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Møde i Socialudvalget den 13. januar 2011 
 
1  Åbent         Region Hovedstadens kræftplan - høringssvar 
 
062393-2010 
 
 
Resumé 

Region Hovedstaden har sendt udkast til kræftplan i høring hos kommunerne i regionen og andre 
interessenter. Udkast til høringssvar forlægges Socialudvalget til godkendelse.  

 
Baggrund 

Region Hovedstadens kræftplan indgår som en del af regionens samlede sundhedsplan, sammen 
med eksempelvis hospitalsplanen, psykiatriplan, praksisplan mv.  Kræftplanen fastlægger 
regionens indsats på kræftområdet de kommende år. Planen fokuserer primært på behandling og 
rehabilitering, men planen berører også dele der ligger ud over udrednings- og behandlingsfaserne 
og dermed også den kommunale del af indsatsen på kræftområdet. Planen adresserer følgende 
områder:  
 
• Diagnostik og behandling 
• Tidlig opsporing af kræftsygdomme 
• Rehabilitering, senfølger, opfølgende kontroller og sammenhængende forløb 
• Palliation 
• Patientperspektivet 
• Aktivitets- og kvalitetsmålinger 
• Forskning 
• Personale og uddannelse  
 
En væsentlig del af samarbejdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne på 
sundhedsområdet er reguleret i de obligatoriske sundhedsaftaler, som Kommunalbestyrelsen 
behandlede udkast til på møde den 13. december - dagsordenens pkt. 15. Formålet med 
sundhedsaftalen er at sikre et sundhedsvæsen, hvor den enkelte borger oplever sammenhæng, 
koordination og kvalitet i de patientforløb, der går på tværs af region, kommuner og praksissektor – 
således også på kræftområdet. De centrale elementer i samarbejde om den enkelte kræftpatient 
skal håndteres i regi af sundhedsaftalen. 
Kræftplanen forventes vedtaget i Regionsrådet den 22. marts 2011.  

 
Vurdering 

Det er Social & Sundheds vurdering, at Gentofte Kommune med det foreslåede høringssvar 
adresserer de spørgsmål der er centrale for kommunen i relation til regionens kræftplan.  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller  
Til Socialudvalget: 
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At udkast til høringssvar godkendes. 

 
Beslutninger 

Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
Bilag 

 Udkast til høringssvar 
 høringsbrev - regionrådsformanden 
 Region Hovedstadens Kræftplan høringsudkast 

 
 
Møde i Socialudvalget den 13. januar 2011 
 
2  Åbent         Revideret standardvedtægt for beboer- og pårørenderåd i plejeboliger 
 
051577-2010 
 
 
Resumé 

Folketinget har som led i sin afbureaukratiseringsreform ændret reglerne om bruger- og 
pårørenderåd i tilknytning til plejehjem m.v., således at det gøres frivilligt for den enkelte kommune 
at etablere bruger- og pårørenderåd. 

Social & Sundhed foreslår, at der fortsat etableres beboer- og pårørenderåd i Gentofte Kommune 
i kommunale og selvejende plejeboliger med fast personale (plejehjem) og plejeboliger 
med hjemmehjælp. Der forelægges derfor et udkast til revideret standardvedtægt for beboer- og 
pårørenderåd, der tager højde for lovændringen.   

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen har senest på møde den 30. oktober 2006 godkendt et revideret udkast til 
standardvedtægt for beboer- og pårørenderåd i plejeboliger med fast personale (plejehjem) og 
plejeboliger med hjemmehjælp. Der henvises til dagsordenen for dette møde, punkt 17.  

Folketinget har i juni 2010 vedtaget en ændringslov der indebærer, at det gøres frivilligt for 
kommunerne at etablere bruger- og pårørenderåd fra den 1. juli 2010. Det fremgår af 
lovbemærkningerne, at der med ophævelsen af reglen om at kommunerne skal etablere bruger- og 
pårørenderåd gives  kommunalbestyrelserne mulighed for lokalt at tilrettelægge indsatsen i forhold 
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til at inddrage beboere og deres pårørende, herunder at træffe beslutning om, hvorvidt der skal 
etableres bruger- og pårørenderåd. 

Social & Sundhed foreslår at der fortsat etableres beboer- og pårørenderåd, og at den gældende 
standardvedtægt revideres i konsekvens af lovændringen.  

Social & Sundhed har forelagt et udkast til standardvedtægt for en række ledere af plejeboliger til 
udtalelse. På baggrund heraf foreslås en række ændringer af den gældende standardvedtægt.  

Det foreslås at det præciseres i udkastet, at der kan etableres ét lokalt råd pr. 
plejeboligbebyggelse, hvis kompetenceområde både er de i bebyggelsen liggende plejeboliger 
med fast personale (plejehjemmet) og de i bebyggelsen liggende  plejeboliger med hjemmehjælp.   

Der har hidtil været krav om valg af mindst 2 suppleanter for beboer- og 
pårørenderepræsentanterne. Da det i nogle tilfælde har vist sig vanskeligt at få valgt et 
tilstrækkeligt antal suppleanter, foreslås det der fremover kun stilles krav om valg af op til 3 
suppleanter.   

Det foreslås desuden at lempe kravet om, at valg af beboer- og påreørenderepræsentanter skal 
ske inden for årets første tre måneder i lige år. Udkastet indeholder derfor et forslag om, at valg så 
vidt muligt skal ske i denne periode.  

Det foreslås endvidere at der fremover alene er krav om mindst 3 årlige møder mod tidligere 4 
møder. Samtidig foreslås det at kravet om fastsættelse af forretningsorden lempes, således at det 
enkelte råd selv kan beslutte, om der skal fastsættes en forretningsorden.  

Der er herudover indarbejdet en række sproglige ændringer og konsekvensrettelser.  

Endelig er der indsat en ny ikrafttrædelsesbestemmelse i udkastet.  

 
Vurdering 

På møde den 15. december 2010 indstillede Seniorrådet, at der fortsat etableres beboer- 
pårørenderåd. Seniorrådet foreslog enkelte ændringer i udkastet til standardvedtægt. Disse 
ændringer er indarbejdet i det foreliggende udkast.    

I lighed med Seniorrådet foreslår Social & Sundhed, at der fortsat etableres beboer- og 
pårørenderåd, og at udkastet til revideret standardvedtægt godkendes.  

  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At der fortsat oprettes beboer- og pårørende råd i plejeboliger med fast personale (plejehjem) og 
plejeboliger med hjemmehjælp i kommunale og selvejende institutioner i Gentofte Kommune. 
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2. At udkast til revideret standardvedtægt for beboer- og pårørenderåd i plejeboliger med fast 
personale (plejehjem) og plejeboliger med hjemmehjælp godkendes.  

 
Beslutninger 

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Standardvedtægt for beboer- og pårørenderåd 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 13. januar 2011 
 
3  Åbent         Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
049911-2008 
 
 
Resumé 
Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 22.12.10.  
 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
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________________________ 
 
Bilag 

 Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 13. januar 2011 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
048439-2010 
 
 
Beslutninger 

Aftalt at socialudvalgets møde i juni afholdes onsdag den 8.juni 2011 fra kl. 18.00 - 20.00. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 13. januar 2011 
 
5  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
048439-2010 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 13. januar 2011 
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T1-1  Lukket         Mad til hjemmeboende ældre 
 
001076-2011 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 13. januar 2011 
 
T1-2  Lukket         Mad til plejeboliger 
 
001573-2011 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


