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Møde i Socialudvalget den 11. november 2010 
 
1  Åbent         Kaserneprojektet - foreløbigt resultat af borgerdialogproces samt 
supplerende anlægsbevilling til færdiggørelse af byggeprogram og gennemførelse 
af udbud 
 
009479-2010 
 
 
Resumé 
Det foreløbige resultat af den borgerdialogproces, som er gennemført i august-oktober 2010 
forelægges til drøftelse. Desuden ansøges om frigivelse af supplerende anlægsbevilling til 
færdiggørelse af byggeprogram og gennemførelse af projektkonkurrence, frem til godkendelse af 
skema A i efteråret 2011. 
 
Baggrund 
På Socialudvalgsmødet 12. januar 2010 pkt. 4 bevilgede udvalget 1,5 mio. kr. til igangsætning af 
arbejdet med udarbejdelse af byggeprogram.  På Socialudvalgsmødet 11. maj 2010 pkt. 5 
godkendte udvalget igangsætning af proces for bruger- og borgerinddragelse frem til godkendt 
værdibaseret program og teknikprogram. På Socialudvalgsmødet 3. juni 2010 pkt. 1 godkendte 
udvalget det detaljerede forslag til gennemførelse af processen, samt at projektet udbydes i 
totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence.  
 
Nu forelægges det foreløbige resultat af den gennemførte borgerdialogproces til drøftelse. I 
vedlagte notat er forløbet af den gennemførte proces nærmere beskrevet. Desuden er 
hovedpunkterne i de input vi har modtaget under møder og workshops opsummeret. Processen er 
gennemført med følgende overordnede temaer som overskrifter på møderne:  
 
 
16. september: Bolig og livskvalitet 

21. september: Hvem er Fremtidens ældre? 

5. oktober: Hvilken farve har livskvalitet? 

13. oktober: Kan man flytte sit hjem? 

  

På et afsluttende møde, der afholdes den 24. november, vil resultatet af processen blive 
præsenteret for de borgerne.  
  
På socialudvalgsmødet i januar 2010 bevilgede udvalget 1,5 mio. kr. til igangsætning af 
byggeprogram mv. Der ansøges nu om en supplerende anlægsbevilling på 2,98 mio. med 
finansiering over puljen til moderniseringsplanen til dækning af de resterende udgifter til 
projektledelse, udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale samt gennemførelse af 
projektkonkurrence. 
 
Bygherrerådgiveren (Kuben management og Witraz arkitekter) samt projektledelsen vil deltage i 
udvalgsmødet for at fremlægge resultatet af borgerdialogprocessen. 
 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds og Gentofte Ejendommes vurdering, at resultatet af den gennemførte 
borgerdialogproces vurderes at være et meget værdifuldt bidrag til det arbejde, som nu 
igangsættes, med udarbejdelse af værdiprogram for de fremtidige plejeboliger på kasernegrunden. 
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Der foreligger nu et godt grundlag for at kunne udarbejde det endelige byggeprogram, udarbejde 
udbudsmateriale mv. hvortil der til gennemførelsen er behov for en supplerende anlægsbevilling på 
2,98 mio. kr., som ved den efterfølgende godkendelse af skema A/B vil indgå som en del af den 
samlede anskaffelsessum. 
 
Indstilling 

Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller 

Til Socialudvalget: 

1. At resultatet af borgerdialogen drøftes 

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

2. At der anlægsbevilges 2,98 mio. kr. ekskl. moms til færdiggørelse af byggeprogram og 
gennemførelse af projektkonkurrence og udbud med financiering over puljen til 
moderniseringsplanen. 

  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat oktober 2010 foreløbigt resultat af værdiprocessen 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. november 2010 
 
2  Åbent         Ombygning af Egebjerg. Anlægsbevilling og forslag til facadeløsning. 
 
013992-2009 
 
 
Resumé 
Anlægsbevillingen til ombygningen af Egebjerg søges frigivet, og der præsenteres ved samme 
lejlighed en facadeløsning på Egebjerg/Egegården til Socialudvalgets godkendelse.  
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. august 2010 (pkt.6), efter indstilling fra 
Økonomiudvalget den 23. august 2010 (pkt.5) og Socialudvalget den 12. august 2010 (pkt.3), at 
godkende skema A/B og U for ombygningsprojektet på Egebjerg. Selve anlægsbevillingen blev 
dog udskudt, indtil Socialudvalget havde haft mulighed for nærmere at vurdere og godkende 
forvaltningens forslag til facadeisoleringsløsning.    
 
Der foreligger nu et forslag til facadeløsning, som hermed indstilles til Socialudvalgets 
godkendelse. 
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Beskrivelse af facaden samt visualisering er vedlagt som bilag. 
 
Anlægsbevilling 
Jævnfør anlægsbudgettet i skema A/B, som blev politisk godkendt i august 2010, udgør 
anskaffelsessummen 81,145 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 15,192 mio. kr. ekskl. moms til 
servicedelen.  
 
Efter fradrag af grundværdi og tidligere bevilgede projekteringsmidler søges en anlægsbevilling på 
58,345 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 15,192 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen med 
finansiering over de afsatte rådighedsbeløb hertil i 2011 og 2012. 
I servicedelens budget er indeholdt 0,6 mio. kr. ekskl. moms til efterisolering af facaden på 
børnehaven Egegården, som er sammenbygget med Egebjergs facade. Såfremt facadeløsningen 
ikke kan godkendes af Socialudvalget, reduceres servicearealbudgettet til 14,592 mio. kr. ekskl. 
moms. 
 
Vurdering 
Det vurderes, at den anbefalede facadeløsning sikrer det mest harmoniske facadeudtryk for de to 
sammenhængende bebyggelser Egebjerg og Egegården. Samtidig opnås en mærkbar 
energibesparelse for både Egebjerg og Egegården i tråd med kommunens 
reduktionsmålsætninger på CO2 området. 
 
Indstilling 
Social & Sundhed og Teknik & Miljø indstiller 
 
Til Socialudvalget: 
 
1. At den beskrevne facadeløsning godkendes. 
 
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
2. At der til ombygning af Egebjerg til almene plejeboliger med tilhørende servicearealer 
anlægsbevilges 58,345 mio.kr. inkl. moms til boligdelen med finansiering over de afsatte 
rådighedsbeløb på 37,345 mio. kr. for 2011 og 21,0 mio. kr. for 2012 samt anlægsbevilges 14,192 
mio.kr. ekskl. moms til servicedelen med finansiering over de afsatte rådighedsbeløb på 9,192 mio. 
kr. for 2011 og 6,0 mio. kr. for 2012. 
 
3. At der, såfremt Socialudvalget på sit møde i november 2010 har godkendt den foreslåede 
facadeløsning, anlægsbevilges 0,6 mio. kr. ekskl. moms hertil med finansiering over det afsatte 
rådighedsbeløb til etablering af fællesarealer. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Facadebeskrivelse 
 Facadevisualisering 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. november 2010 
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3  Åbent         Anlægsregnskab for etablering af genoptræningslokaler på Skt. Lukas 
 
018029-2006 
 
 
Resumé 

Der forelægges anlægsregnskab for etableringen af nye lokaler til genoptræning i Tranehavens 
regi på Sankt Lukas Stiftelsen.  

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede enstemmigt den 18. september 2006 (pkt.37) 3,033 mio. 
kr. til etablering af en kommunal genoptræningsfacilitet i lejede lokaler på Sankt Lukas Stiftelsen. 
Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende den 28. januar 2008 (pkt.16) og den 25. august 
2008 (pkt.7) enstemmigt supplerende anlægsbevillinger på hhv. 1,7 mio. kr. og 0,498 mio. kr. 
Endelig besluttede Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2010 (pkt.5) at bevilge 0,5 mio. kr. af 
de uforbrugte midler fra Sankt Lukas projektet til renovering af Tranehavens genoptræningslokaler 
på Schioldannsvej 31. Sidstnævnte arbejde er stadig i gang, og der forelægges et selvstændigt 
anlægsregnskab herfor. 

Projektet havde afleveringsforretning i december 2009. Lokalerne har været i brug et års tid. 
Arkitektfirmaet M-Art-In ved Martin Skafte-Holm blev valgt som totalrådgiver for projektet og 
entreprenørfirmaet B. Nygaard Sørensen, Lyngby, blev valgt som billigste tilbudsgiver ud af fire 
bydende ved underhåndsbud.  

 
Vurdering 

Det vurderes, de nye faciliteter på Sankt Lukas imødekommer behovet for ekstra kapacitet på 
genoptræningsområdet, som kommunen fik som konsekvens af kommunalreformens overførsel af 
opgaver, der hidtil var blevet løst i sygehusregi.  

  
Der er forbrugt 4.726.302 kr. ud af en samlet anlægsbevilling på 4.731.000 kr. der er således et 
mindreforbrug på 4.698 kr. 
  
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og det konkluderes, at anlægsregnskabet er 
aflagt i overensstemmelse med kommunens principper og retningslinjer for økonomistyring. 
  
Logbogen, skema 2 og 4 samt revisionspåtegningen er vedlagt som bilag. 
 
Indstilling 

Social & Sundhed og Teknik & Miljø indstiller 

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At anlægsregnskabet for etablering af genoptræningslokaler på Sankt Lukas Stiftelsen 
godkendes. 
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2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning. 

  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Logbog 
 Skema 2 
 Skema 4 
 Revisionspåtegning 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. november 2010 
 
4  Åbent         Niveau I kontrakter på Socialudvalgets område - 2011-2012 
 
047282-2010 
 
 
Resumé 

Siden 2008 er der anvendt interne kontrakter til udmøntning af Gentofte Plan. Der blev tidligere på 
året godkendt et nyt kontraktkoncept for de interne kontrakter på Socialudvalgets område. Første 
udkast til interne kontrakter blev forelagt Socialudvalget den 30. september 2010. 
Endeligt udkast til interne kontrakter for hvert af Socialudvalgets tre målområder; Borgere med 
handicap, sindslidende og socialt udsatte, Pleje & omsorg samt Sundhedsfremme, forebyggelse 
og rehabilitering forelægges nu til Socialudvalgets godkendelse. 

 
Baggrund 

Siden 2008 har der været anvendt interne kontrakter til at udmønte Gentofte Plan. Efter den første 
periode med interne kontrakter er der udarbejdet et nyt kontraktkoncept på Socialudvalgets 
område, der skal give et bedre overblik over målområderne og skabe grundlaget for at arbejde 
strategisk med udvikling af målområderne.  

Socialudvalget godkendte det nye koncept for niveau I kontrakterne på mødet den 4. februar 
2010 - dagsordenens punkt 2. Efterfølgende på Socialudvalgets møde den 3. juni 2010 -
 dagsordenens punkt 13, godkendte Socialudvalget forslag til mål for målområderne på 
Socialudvalgets område. Målene er efterfølgende indarbejdet i Gentofte Plan 2011. Socialudvalget 
behandlede de første udkast til niveau I kontrakter den 30. september 2010 - dagsordenens punkt 
2.  

Der er nu udarbejdet endelige udkast til interne kontrakter på Socialudvalgets tre målområder;  

 Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte,  
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 Pleje & omsorg samt   
 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. 

De tre kontrakter indeholder en beskrivelse af målområdet i forhold til økonomi, lovgivning, 
snitflader til øvrige målområder, centrale udviklingstendenser og udfordringer, en vision 
og strategiske målsætninger. 

Udkast til de endelige interne kontrakter på Socialudvalgets målområder forelægges nu til 
Socialudvalgets godkendelse. 

 
Vurdering 

Det er Social & Sundheds vurdering, at de reviderede udkast til interne kontrakter på 
Socialudvalgets målområder udgør gode styringsredskaber for den videre udmøntning af Gentofte 
Plan på Socialudvalgets område. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At de tre interne kontrakter på Socialudvalgets områder godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Niveau I kontrakt version 2 - Borgere med handicap sindslidende og socialt udsatte 
DOK2101114 (2) 

 Niveau I kontrakt version 2. Pleje og Omsorg DOK2103049 (2) 
 Niveau I kontrakt version 2. Sundhedsfremme Forebyggelse og Rehabilitering DOK2103051 (2) 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. november 2010 
 
5  Åbent         Ansøgning om medfinansiering til drift af Frivilligcenter Gentofte fra 1. 
januar 2011 
 
053975-2010 
 
 
Resumé 
Med afsæt i Regeringens pulje til Frivilligcentre søger bestyrelsen for foreningen Frivilligcenter 
Gentofte om en bindende tilkendegivelse fra Gentofte Kommune i form af en støtteerklæring om 
medfinansiering af et frivilligcenter i kommunen. Foreningen Frivilligcenter Gentofte skal inden den 
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15. november 2010 søge Socialministeriet om permanent økonomisk støtte til oprettelse og drift af 
frivilligcenteret vedlagt en bindende kommunal støtteerklæring.  
  
 
Baggrund 
Foreningen Frivilligcenter Gentofte har på generalforsamlingen den 11. oktober valgt en bestyrelse 
med John Hebo Nielsen, Gentofte Børnevenner, som formand. Foreningen ønsker at afprøve nye 
muligheder for at styrke den frivillige indsats bredt i et anerkendende og ligeværdigt samspil med 
organisationer, foreninger, netværk, grupper og Gentofte Kommune. Med et frivilligcenter ønsker 
foreningen at understøtte udviklingen af medborgerskab i forhold til den fremtidige 
velfærdsudfordring ved at facilitere alliancer mellem frivillige, kommune og virksomheder.  
 
Målet er at etablere et Frivilligcenter, som privatpersoner, foreninger, organisationer, kommune og 
virksomheder benytter. 
  
Frivilligcentrets medlemmer er organisationer, foreninger, netværk og grupper for frivillige, der har 
deres virke i Gentofte Kommune, og som betaler kontingent. Derudover kan virksomheder og 
enkeltpersoner være støttemedlemmer.  
 
Medlemmerne skal kunne henvende sig til frivilligcentret med spørgsmål, hvis de har brug for 
hjælp og rådgivning til at sætte projekter eller samarbejder i gang. Frivilligcentret stiller lokaler, 
hjemmeside, nyhedsbreve, kursusvirksomhed, kopimaskine og AV-udstyr til rådighed for 
medlemmerne.  
 
Bestyrelsen for foreningen Frivilligcenter Gentofte har forpligtet sig til at følge et principprogram, 
hvor konsolidering er overskriften i 2010/11 og projektudvikling i 2012. 
 
Det er Frivilligcenter Gentoftes bestyrelse, der ansætter centerleder og afklarer placering af 
centret. 
 
Foreningen Frivilligcenter Gentofte søger Gentofte Kommune om medfinansiering på 190.000 kr. i 
2011, 270.000 kr. i 2012 og på 350.000 kr. i 2013 og fremover. Staten yder differencen op til 
700.000 kr. under forudsætning af, at kommunen giver tilsagn om at bidrage med de opgjorte 
støttebeløb.  
 
Midlerne foreslås i 2011 finansieret via puljerne fra sundheds- og handicappolitik samt 
frivillighedsmidlerne (§ 18). For 2012 og frem foreslås udgifterne indarbejdet i budgettet.  
 
Vurdering 
Social & Sundhed, Børn, Unge & Fritid og Kultur & Bibliotek vurderer, at det er et godt initiativ, som 
støtter op om kommunens ønsker om i højere grad at inddrage borgerne i udviklingen af 
medborgerskab. Etableringen af et frivilligcenter ligger fint i tråd med kommunens ønsker om at 
fremme frivillighed, og Frivilligcenter Gentofte ses derfor som et konstruktivt bidrag hertil.  
  
Social & Sundhed, Børn, Unge & Fritid og Kultur & Bibliotek finder det vigtigt, at Frivilligcentret 
placeres, så der bliver nem og naturlig adgang for borgerne og det er i kraft af Frivilligcentrets 
funktion er det endvidere en afgørende forudsætning, at Frivilligcentret er tilgængeligt for borgere 
med handicap. Det findes ligeledes vigtigt, at den kommende centerleder har vedvarende fokus 
på, dels at indfri formålet med frivilligcentret, dels at sikre et stærkt og konstruktivt samarbejde med 
kommunen.  
 
Der vil være behov for, at der indgås en samarbejdsaftale med Frivilligcenter Gentofte og 
kommunen, som evalueres med passende mellemrum. 
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Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
  
Til Socialudvalget: 
 
1. At ansøgningen fra foreningen Frivilligcenter Gentofte om medfinansiering imødekommes.  
  
2. At det kommunale tilskud i 2011 på 190.000 kr., finansieres med 75.000 kr. fra Handicapolitik-
puljen, 75.000 kr. fra Sundhedspolitik-puljen og 40.000 kr. fra frivillighedsmidlerne (§ 18). 
  
3. At finansieringen af det kommunale tilskud fra 2010 og frem indgår i budgetprocessen for budget 
2012-15. 
  
4. At der  udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Gentofte og kommunen, som skal 
evalueres hvert andet år. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning om medfinansiering til drift af Frivilligcenter Gentofte 
 Støtteerklæring til Frivilligcenter Gentofte fra Danske Handicaporganisationer - Gentofte 
 Vedtægter for Frivilligcenter Gentofte, 11. oktober 2010 
 Notat om medfinansiering til drift af Frivilligcenter Gentofte. 
 Valgt til bestyrelsen 11. oktober 2010 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. november 2010 
 
6  Åbent         Kvalitetsstandard for servicelovens § 85, dele af den kompenserende 
specialundervisning for voksne samt ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov 
 
025629-2010 
 
 
Resumé 
Social & Sundhed har igangsat et omfattende arbejde med at udarbejde kvalitetsstandarder på de 
mest centrale områder inden for voksen handicap, sindslidende og udsatte området.  
 
Kvalitetsstandarderne beskriver rammerne for de ydelser, der gives til borgerne og omhandler 
eksempelvis beskrivelse af målgruppen, hvilke aktiviteter der indgår i ydelsen, gældende 
standarder for at modtage ydelsen, omkostninger for borgeren, mulighed for valg af leverandør. 
 
Der forelægges nu kvalitetsstandarder for tildeling af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 
§85. Denne ydelse ydes primært gennem kommunens hjemmevejlederkorps eller bostøtteteam. 
Herudover forelægges kvalitetsstandard for dele af den kompenserende specialundervisning samt 
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – populært kaldet STU.  
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Kvalitetsstanderne har været i høring i Handicaprådet den 25. oktober 2010. Rådets havde ingen 
bemærkninger til standarderne. 
 
 
Baggrund 
Gentofte Kommune, Social & Sundhed har igangsat et omfattende arbejde med at fastlægge 
kvalitetsstandarder på kommunens ydelser inden for voksen handicap, sindslidende og udsatte 
området. Udarbejdelsen af kvalitetsstandarder har flere formål: 

 Det giver en samlet beskrivelse af de ydelser, der skal leveres til borgeren og sætter en 
ramme for det serviceniveau, der fastlægges i Gentofte Kommune.  

 Det er et styringsredskab, der danner rammen for drøftelse af sammenhængen mellem 
serviceniveau og udgifter. I forbindelse med den seneste tids drøftelser og fokus på 
styringen af det specialiserede område, er det anbefalet fra bl.a. KL, at kommunerne 
udarbejder kvalitetsstandarder på centrale områder.  

 Det tydeliggør, hvad de enkelte borgere kan forvente at modtage.  
 Det giver borgerne en bedre mulighed for at vurdere, hvilke rettigheder de har efter loven 

og et tydeligere kendskab til Gentofte Kommunes fastlagte serviceniveau. 
 
Kvalitetsstandarder er en ramme for Gentofte Kommunes ydelser. Der skal imidlertid altid 
foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov. 
 
Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte har været i høring hos Gentofte Kommunes 
hjemmevejlederkorps inkl. bruger/pårørende bestyrelse samt i samme regi hos det 
socialpsykiatriske team. Der er ikke indkommet bemærkninger til kvalitetsstandarderne. 
 
Kvalitetsstandarden for tildeling af socialpædagogisk støtte fastlægger ud fra en vurdering af 
borgerens funktionsniveau en timeramme, som angiver det niveau, som hjælpen timemæssigt 
forventes leveret inden for. Hjælpen til borgere tildeles gennem en afgørelse, hvor det angives, 
hvilke områder borgere kan få hjælp til. Den timemæssige ramme anvendes i forhold til selve 
bestillingen af hjælp hos den konkrete leverandør af ydelsen. Der er i kvalitetsstandarden lagt en 
fleksibilitet ind således, at borgeren og leverandøren selv har mulighed for at aftale, hvornår 
hjælpen skal ydes, idet der er erfaringen, at borgernes hjælpebehov, kan variere i de enkelte uger.  
 
Kvalitetsstandarden vedrørende kompenserende specialundervisning indeholder dels en generel 
del, der beskriver de lovmæssige krav på området. Herudover er der en mere specifik del, der 
beskriver kvalitetsstandarden for de områder som visiteres fra Social & Handicap. Det drejer sig 
om stemmeundervisning, kompenserende undervisning og musikterapi. Endelig er der med 
kvalitetsstandarden fastlagt en afgrænsning til områder, der ikke anses for at høre under lov om 
kompenserende specialundervisning for voksne. Nogle af disse områder kan tages som 
fritidsundervisning andre kan evt. bevilliges gennem anden lovgivning. 
 
Kvalitetsstandarden for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov beskriver primært den 
lovgivningsmæssige ramme på området. Det præciseres dog, at i det omfang, at borgeren tilhører 
målgruppen til Gentofte Kommunes eget tilbud, vil dette tilbud blive tilbudt den pågældende borger.  
 

  

 
Vurdering 
Social & Handicap vurderer, at de udarbejdede kvalitetsstandarder er et godt grundlag for at sikre 
den nødvendige styring af områderne samt giver oplysning til borgerne om ydelsernes indhold og 
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praktiske håndtering. Særligt i forhold til tildeling af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 
§85 vurderes kvalitetsstandarden som værende vigtig, for at kunne sikre styring på et område, der 
er under stigende udgiftspres. 

  

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Socialudvalget: 
 
1. At de fire forelagte kvalitetsstandarder for hjemmevejleding, bostøtte, dele af kompenserende 
specialundervisning for voksne samt den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse godkendes. 

  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand jf  servicelovens § 85 
(Hjemmevejledning).27.9.2010 

 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand 
jf§85.(bostøtte) 

 Kvalitetsstandard for dele af den kompenserende specialundervisning for voksne 
 Kvalitetsstandard for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. november 2010 
 
7  Åbent         Ydelsesbeskrivelser for Hjemmevejledning, Bostøtte samt Gule og 
Hvide Hus 
 
053292-2010 
 
 
Resumé 

Der er nu udarbejdet kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser for Hjemmevejlederteamets 
hjemmevejledning til mennesker med handicap, for Socialpsykiatrisk Teams bostøtte til mennesker 
med sindslidelse og/eller som er socialt udsatte, samt for bofællesskaberne Gule og Hvide Hus og 
Hvide Hus’ dagcenter; hhv. Servicelovens § 85 og § 104. Ydelsesbeskrivelser forelægges hermed 
til godkendelse.    

  

 
Baggrund 
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Gentofte Kommune, Social & Sundhed arbejder i 2010 med at udarbejde kvalitetsstandarder og 
ydelsesbeskrivelser for hovedparten af de ydelser, der leveres til borgere med handicap, 
sindslidelse eller til borgere, som er socialt udsatte. 

På Socialudvalgsmødet den 3. juni 2010 blev model for graduering af ydelser, 
kvalitetsstandard, en række ydelsesbeskrivelser for botilbud efter § 107 og § 108 samt almene 
ældreboliger opført efter almenboligloven behandlet og godkendt. På Socialudvalgets møder den 
12. august og 30. september 2010 fulgte flere ydelsesbeskrivelser for kommunens botilbud. 

Ydelsesbeskrivelserne skal sammen med kvalitetsstandarderne tydeliggøre og sikre 
gennemsigtighed for den enkelte borger og for købere af Gentofte kommunes ydelser. Endelig skal 
det samlede materiale øge styringen og sammenhængen mellem serviceniveau og udgifter. 
Ydelsesbeskrivelserne giver en konkret beskrivelse af hvilke ydelser, samt praktiske forhold, der er 
centrale for leveringen af tilbuddets ydelser. 

Nærværende indstilling gælder for tilbud efter Servicelovens § 85 om pædagogisk støtte og § 104 
om aktivitets- og samværstilbud. Følgende ydelsesbeskrivelser er vedlagt: 

 Hjemmevejlederteamets eksterne individuelle støtte til borgere med nedsat psykisk 
funktionsevne efter § 85  

 Socialpsykiatrisk Teams individuelle bostøtte til borgere med sindslidelse og/eller misbrug 
efter § 85  

 Psykiatrisk bofællesskab Hvide Hus og opgangsbofællesskabet Gule hus  
 Psykiatrisk Dagcenter Hvide Hus  

Ydelsesbeskrivelserne har været forelagt brugerbestyrelser og pårørenderåd for de enkelte tilbud 
og de kommentarer og forslag der har været, er indarbejdet. Ydelsesbeskrivelserne har endvidere 
været forelagt Handicaprådet den 25. oktober 2010. Rådet tiltrådte det forelagte materiale uden 
bemærkninger. 

  

 
Vurdering 

De 4 udarbejdede ydelsesbeskrivelser for de nævnte tilbud følger det koncept, der tidligere er 
fastlagt og godkendt. Det er Social & Sundheds vurdering, at ydelsesbeskrivelserne sammen med 
kvalitetsstandarderne for områderne danner et godt fundament for fastlæggelse af niveau for de 
konkrete ydelser og skaber en god ramme for forventningsafstemning mellem borger, tilbud og 
køberkommune. 

  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At ydelsesbeskrivelser for de 4 tilbud efter Servicelovens § 85 og § 104 godkendes. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Hjemmevejlederteamets eksterne individuelle støtte til borgere med nedsat psykisk 
funktionsevne elfter § 85 

 Høringssvar vedrørende ydelsesbeskrivelserne for Hjemmevejlederteamet, Bostøtten samt 
Gule og Hvide Hus 

 Psykiatrisk bofællesskab Hvide Hus og opgangsbofællesskabet Gule Hus 
 Psykiatrisk Dagcenter Hvide Hus 
 Socialpsykiatrisk Teams individuelle bostøtte til borgere med sindslidelse og/eller misbrug efter 

§ 85 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. november 2010 
 
8  Åbent         Frister for behandling af ansøgningssager på det sociale område 
 
025561-2010 
 
 
Resumé 

Efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Kommunalbestyrelsen 
fastsætte frister for behandling af ansøgningssager på det sociale område. Kommunalbestyrelsen 
har i august 1999 fastsat frister der gælder fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger og 
den nødvendige dokumentation for behandlingen er modtaget. 

Folketinget har i april 2009 præciseret reglerne således, at fristen skal regnes fra modtagelsen af 
en ansøgning til der er truffet afgørelse i sagen.  

Børn, Skole og Fritid, Kommuneservice og Social & Sundhed forelægger derfor nyt forslag til 
sagsbehandlingsfrister 

Det nye forslag til sagsbehandlingsfrister har været forelagt Seniorrådet og Handicaprådet på 
møder i oktober 2010. Rådene havde ikke bemærkninger til de foreslåede frister.  

 
Baggrund 

På møde i august 1999 fastsatte Kommunalbestyrelsen frister for behandling af ansøgningssager 
på det sociale område. Fristerne er opdelt på sagstyper og er – afhængig af de enkelte sagstyper – 
på 3, 10 og 20 arbejdsdage. Fristerne er offentliggjort på kommunens hjemmeside.  

Disse sagsbehandlingsfrister gælder fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger og den 
nødvendige dokumentation for behandlingen af sagen er modtaget, herunder eventuelle udtalelser, 
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erklæringer etc. fra tredjepart. Kan fristen ikke overholdes i en konkret sag, får ansøgeren skriftlig 
besked om, hvornår der kan forventes svar.  

Kommunalbestyrelsens pligt til at fastsætte sagsbehandlingsfrister gælder som nævnt for 
ansøgningssager på det sociale område. Reglerne gælder derfor ikke i de tilfælde, hvor det er 
kommunen - og ikke borgeren selv - der rejser en sag. Reglerne gælder endvidere ikke i de 
tilfælde, hvor der allerede er fastsat fristregler i lovgivningen, hvilket f.eks. gælder for rejsning af 
sager om førtidspension. Endelig gælder reglerne alene for den sociale lovgivning, og ikke f.eks. 
sundhedslovgivningen.   

Folketinget har i april 2009 vedtaget et lovforslag om ændring af lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område m.v., der indeholder en præcisering af 
kommunalbestyrelsens pligt til at fastsætte frister for sagsbehandlingen på det sociale område. Det 
fremgår af bemærkningerne til loven, at ændringen skal ses som en præcisering, så det fremgår 
udtrykkeligt af bestemmelsen i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, at kommunalbestyrelsen på de 
enkelte sagsområder skal fastsætte og offentliggøre generelle frister for, hvor lang tid der må gå 
fra modtagelsen af en ansøgning om en eller flere ydelser på det pågældende område, til der er 
truffet afgørelse i sagen. Fristerne kan således ikke regnes fra et andet tidspunkt i 
sagsbehandlingen end ved modtagelsen af ansøgningen og kan således ikke som hidtil tage 
udgangspunkt i det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger og den nødvendige dokumentation 
for behandling af sagen er modtaget. De nye frister er således ikke udtryk for ændringer i 
sagsbehandlingstiden. Fristerne skal som hidtil offentliggøres.  

 
Vurdering 

Da den nye bestemmelse som nævnt præciserer, at sagsbehandlingsfristerne skal regnes fra 
tidspunktet fra modtagelsen af en ansøgning, har Børn, Unge og Fritid, Kommuneservice og Social 
& Sundhed udarbejdet et forslag til fastsættelse af frister, der tager højde herfor. Forslaget 
indebærer, at der enten skal have træffes afgørelse i sagen senest inden for det antal 
arbejdsdage, fristen angiver, eller - hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag – gives 
ansøgeren skriftlig besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.  

Som nævnt ovenfor har forslaget til sagsbehandlingsfrister været forelagt Seniorrådet og 
Handicaprådet, der ikke havde bemærkninger til forslaget.  

Børn, Skole og Fritid, Kommuneservice og Social & Sundhed foreslår at der fastsættes de i 
vedlagte bilag oplistede frister. Der er som nævnt ikke tilsigtet ændring af sagsbehandlingstiden i 
forhold til de hidtil fastsatte frister, således at det fortsat forventes at sagerne kan behandles inden 
for disse frister, når alle nødvendige oplysninger og den nødvendige dokumentation for 
behandlingen af sagen er modtaget.  

Med hensyn til offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister foreslår Børn, Unge og Fritid, 
Kommuneservice og Social & Sundhed, at fristerne som hidtil offentliggøres på kommunens 
hjemmeside. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid, Kommuneservice og Social & Sundhed indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget: 
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1. At ovennævnte sagsbehandlingsfrister godkendes. 

2. At fristerne offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2010 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat om sagsbehandlingsfrister 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. november 2010 
 
9  Åbent         Kvartalsvise afrapporteringer for 2010 vedr. det specialiserede 
socialområde 
 
023758-2010 
 
 
Resumé 

Oversigt med indrapportering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. budget, korrigeret budget 
og forventet regnskab for det specialiserede socialområdet pr. 30. september 2010 vedlægges til 
drøftelse. 

 
Baggrund 

Som del af Økonomiaftalen 2010 aftalte KL og Regeringen, at der skal sættes ekstra fokus på det 
specialiserede socialområde. Parterne indgik derfor aftale om, at kommunerne fra 2010 kvartalsvis 
skal indrapportere budget, korrigeret budget og forventet regnskab for det specialiserede 
socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Rapporteringen skal ske inden udgangen det 
efterfølgende kvartals første måned, og Kommunalbestyrelsen skal samtidig orienteres herom. 

I Gentofte Kommune er det blevet aftalt, at en oversigt med den skete indrapportering til Indenrigs- 
og Sundhedsministeriet specialiserede socialområde udsendes til Kommunalbestyrelsen inden 
udgangen af april, juli, oktober og januar, og at oversigten forelægges til drøftelse på det første 
møde herefter i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget. På Socialudvalgets 
møder den 11. maj 2010 (dagsordenspunkt 8) og den 12. august 2010 (dagsordenspunkt 8) blev 
afrapporteringerne pr. 31. marts 2010 og 30. juni 2010 drøftet. 
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Vurdering 

Det er Social & Sundheds opfattelse, at oversigten er udtryk for, at budgettet for det specialiserede 
socialområde samlet set forventes verholdt. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At oversigten med indrapportering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. budget, korrigeret 
budget og forventet regnskab for det specialiserede socialområde pr. 30. september 2010 drøftes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Afrapportering pr. 30.9.2010 til kommunalbestyrelsen vedr. det specialiserede socialområde 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. november 2010 
 
10  Åbent         Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
049911-2008 
 
 
Resumé 
Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 27.10.10.  
 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller  

Til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 
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 Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. november 2010 
 
11  Åbent         Udpegning af nyt medlem til Integrationsrådet 
 
054335-2010 
 
 
Resumé 
Huda Falah, der i februar 2010 blev valgt som flygtninge-/indvandrerrepræsentant til 
Integrationsrådet, har i november 2010 meddelt, at hun grundet flytning fra kommunen ønsker at 
udtræde varigt af Integrationsrådet.  

Social & Sundhed foreslår at suppleanten Nahla Ali Khalaf indtræder som nyt medlem af 
Integrationsrådet.  

  

 
Baggrund 

Det fremgår af § 2 i Integrationsrådets vedtægt, at rådet består af 15 medlemmer med bopæl i 
Gentofte kommune, herunder 6 medlemmer og 6 suppleanter, som vælges af og blandt 
flygtninge/indvandrere i Gentofte Kommune ved skriftlig afstemning som repræsentanter i 
Integrationsrået. Kommunalbestyrelsen udpeger efterfølgende de valgte medlemmer og 
suppleanter.   

Det fremgår endvidere af § 6 i rådets vedtægt, at hvis et eller flere af de 6 medlemmer, der 
repræsenterer flygtninge/indvandrere i Gentofte Kommune, udtræder varigt af rådet, f.eks. ved 
flytning til anden kommune eller dødsfald, indtræder et tilsvarende antal suppleanter i rådet. 
Suppleanterne indtræder i den rækkefølge de er valgt.  

Ved valget af flygtninge-/indvandrerrepræsentanter den 25. februar 2010 opstillede 8 
kandidater. Der blev således valgt 6 medlemmer og 2 suppleanter. Nahla Ali Khalaf var den 
suppleant, der opnåede flest stemmer.   

 
Vurdering 

Social & Sundhed foreslår, at Kommunalbestyrelsen udpeger Nahla Ali Khalaf som medlem af 
Integrationsrådet i Huda Falahs resterende funktionsperiode, der ophører den 31. december 2013.  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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At Nahla Ali Khalaf udpeges som medlem af Integrationsrådet i Huda Falahs resterende 
funktionsperiode.  

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. november 2010 
 
12  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000825-2010 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. november 2010 
 
13  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
051398-2010 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. november 2010 
 
14  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
000825-2010 
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