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Møde i Socialudvalget den 08. januar 2015
1 Åbent
Kvalitetsstandard 2015 for praktisk og personlig hjælp og pleje m.m.
samt politik for tilsyn
029689-2014

Resumé
Social og Sundhed forelægger kvalitetsstandarden for Praktisk og personlig hjælp og pleje i
hjemmet og for rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning
gældende for 2015, til godkendelse.
Ligeledes forelægges Politik for tilsyn med hjemmehjælp efter servicelovens §83 gældende for
2015.
De ændringer som er vedtaget i Lov om ændring af lov om social service den 19. december 2014
er indarbejdet i kvalitetsstandarden.

Baggrund
Lov om Social Service fastlægger, at Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune hvert år skal
udarbejde og vedtage kvalitetsstandarden for praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning.
Kvalitetsstandarden for 2014 blev godkendt ved Socialudvalgets møde den 6. februar 2014.
Serviceloven fastlægger ligeledes, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage en politik
for tilsyn med tilbud efter §83, som er omfattet af reglerne for frit leverandørvalg, og dette skal ske i
tilknytning til den årlige vedtagelse af kvalitetsstandarden.
Politikken for tilsyn omfatter således i Gentofte Kommune tilsynet med
hjemmehjælpsleverandørerne som pr. 1.1.2015 er Gentofte Hjemmepleje (Gentofte Kommune) og
12 private firmaer.
Leverandørerne arbejder alle med levering af hjemmehjælpsydelser til borgere i eget hjem, idet
Socialudvalget tidligere har besluttet , at det frie leverandørvalg ikke omfatter beboerne i
kommunens plejeboliger med hjemmehjælp. Tilsynet med plejeboligerne er omfattet af
bestemmelserne om tilsyn efter Lov om social service §151 i plejeboliger og lignende
boligenheder. Tilsynet med hjemmehjælpsleverandørerne afrapporteres en gang årligt sammen
med de øvrige tilsyn i "Årsberetning for tilsyn vedrørende pleje- og sundhedsområdet".
Den 19. december 2014 har Folketinget vedtaget en ændring af Serviceloven som i hovedtræk
medfører:
1. Alle kommuner skal tilbyde både nye og eksisterende hjemmehjælpsmodtagere
rehabiliteringsforløb (træning før hjælp).
2. Rehabiliteringsforløbet skal målfastsættes i samarbejde med borgeren.
3. Ophævelse af de hidtidige bestemmelser om sondring mellem midlertidig og varig hjælp.
4. Ophævelse af bestemmelsen om kontaktpersonsordning.
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Ændringerne, som er indarbejdet i de vedlagte bilag, kan uden videre implementeres i Gentofte
Kommune. De har direkte sammenhæng med de indsatser, som Pleje & Sundhed har arbejdet
med gennem de seneste år gennem Træn-dig-fri, etablering af et tværgående træningsteam og
kompetenceudvikling af medarbejderne, så der overalt arbejdes med et rehabiliterende og
trænende sigte i relation til de kompenserende indsatser.
Kvalitetsstandarden publiceres på kommunens hjemmeside med tilhørende dokumenter og
omsættes til en servicebeskrivelse til borgerne.

Vurdering
Det er Social & Sundheds vurdering at kvalitetsstandarden for 2015 for praktisk og personlig hjælp
og pleje m.m. samt politikken for tilsyn beskriver kommunens tilbud på området, så den danner
grundlag for forventningsafstemning mellem borger og kommunen samtidig med, at den er
retningsanvisende for leverandører af ydelser.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Socialudvalget:
1. At kvalitetsstandarden for 2015 for praktisk og personlig hjælp og pleje m.m. godkendes.
2. At Politik for tilsyn med hjemmehjælp godkendes.
3. At der indhentes udtalelse fra Seniorrådet og Handicaprådet.
4. At sagen forelægges på ny såfremt udtalelsen fra Senior- eller Handicaprådet giver anledning
hertil.

_________________________
Bilag
Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet gældende for 2015
Kvalitetsstandard Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger - Gældende
2015
Kvalitetsstandard - Rehabilitering, genoptræning, forebyggende og vedl.træning - Gældende
2015
Politik for tilsyn med hjemmehjælp 2015

Møde i Socialudvalget den 08. januar 2015
2 Åbent
Godkendelse af endeligt udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 mellem
Region Hovedstaden og kommunerne i regionen
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036342-2014

Resumé
Kommunerne og regionen skal i henhold til sundhedsloven hvert fjerde år indgå en sundhedsaftale
for den kommende fire års periode. Region Hovedstaden og KKR-Hovedstaden har derfor sendt
endeligt udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 til politisk godkendelse i de 29 kommuner i Region
Hovedstaden. Den samlede sundhedsaftale forelægges således til politisk godkendelse.

Baggrund
I henhold til § 205 i sundhedsloven skal der inden udgangen af januar 2015 være indgået en ny
sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen for de kommende fire
år, idet den gældende sundhedsaftale udløber ved udgangen af 2014. Sundhedsaftalen skal
godkendes af Sundhedsstyrelsen, og regionsadministrationen skal indsende den godkendte
sundhedsaftale til styrelsen senest d. 30. januar 2015.
Aftalen er den tredje i rækken af sundhedsaftaler siden kommunalreformen i 2007. Aftalen er
udarbejdet i et tæt samarbejde mellem regionen og de 29 kommuner i regi af
Embedsmandsudvalg for Sundhed under KKR og Den administrative Styregruppe (DAS) under
Sundhedskoordinationsudvalget, hvor kommunale og regionale embedsmænd mødes en gang
månedligt med fokus på sundhedsaftalen og samarbejdet på sundhedsområdet i øvrigt.
Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del, der konkretiserer indholdet af den
politiske del. Udkast til den politiske del af aftalen blev sendt i høring i Gentofte Kommunes
Handicapråd og Seniorråd i foråret 2014, hvorefter den blev godkendt i kommunens Socialudvalg,
Børne- og skoleudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i juni 2014. Udkast til den
administrative del har været sendt i høring i de 29 kommuner i Region Hovedstaden ad flere
omgange og senest i oktober 2014. I den proces har en række relevante fagpersoner i Gentofte
Kommune bidraget til høringssvar. Udkastet har været forelagt Seniorrådet og Handicaprådet til
orientering og med mulighed for kommentering. De to råd har ikke afgivet kommentarer, og det er
aftalt, at måtte rådene have ønsker til justeringer af aftalen bringer Social & Sundhed det ind i det
videre arbejde med implementeringen af aftalen. Den administrative del af sundhedsaftalen
udmøntes nu i en implementeringsplan for den fire års periode. Implementeringsplanen
konkretiserer, hvornår i aftaleperioden de enkelte indsatser i aftalen igangsættes, hvornår de skal
være afsluttet, samt hvordan arbejdet med indsatserne skal organiseres mv.

Vurdering
Social & Sundhed og Børn & Skole vurderer, at det endelige udkast til Sundhedsaftale 2015-2018
udgør et godt grundlag for det fremadrettede samarbejde omkring at sikre sammenhæng i og
koordinering af de opgaver på sundhedsområdet, som går på tværs af hospitaler, almen praksis og
kommuner.

Indstilling
Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller
Til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At endeligt udkast til Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i
regionen godkendes.
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_________________________
Bilag
Endeligt udkast til Sundhedsaftale 2015 - 2018
Oversigt over eksisterende bilag
Følgebrev fra Region Hovedstaden / KKR-Hovedstaden

Møde i Socialudvalget den 08. januar 2015
3 Åbent

Opfølgning på mål i Gentofte Plan 2014

033036-2014

Resumé
Socialudvalget vedtog den 7. februar 2013 et nyt styringskoncept ifølge hvilket, der skal ske en
samlet opfølgning på indfrielsen af målene i Gentofte Plan samt en mere specifik opfølgning på
prioriterede indsatser med udvalgte succeskriterier besluttet på udvalgets temadrøftelser.
Socialudvalget forelægges her en samlet opfølgning pr. 30. november 2014 på indfrielsen af
målene i Gentofte Plan 2014 for målområde 50 ”Borgere med handicap, sindslidende og socialt
udsatte” samt målområde 53 ”Forebyggelse, rehabilitering og pleje”.
Samtidig forelægges Socialudvalget en opfølgning på indsatserne ”Nye veje – nye muligheder”,
”Tidlig opsporing – tidlig indsats” og ”Træn dig fri” vedtaget på udvalgets temadrøftelser foråret
2013.

Baggrund
For at sikre en dynamisk styringstilgang til understøttelse af styringsmæssige drøftelser i
Socialudvalget vedtog Socialudvalget den 7. februar 2013 et styringskoncept.
Styringskonceptet indbefatter at udvalget to gange årligt – første gang i forbindelse med
midtvejsregnskabet og anden gang ved årets afslutning - forelægges en status på arbejdet med
målene i Gentofte Plan. Konceptet indbefatter udover den samlede opfølgning på målene i
Gentofte Plan en opfølgning på prioriterede indsatser med konkrete succeskriterier vedtaget i
forbindelse med Socialudvalgets temadrøftelser. Styringskonceptet indbefatter ligeledes, at en
række nøgletal relateret til udviklingen i driftsopgaverne (KPI’er) indgår som supplement til
budgetopfølgningen, hvor der ses bevægelser, der afviger væsentligt fra budgettet.
Socialudvalget er henover årets første valgperiode blevet introduceret til hele udvalgets område
med særlig vægt på rammerne for udførelsen af opgaverne på det enkelte område. Det er nu tid til
at præsentere en opfølgning på indfrielsen af målene i Gentofte Plan 2014 samt på de prioriterede
indsatser.
Socialudvalget forelægges her en status for arbejdet med målene i Gentofte Plan 2014 pr. 30.
november 2014 for de to målområder:
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Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte



Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Socialudvalget forelægges samtidig en opfølgning på de prioriterede indsatser, som hører under
Socialudvalgets område. De prioriterede indsatser er:


Nye veje – nye muligheder



Tidlig opsporing – tidlig indsats



Træn dig fri

Den samlede status på indfrielse af mål i Gentofte Plan 2014 viser, at en lang række initiativer
bidrager til opfyldelse af målsætningerne i Gentofte Plan 2014, hvilket fremgår af bilaget
”Opfølgning på mål i SOSU 2014”. Opfølgningen på de konkrete indsatser viser, at alle indsatser
er igangsat og bidrager positivt hen imod de relevante succeskriterier. I bilaget ”Status på
prioriterede indsatser på Socialudvalgets område” fremgår en detaljeret beskrivelse heraf.

Vurdering
Det er Social & Sundheds vurdering, at både de prioriterede indsatser og en række andre initiativer
har bidraget til realisering af målene i Gentofte Plan 2014. Det er Social & Sundheds vurdering, at
de prioriterede indsatser alle bidrager positivt hen imod de respektive succeskriterier.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Socialudvalget:
1. At opfølgningen på målene i Gentofte Plan 2014 tages til efterretning.
2. At opfølgningen på prioriterede indsatser og succeskriterier tages til efterretning.

_________________________
Bilag
Status på prioriterede indsatser på Socialudvalgets område
Opfølgning på mål i SOSU 2014
Indsatsskabelon - Træn dig fri
Indsatsskabelon - Tidlig opsporing - tidlig indsats
Indsatsskabelon - Nye veje - nye muligheder

Møde i Socialudvalget den 08. januar 2015
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4 Åbent

Ansøgning om midler fra velfærdsteknologipuljen til tre initiativer

044441-2013

Resumé
Social & Sundhed har siden 2009 arbejdet med velfærdsteknologi. Som led i det løbende
udviklingsarbejde er der identificeret tre nye initiativer, hvor udvalgte velfærdsteknologier kan
medvirke til at opfylde behovet for nytænkning.
Til iværksættelse af de tre initiativer ansøges om en bevilling på i alt 1,1 mio. kr. fra puljen til
velfærdsteknologi.

Baggrund
Social & Sundhed ønsker at iværksætte tre velfærdsteknologi initiativer og søger midler fra puljen
til velfærdsteknologi. De tre indsatser beskrives i det følgende og er uddybet i de vedlagte
idébeskrivelser.
Lyset som indsats – adfærdsregulering via lys
Borgere på det socialpsykiatrisk tilbud Pilekrogen har behov for guidning i forhold til mestring af
eget liv ligesom borgerne kan have behov for hjælp til regulering af uhensigtsmæssig adfærd og
voldsom adfærd. Det er ønsket at anvende et særligt beroligende dynamisk lys, der allerede er
høstet gode erfaringer med i sundhedssektoren, blandt andet i den psykiatriske indsats i region
Syddanmark.
Formålet med indsatsen er bedre at understøtte borgerne i deres sundhed og velvære herunder
affekter og emotioner. Det er målet at opnå en bedre døgnrytme for borgerne på Pilekrogen, gøre
det muligt for flere at deltage i fællesarrangementer ligesom det er målet at få færre og mindre
voldsomme hændelser på Pilekrogen.
Der ansøges om 500.000 kr. fra puljen for velfærdsteknologi til indkøb af hardware og installation
og indretning på Pilekrogen samt til design, udvikling og evaluering.
Fysisk og mental aktiv i fællesskab
Borgerne på Bank Mikkelsensvej 20-28 er generelt ikke meget fysisk aktive og kan have det svært
med at rumme sociale fællesskaber. Det kan være vanskeligt at tilvejebringe fælles aktiviteter med
gode sociale læringsoplevelser og bevægelse, så det tager højde for de individuelle hensyn og
behov og så det samtidig gavner flest muligt.
To nye interaktive velfærdsteknologier åbner op for muligheden for at tilbyde borgerne aktivitetsog læringsrum i fællesskab med andre, hvor der samtidig kan tages behørigt hensyn til den
enkeltes egne præmisser for deltagelse. Den ene teknologi er et mobilt interaktivt gulv med 350
projektioner der muliggør interaktive aktiviteter for borgerne i fællesrum, i husene, i bo-enheder og
udendørs i godt vejr. Den anden teknologi er et interaktivt musiksystem integreret i puder, der kan
spille og lyse og som ligeledes er mobilt, så det kan anvendes flere steder.
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Formålet med initiativet er via teknologiens tilbud af sansestimuli og bevægelsesrum, at få flere til
at deltage i fælles aktiviteter, hvor borgerne både bruger deres krop og bliver bedre i stand til at
deltage i fælles sociale lege og læringsforløb. Målet er at flere beboere får brugt sig selv fysisk og
mentalt, så de opnår en bedre livskvalitet og at det har positiv effekt på deres helbred og almene
velbefindende. Samtidig vil det for medarbejdere betyde, at de har bedre og flere muligheder for at
nå flere borgere med et meningsfuldt aktivitetstilbud.
Initiativer søger om i alt 320.000 kr. til indkøb af teknologierne OMI Vista og Musii samt levering,
opsætning og instruktion i brugen samt kursus i produktion af nye aktivitetsprojektioner mv.
Din medicinhusker - DoseSystem
Mange borgere i Gentofte Kommunes plejeboliger har brug for medicin og mange har også brug
for støtte i medicinhåndtering. En væsentlig plejeydelse er at sikre, at den rette borger får rette
medicin, på rette tid og måde.
Løsningen DoseSystem er nu klar til udbredelse i plejeboliger i en ny og tilpasset form.
Teknologien skal anvendes til at støtte den enkelte borger i selv at tage sin medicin, men vil i lige
så høj grad være et vigtigt arbejdsredskab for personalet, der via Dosesystem får bedre overblik
over, hvilke borgere der kræver en personlig støtte til at huske deres medicin til rette tid.
Formålet er at øge sikkerheden i medicinhåndtering for den enkelte borger og i højere grad gøre
det muligt - via den teknologiske støtte - at den enkelte borger selv kan fastholde mulighed for at
varetage egen medicinhåndtering.
Initiativet kan give personalet bedre mulighed for overblik og målrettet opfølgning over for de
borgere, der på givne tidspunkter har brug for en personlig støtte til medicinhåndtering og dermed
opnå færre utilsigtede hændelser.
Det er samlet set ønsket at opnå en bedre compliance, en bedre effekt af den medicinske
behandling og dermed forventelig bedre livskvalitet for borgeren. Ligesom en mere sikker
medicinhåndtering kan føre til færre medicinrelaterede utilsigtede hændelser og færre
medicinrelaterede forebyggelige indlæggelser.
Initiativet søger om i alt 280.000 kr. til køb af teknologien DoseSystem herunder betaling af
licenser og støtte til udrulning og implementering af løsningen.

Vurdering
Social & Sundhed vurderer, at de tre initiativer bidrager til den igangværende omstilling til et øget
rehabiliterende sigte på henholdsvis handicap- og ældreområdet i Social & Sundhed. Initiativerne
understøtter på hver deres måde, at der - via brug af teknologi - arbejdes med træning og
forebyggelse over for borgere, der har særlig brug for støtte. Ligesom initiativerne understøtter, at
borgerne kan leve så frit og selvstændigt som muligt.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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At der godkendes en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til ”Lyset som indsats”; Fysisk og mental
aktiv i et fællesskab” og ”Din medicinhusker - DoseSystem” med finansiering via de resterende på
investeringsoversigten afsatte midler til velfærdsteknologi i 2014.

_________________________
Bilag
Fysisk og mental aktiv i fællesskab
Lyset som indsats
Din medicinhusker - DoseSystem

Møde i Socialudvalget den 08. januar 2015
5 Åbent
til rådet

Revidering af Integrationsrådets vedtægt og udpegning af et medlem

035199-2014

Resumé
Social & Sundhed forelægger udkast til revideret vedtægt for Integrationsrådet. Endvidere
indstiller Social & Sundhed, at der udpeges et medlem til Integrationsrådet, der repræsenterer
skoleområdet, i henhold til vedtægten.

Baggrund
Ifølge § 42 i integrationsloven kan Kommunalbestyrelsen oprette et integrationsråd. Det er således
henlagt til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvorvidt der skal oprettes et
integrationsråd.
Gentofte Kommunes Integrationsråd består af 15 medlemmer, heraf 2 medlemmer udpeget af og
blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere 6
medlemmer og 6 stedfortrædere, som vælges af og blandt flygtninge/indvandrere i Gentofte
Kommune ved skriftlig afstemning. Videre udpeges 2 medlemmer med tilknytning til Dansk
Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, 1 medlem efter indstilling fra Sammenslutningen af
Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG), og 2 medlemmer med tilknytning til
Handelsstandsforeningen henholdsvis Håndværkerforeningen i Gentofte Kommune.
Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.
Endelig har der tidligere været udpeget 2 medlemmer efter indstilling fra henholdsvis Børnerådet
og Skolerådet. Da disse råd er nedlagt og erstattet af to Advisory Boards, har Social & Sundhed
anmodet Børn og Skole oplyse, på hvilken måde der fremover udpeges repræsentanter til
Integrationsrådet fra henholdsvis børne- og skoleområdet. Børn og Skole har anmodet om, at der
fremover udpeges et medlem blandt bestyrelsesformændene på henholdsvis daginstitutions- og
skoleområdet.
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På denne baggrund har Social & Sundhed forelagt et udkast til revideret vedtægt for
Integrationsrådet, som rådet har godkendt på møde den 9. december 2014.
Udover enkelte redaktionelle ændringer indeholder udkastet bestemmelser om udpegning af
medlemmer fra daginstitutions- og skoleområdet. I lighed med de hidtidige bestemmelser om
medlemmer fra Børne- og Skolerådet, fremgår det af udkastet, at de to nye medlemmer udtræder
inden ophøret af Integrationsrådets funktionsperiode, hvis deres hverv som bestyrelsesformænd
ophører. Der er endvidere indsat bestemmelser om, at formanden og næstformanden som
udgangspunkt skal vælges blandt de medlemmer, der er valgt af og blandt flygtninge/indvandrere i
kommunen. Hidtil har det alene været et krav, at formand og næstformand er medlemmer af rådet.
Endvidere fremgår det af udkastet, at rådet kan - og ikke som hidtil skal - tage initiativ til konkrete
aktiviteter, der kan fremme integrationen. I konsekvens af, at rådets referater og årsredegørelser
ikke længere forelægges Socialudvalget eller eventuelt andre fagudvalg til orientering, men
publiceres på kommunens hjemmeside, er der indføjet ændringer der tager højde herfor. Endelig
er der indsat bestemmelser om ikrafttrædelsestidspunkt og ophævelse af den gældende vedtægt.
Tekst, der foreslås slettet, er i vedlagte udkast til vedtægt overstreget, mens forslag til ny tekst er
understreget.
For så vidt angår udpegning af et medlem, der repræsenterer skoleområdet, har Børn og Skole har
meddelt Social & Sundhed, at Heidi Fink Hesselholt, der er bestyrelsesformand
på Bakkegårdsskolen, ønsker at blive udpeget som medlem af Integrationsrådet.
For så vidt angår udpegning af et medlem, der repræsenterer daginstitutionsområdet, er det
oplyst fra Børn og Skole, at det på det foreliggende ikke har været muligt at finde en person, der
ønsker at indtræde i Integrationsrådet.

Vurdering
Social & Sundhed anbefaler, at udkastet til revideret vedtægt godkendes.
Social & Sundhed anbefaler endvidere, at Heidi Fink Hesselholt udpeges som medlem af
Integrationsrådet for rådets nuværende funktionsperiode, der ophører med udgangen af 2017.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At udkastet til revideret vedtægt for Integrationsrådet godkendes.
2. At Heidi Fink Hesselholt udpeges som medlem af Integrationsrådet for rådets nuværende
funktionsperiode.

_________________________
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Bilag
Udkast til vedtægt for Integrationsrådet

Møde i Socialudvalget den 08. januar 2015
6 Åbent

Socialudvalgets deltagelse i konferencer mv.

035198-2014

Resumé
Der lægges op til en drøftelse af principperne for udvalgets deltagelse i konferencer, temadage mv.
inden for udvalgets ansvarsområde.

Baggrund
Der udbydes en lang række eksterne konferencer, temadage og andre arrangementer hen over
året med varierende relevans for udvalget. Nogle arrangementer er entydigt målrettet det politiske
niveau andre entydigt det administrative niveau – men herudover er der en række arrangementer,
hvor det er mindre entydigt, hvilken målgruppe arrangementerne henvender sig til.
De fire mest centrale arrangementer med faglig relevans for det politiske niveau på
Socialudvalgets område er:


KLs sundhedskonference



KLs sociale temamøde



KLs misbrugskonference



KLs handicap- og psykiatrikonference

Det kan overvejes at aftale en afgrænsning af, hvilke eksterne arrangementer udvalget som
udgangspunkt ønsker at prioritere og fastlægge principper for deltagelse i øvrige relevante
arrangementer.

Vurdering
Det er vurderingen, at arrangementerne afhængig af konkret program har varierende relevans ift.
de konkrete mål, opgaver og problemstillinger, der arbejdes med i Gentofte Kommune. Det er
desuden vurderingen at KLs sociale temamøde typisk har høj relevans for Socialudvalget.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Socialudvalget:
At udvalget drøfter afgrænsning af og principper for udvalgets deltagelse i eksterne arrangementer.
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