr. bostøtter, hjemmeplejen, og mindreforbrug til 
folkeoplysende voksenundervisning. 

Driftsudgifter (øvrige udgifter) 

Der forventes samlet nettomindreudgifter på 4,2 mio. kr. 
På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget område er der mindreudgifter vedr. førtidspensioner og 
en række af beskæftigelsesudgifterne til gengæld forventes der merudgifter vedr. kontanthjælp og 
sygedagpenge. 

Finansiering (skatter/nettorenter) 

Der forventes øgede forskerskatteindtægter og lavere renteindtægter, som samlet forbedrer 
økonomien med netto 3,7 mio. kr. 

På socialområdets område forventes merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sygehusområdet. 
 
 

 
Indstilling 

Økonomi indstiller: 
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Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, 
Kultur- og Fritidsudvalget samt Socialudvalget: 

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 3. kvartal 2014 oversendes til 
godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

 
Beslutninger 

Oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd 
(Ø) tog forbehold. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014.PDF 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 13. november 2014 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
032605-2013 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 13. november 2014 
 
7  Lukket         Ældreprisen 2014 
 
031156-2014 
 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3714262
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=658941
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Beslutninger 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 13. november 2014 
 
8  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
032605-2013 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


