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Side 3

1 (Åben) Temapunkt om demens
 
Sags ID: EMN-2017-01386

Resumé
Temapunktet har til formål at orientere Socialudvalget om demensområdet, herunder den indsats 
Gentofte Kommune yder for at imødekomme de udfordringer, der er for ældre borgere med 
demens.

Baggrund
Demens er i stigende grad aktuelt, idet levealderen i befolkningen stiger. I takt med denne 
befolkningsudvikling forventes antallet af borgere med en demenssygdom at stige de kommende 
årtier, og dermed også de samfundsmæssige omkostninger.

På mødet vil forvaltningen holde et oplæg, som blandt andet vil omhandle begrebet demens, 
nøgletal både nationalt og for Gentofte Kommune og overblik over kommunens initiativer på 
området.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

2 (Åben) Kvartalsrapport til Socialudvalget, 1. kvartal 2017
 
Sags ID: EMN-2017-02227

Resumé
Som en del af den nye politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal 
skal forelægges en rapportering som supplement til den økonomiske kvartalsrapportering.  

Denne rapportering omfatter to målområder i Gentofteplanen: ’Borgere med handicap, psykisk 
sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’.  Kvartalsrapporteringen 
forelægges til drøftelse.
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Baggrund
Social & Sundhed har udarbejdet en kvartalsrapportering, som viser en række nøgletal for 
udviklingen inden for udvalgte ydelsesområder for de to målområder ’Borgere med handicap, 
psykisk sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’. 

Den årlige rapportering af målområde ’Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte’ 
køb og salg af bo- og dagtilbud fremgår af rapporten. Desuden rapporteres den årlige opgørelse af 
antal visiterede borgere og gennemsnitsudgifter til alkoholmisbrugsbehandling.

Der gøres opmærksom på, at der er tilføjet et nyt afsnit om botilbud med midlertidigt ophold efter 
§109 og §110 i Serviceloven. Yderligere er der tilføjet et afsnit om unikke borgere visiteret til 
intensiv døgnbehandling for stof- og alkoholmisbrug. Begge vil fremadrettet rapporteres årligt i 1. 
kvartalsrapport.

Endvidere gives en økonomisk status for de to målområder.

De godkendte budgetændringer er angivet i vedlagte bilag.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At rapporten tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. Der blev taget en afstemning om, hvorvidt rapporten kunne tages til 
efterretning. Rapporten blev taget til efterretning med 5 stemmer (C, A og Lisbeth Winther 
(Uden for Parti)) for, og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (B) undlod at stemme. 

Bilag
1. Kvartalsrapportering 1. kvartal 2017 (1815082 - EMN-2017-02227)
2. Bilag - Årshjul for kvartalsrapporter til Socialudvalget (1803465 - EMN-2017-02227)
3. Bilag - Lovbestemte ydelser (1803777 - EMN-2017-02227)
4. Bilag- Budgetændringer 03.2017 - SU (1804219 - EMN-2017-02227)

3 (Åben) KKR mål for sundhed
 
Sags ID: EMN-2017-02043
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Resumé
KKR-Hovedstaden har et ønske om, at rammepapirerne for somatik og psykiatri, der siden 2013 
har beskrevet de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet, fornys. 
Det er målet at forenkle og fokusere den fælles indsats, hvorfor tre centrale mål er udvalgt. Disse 
tre nye KKR-mål for sundhed, der erstatter de tidligere rammepapirer, forelægges hermed til 
politisk godkendelse.

Baggrund
Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og 
psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på 
sundhedsområdet. Formålet med de nye KKR-mål for sundhed, der erstatter de tidligere 
rammepapirer, er, at forenkle og fokusere den fælles indsats yderligere. Målene tegner ikke 
nødvendigvis de største sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de udfordringer, der 
ligger på den fælleskommunale bane, som der ikke arbejdes med i 
regi af sundhedsaftalen eller andet regi. 

KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således:
 Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske 

sygdomme.
 Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand. 
 Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed.

På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har kommunerne som følge af handlingsplan 
for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Kommunerne skal i 2018 sikre deres borgere 
adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye standard på området. Dette 
gøres ved sammen at udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin 
frem mod 2018. Vi vil tegne en fælles og entydig profil for vores akutfunktioner, og det vil gøre os til 
en stærkere spiller, når vi skal indgå aftaler med vores samarbejdspartnere i Region Hovedstaden 
og PLO-Hovedstaden. Samtidig giver det et godt grundlag for at hjælpe hinanden, herunder med at 
opnå en tilstrækkelig volumen bl.a. via fælles drift af tilbud mellem kommuner. 4K-samarbejdet om 
frikommuneforsøg vedrørende akutområdet er et eksempel, der understøtter målet.

På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande er det målet at få en fælles holdning 
til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Det handler i 
høj grad om at komme på forkant med udviklingen og definere kommunernes egen rolle før andre 
aktører for alvor træder ind i det rum. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et 
akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, 
at de kommuner, som arbejder med tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene med mest 
muligt effekt. Gentofte Kommunes borgere tilbydes allerede i dag akut psykiatrisk hjælp på det 
socialpsykiatriske tilbud Slotshaven i Lyngby.

På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge 
lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Kommunerne skal forebygge i forhold til hinandens 
unge, der hvor de færdes, og sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental 
sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. De unge er valgt, fordi der er nogle 
væsentlige sundhedsudfordringer, som de enkelte kommuner har svært ved at løse hver for sig. 
Valget af et mål, der vedrører unges sundhed flugter godt med Gentofte Kommunes 
sundhedspolitik ’Sundhed i Gentofte – borgerrettet forebyggelse 2017-2024’, som netop har 
udpeget de unge som en særligt vigtig målgruppe for de forebyggende sundhedsindsatser i 
kommunen.

Implementering af KKR-mål på sundhedsområdet sker indenfor de gældende økonomiske rammer.
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KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret med målene er dog 
dynamisk, forstået på den måde, at der hvert år gøres status på, hvor man er nået. Således 
forventes papiret at udvikle sig løbende, hvilket giver mulighed for at reagere på udviklingen på 
området og politiske prioriteringer for fællesskabet af de 29 kommuner. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At de nye KKR-mål for sundhed godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Vedtaget.

Bilag
1. Bilag 1 - KKR-mål for sundhed (1802290 - EMN-2017-02043)
2. Bilag 2 - Gantt-diagram over KKR-mål (1802289 - EMN-2017-02043)

4 (Åben) Status vedrørende Værdighedspolitikken og Værdighedspuljen
 
Sags ID: EMN-2017-02364

Resumé
Der orienteres om arbejdet med Værdighedspolitikken i Social & Sundhed samt en status på 
indsatser under Værdighedspuljen 2016-2017.

Baggrund
Værdighedspolitikken for Gentofte Kommune blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 
2016 – dagsordenens pkt. 2 – på baggrund af et oplæg fra et opgaveudvalg, der i løbet af foråret 
2016 arbejdede med tilblivelsen af politikken. I Bilag 1 redegøres for det arbejde, der gøres i Social 
& Sundhed for at skabe en bred forankring af politikken i organisationen.

Socialudvalget behandlede den 15. november 2016 – dagsordenens pkt. 4 – forslag til 
anvendelsen af tilskuddet på 14,08 mio. kr. til en mere værdig ældrepleje 2017. Forslaget tog 
udgangspunkt i de af Sundheds- og Ældreministeriet definerede temaer: ’Livskvalitet’, 
’Selvbestemmelse’, ’Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje’, ’Mad og ernæring’ og ’En 
værdig død’. Kommunalbestyrelsen vedtog forslaget til anvendelse af tilskuddet den 28. november 
2016 – dagsordenspunkt 8. Der redegøres i Bilag 2 for status på de indsatser, man i den 
forbindelse vedtog, samt 2016-indsatserne, hvoraf mange er videreført i 2017. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
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Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Bilag 1 - Status på arbejdet med Værdighedspolitikken i Social og Sundhed (1813082 - 
EMN-2017-02364)
2. Bilag 2 - Status på indsatser under Værdighedspuljen 2016-2017 (1813083 - EMN-2017-
02364)

5 (Åben) Orientering om Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015
 
Sags ID: EMN-2017-02197

Resumé
Gentofte Kommune har modtaget en decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedrørende 
kommunens revisionsberetning for regnskabsåret 2015 på områder med statsrefusion.

Baggrund
Ankestyrelsen har på vegne af Børne- og Socialministeriet gennemgået de dele af kommunens 
revisionsberetning, der vedrører ydelser og tilskud inden for ministeriets område. Gennemgangen 
har givet anledning til bemærkninger i forhold til Servicelovens §176 – særligt dyre enkeltsager.

På det specialiserede børne- og ungeområde finder ministeriet det kritisabelt, at der er fundet fejl i 
ni af de 12 gennemgåede sager. I august 2016 påbegyndte Børn og Familie en 3-årig 
udviklingsplan, som har til formål at skabe tilfredsstillende kvalitet i sagsarbejdet. Arbejdet 
vedrørende dette skrider frem som planlagt.

På det specialiserede voksenområde bemærker ministeriet, at der er fundet fejl i to sager i forhold 
til handleplaner. Ministeriet finder det tilfredsstillende, at fejlene er rettet, og at revisionen vurderer, 
at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og efter reglerne. 

På begge områder kvitterer ministeriet for kommunens indsatser for at rette op på fejlene.

Ministeriets henvendelse fremgår af bilag 1.

Indstilling
Børn og Skole samt Social & Sundhed indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:
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At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Gentofte Kommune (1814610 - EMN-
2017-02197)

6 (Åben) Udpegning af medlem til Integrationsrådet
 
Sags ID: EMN-2017-02067

Resumé
Heidi Fink Hesselholt, der er udpeget som repræsentant i Integrationsrådet for skoleområdet, har 
meddelt at hun udtræder af Bakkegårdsskolens bestyrelse med udgangen af indeværende skoleår. 
Børn og Skole har oplyst, at Tjørnegårdsskolens bestyrelsesformand, Lars Hylling Axelsson, 
ønsker at være medlem af Integrationsrådet i Heidi Fink Hesselholts resterende funktionsperiode. 

Baggrund
Ifølge § 2 i Integrationsrådets vedtægt har rådet 15 medlemmer samt suppleanter til de 6 
medlemmer, der er valgt af og blandt flygtninge og indvandrere. Medlemmerne og suppleanterne 
udpeges af Kommunalbestyrelsen efter valg eller indstilling fra de grupper og foreninger m.v., der 
har plads i Integrationsrådet i henhold til rådets vedtægt. Kommunalbestyrelsen skal herunder 
udpege 1 medlem blandt personer, der er bestyrelsesformænd på skoleområdet i Gentofte 
Kommune. 

På mødet den 26. januar 2015 udpegede Kommunalbestyrelsen Heidi Fink Hesselholt, der var 
bestyrelsesformand på Bakkegårdsskolen, som medlem af Integrationsrådet. Udpegningen havde 
virkning for rådets nuværende funktionsperiode, der ophører med udgangen af 2017. Der henvises 
til dagsordenen for dette møde, punkt 11. 

Heidi Fink Hesselholt har i marts 2017 meddelt Social & Sundhed, at hun ophører i 
Bakkegårdsskolens bestyrelse med udgangen af indeværende skoleår. Børn og Skole har 
efterfølgende oplyst til Social & Sundhed, at Tjørnegårdsskolens bestyrelsesformand, Lars Hylling 
Axelsson, ønsker at være medlem af Integrationsrådet i Heidi Fink Hesselholts resterende 
funktionsperiode. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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At udpege Lars Hylling Axelsson som medlem af Integrationsrådet i Heidi Fink Hesselholts 
resterende funktionsperiode, der ophører med udgangen af 2017, med virkning fra den 14. august 
2017. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Sags ID: EMN-2016-04941

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Forvaltningen oplyste, at de fire kommuner i frikommunesamarbejdet (Gentofte, 
Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune) har indsendt revideret 
frikommuneansøgning, der er præciseret efter ønske fra ministeriet. 

Formanden henledte opmærksomheden på den udsendte invitation til Åbent Hus på Bank-
Mikkelsens Vej hhv. den 31. maj 2017 og den 8. juni 2017, begge dage i tidsrummet 16.00 
– 18.00. 

Bilag

8 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

Sags ID: EMN-2016-04941 
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