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1 (Åben) Kvartalsrapport til Socialudvalget, 3. kvartal 2015
 
Sags ID: EMN-2015-17459

Resumé
Som en del af den nye politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal 
skal have en rapportering som supplement til den ordinære kvartalsrapportering. Kvartalsrapporten 
omfatter to målområder: ”Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte” og 
”Forebyggelse, rehabilitering og pleje”.

Kvartalsrapporteringen forelægges til drøftelse.

Baggrund
Kvartalsrapporten omfatter to målområder: ”Borgere med handicap, sindslidende og socialt 
udsatte” og ”Forebyggelse, rehabilitering og pleje”. 

Målområdet ”Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte” omfatter opgaver og udgifter 
vedrørende udviklingshæmmede, hjerneskadede, fysisk handicappede, borgere inden for 
autismeområdet, udsatte, hjemløse, misbrugere, sindslidende samt flygtninge og indvandrere. 
Dertil kommer udgifter til boligydelse.
I denne rapport vises tal for:

 Udviklingen i helårspersoner
 Belægningsprocent for driftstilbuddene
 Diverse tal på tilsyn herunder magtanvendelser
 Ankomne flygtninge 
 Økonomisk status.

Dertil er vedlagt som bilag en kommunesammenligning på psykiatri- og voksenhandicapområdet af 
antal modtagere af støtte og den gennemsnitlige udgift per modtager. 

Målområdet ”Forebyggelse, rehabilitering og pleje” omfatter opgaver og udgifter vedrørende 
primært ældre borgere med behov for hjælp i hverdagen i form af hjemmepleje, hjemmesygepleje, 
hjælpemidler, plejeboliger, dagcentre, genoptræning og rehabilitering. Dertil kommer udgifter til 
kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter. 
I denne rapport vises tal for:

 Hjemmehjælpstimer, antal borgere og tidsforbrug per borger
 Borgere på venteliste til plejeboliger og ældreboliger
 Antal indlæggelser herunder forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser
 Antal dage for færdigbehandlede patienter
 Økonomisk status. 

Sidst vises antallet af sager behandlet i Ankestyrelsen, som dækker begge de to målområder. 
Som bilag er vedlagt oversigt over årets vedtagne eller eventuelt ansøgte budgetændringer. 

Endvidere er evaluering af projekt Mobil Interaktiv Genoptræning vedlagt som bilag. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At kvartalsrapporteringen tages til efterretning. 
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Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning. Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.

Bilag
1. Kvartalsrapportering november 2015 (868773 - EMN-2015-17459)
2. Bilag - budgetændringer (866255 - EMN-2015-17459)
3. Bilag - kommunesammeligning på psykiatri- og voksenhandcipområdet (866242 - EMN-
2015-17459)
4. Bilag- evaluering af projekt Mobil Interaktiv Genoptræning (867706 - EMN-2015-17459)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget ’Ny Sundhedspolitik’ under 
Socialudvalget
 
Sags ID: EMN-2015-17426

Resumé
Der gives en status på arbejdet i opgaveudvalget ’Ny sundhedspolitik’ under Socialudvalget.

Baggrund
Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 13, nedsat et 
opgaveudvalg under Socialudvalget – opgaveudvalget om ’Ny Sundhedspolitik’. Af kommissoriet 
for opgaveudvalgt fremgår det, at Socialudvalget løbene orienteres på dets møder om 
opgaveudvalgets arbejde. 

Der har været afholdt et møde i henholdsvis september og oktober i opgaveudvalget, og der er 
vedlagt et kort statusnotat. På mødet gives desuden en mundtlig status. 
Dagsordner, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens 
medlemmer via Politikerportalen. 

Det er på baggrund af status på arbejdet i opgaveudvalg Administrationens vurdering, at der ikke 
er behov for justering af det vedtagne kommissorium.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At statusrapporteringen fra opgaveudvalget om ’Ny Sundhedspolitik’ for Gentofte Kommune tages 
til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Notat om status for arbejdet i opgaveudvalget 'Ny Sundhedspolitik' (863398 - EMN-2015-
17426)

3 (Åben) Temapunkt misbrugsområdet
 
Sags ID: EMN-2015-04895

Resumé
Som grundlag for Socialudvalgets temadrøftelse om misbrugsområdet præsenteres 
resultaterne af undersøgelsen ” Unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune”.
 
Herudover præsenteres fakta om stof- og alkoholmisbrugsbehandling for voksne borgere i 
Gentofte Kommune.

Baggrund
Som led i den nye politiske arbejdsform er der aftalt, at der på hvert af fagudvalgenes møder 
behandles et eller flere temaer, der belyses nærmere mhp. en politisk drøftelse. Som aftalt i 
Socialudvalget den 19. august 2015 – dagsordenens punkt 2 - er temapunktet på udvalgets møde i 
november ”misbrugsområdet”. Området blev sidst præsenteret for Socialudvalget på temamødet 
den 11. september 2014 - dagsordenens punkt 1.
 
Som led i udmøntningen af Sundhedspolitikkens handleplaner er der blandt Gentofte Kommunes 
9.432 unge i alderen 15-25 år, foretaget en undersøgelse med det formål at afdække de unges 
trivsel og brug af rusmidler. Undersøgelsen ”Unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte 
Kommune” er gennemført af Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. På mødet 
præsenteres hovedkonklusionerne fra undersøgelsen med særligt fokus på misbrug 
(undersøgelsen er bilagt sagen).

Ud over den omtalte misbrugsundersøgelse er der udarbejdet en faktuel status om stof- og 
alkoholmisbrugsbehandling for voksne i Gentofte Kommune herunder vedr. antal brugere, økonomi 
samt nuværende initiativer og indsatser (statusnotat er bilagt sagen). Der gives på mødet en kort 
præsentation af de indsatser, der arbejdes med på området herunder rusmiddelkonsulentens 
arbejde og de foreløbige resultater heraf. Præsentationen afrundes med en kort vurdering af, i 
hvilket omfang undersøgelsens resultater bør give anledning til revurdering af de nuværende 
indsatser.  

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At udvalget drøfter misbrugsområdet med fokus på de over 18 årige.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. SU temamøde 11 november misbrugsområdet statusnotat (820814 - EMN-2015-04895)
2. Gentofte rapport - Unges trivsel og brug af rusmidler - 20. oktober 2015.pdf (821506 - 
EMN-2015-04895)

4 (Åben) Principper for kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser
 
Sags ID: EMN-2015-17640

Baggrund
Kvalitetsstandarder er en skriftlig formulering af serviceniveauet på et givent serviceområde. På 
Socialudvalgets område har der været udarbejdet kvalitetsstandarder siden 2003 på Pleje & 
Sundheds område og siden 2010 på Social & Handicaps område.
 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2015 – dagsordenens pkt. 37 - at arbejde efter en ny 
politisk arbejdsform fra 1. august 2015. Det er et centralt element i den nye politiske arbejdsform, 
at de stående udvalg skal formulere principper, kriterier og lignende som ramme for forvaltningens 
løsning af opgaven. 

Der lægges i denne sag op til, at Socialudvalget igangsætter en proces, der skal munde ud i 
vedtagelse af principper for kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser på Socialudvalgets område. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget: 

At proces for udarbejdelse af principper for kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser drøftes og 
godkendes.  

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, da hun først vil se overblikket over principper 
inden processen igangsættes. 

Bilag
1. Notat - Principper for Kvalitetsstandarder på Socialudvalgets området (874412 - EMN-2015-
17640)
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5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Sags ID: EMN-2015-00961

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Sundhedspolitikkens handleplaner for 2016 blev omdelt på mødet til udvalgets 
medlemmer til orientering. Handleplanerne udsendes til Kommunalbestyrelsens 
medlemmer med henblik på kommentering. 

Bilag

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

Sags ID: EMN-2015-00961 
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