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Side 3 

1 (Åben) Temapunkt om §85 Støtte til selvstændigt boende borgere 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02024 

 

Resumé 

I dette temapunkt lægges der op til overordnede drøftelser af § 85 – støtte til selvstændigt boende 
borgere samt af udvikling og udfordringer på området. 

 
Baggrund 

Som en del af den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune skal de stående udvalg sikre en 
tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem 
politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker. Udvalgene skal således vurdere og følge 
tendenser, muligheder, udfordringer og resultater på deres ressortområde med henblik på at 
identificere de områder, hvor der er behov for udvikling. 
 
Under dette temapunkt lægges der op til drøftelser af udvikling og udfordringer på området 
vedrørende støtte til selvstændigt boende borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer. 
 
Temapunktet indledes med et kort oplæg om indsatsen og udviklingen på området efterfulgt af 
drøftelser om de udfordringer, der kan opstå i spændingsfeltet mellem hensynet til borger, 
ressourcer og udviklingen af ny teknologi. 
 

Indstilling 

Social og Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At udviklingen samt de aktuelle udfordringer på området for støtte til selvstændigt boende borgere 
(§85) drøftes.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Drøftet. 
 
Bilag 

1. Kort om støtte til selvstændigt boende borgere (§85) (2925504 - EMN-2019-02024) 

 
 

2 (Åben) Kvartalsrapport til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 2. kvartal 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03061 

 

Resumé 

Denne kvartalsrapport omfatter to målområder i Gentofteplanen: ’Borgere med handicap, psykisk 
sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’. 



 

Side 4 

Den årlige rapportering af antallet af magtanvendelser og tilsyn for begge målområder er beskrevet 
i rapporten. 
 
Kvartalsrapporteringen forelægges til drøftelse. 

 
Baggrund 

Kvartalsrapporten 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 antallet af magtanvendelser og tilsyn for begge målområder er beskrevet 
i rapporten. 
 
Der gøres opmærksom på orientering fra dagsordenspunktet til Ældre-, Social- og 
Sundhedsudvalgets møde den 16. august 2018. Her blev udvalget orienteret om implementering af 
Fælles Sprog III og nyt omsorgs-IT-system i Pleje & Sundhed og om, at data til kvartalsrapporten i 
overgangsperioden ville blive påvirket. Det betyder, at det i denne kvartalsrapport ikke er muligt at 
præsentere valide data vedrørende antal visiterede timer til praktisk og personlig hjælp og data 
vedrørende hjemmesygepleje under målområdet Forebyggelse, rehabilitering og pleje. For 
historiske data henvises til tidligere rapporter. 
 

Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:  
 
At kvartalsrapporten tages til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Kvartalsrapportering til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 2. kvartal 2019 (3068406 - 

EMN-2019-03061) 

2. Bilag - Årshjul for kvartalsrapporter til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (3008452 - 

EMN-2019-03061) 

3. Bilag - Lovbestemte ydelser (3008451 - EMN-2019-03061) 

 
 

3 (Åben) Orientering om tværkommunale samarbejder på Ældre-, Social- og 
Sundhedsudvalgets område 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03869 

 

Resumé 



 

Side 5 

Der gives på mødet en kort orientering om de tværkommunale samarbejder, som findes på Ældre-, 
Social- og Sundhedsudvalgets område. 

 
Baggrund 

Gentofte Kommune indgår i forskellige tværkommunale samarbejder, når det giver værdi for 
borgerne og når fælles kommunale interesser skal fremmes. For at give udvalget et overblik over, 
hvilke tværkommunale samarbejder, der findes på udvalgets område, er udarbejdet en oversigt 
med en kort beskrivelse af de tværkommunale samarbejder på udvalgets område. På mødet gives 
en kort orientering om samarbejderne. Forvaltningen vil løbende orientere udvalget om aktuelle 
samarbejder.  
 

Indstilling 

Det indstilles  
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Oversigt over tværkommunale samarbejder på SU området (3068505 - EMN-2019-03869) 

 
 

4 (Åben) Orientering om status på udbud af privat hjemmehjælp  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00587 

 

Resumé 

Med udgangspunkt i reglerne på fritvalgsområdet i Serviceloven besluttede kommunalbestyrelsen 
på møde den 28. november 2016, at den andel af praktisk og personlig hjælp (hjemmehjælp), der i 
dag leveres af private leverandører i Gentofte Kommune, skulle i udbud. 
 
Udbuddet blev afsluttet i efteråret 2018. På møde i Ældre-, Social – og Sundhedsudvalget den 6. 
november 2018 blev udvalget orienteret om, at Puks Hjemmehjælp og Cura Pleje havde vundet 
udbuddet med kontrakt start den 1. juni 2019. Udvalget orienteres nu om status på udbuddet.   

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. november 2016 – dagsordenenes punkt 7 - 
med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (uden for parti)) for, og 1 stemme (D) imod, at 
den andel af praktisk og personlig hjælp (hjemmehjælp), der i dag leveres af privat leverandør i 
Gentofte Kommune, skulle i udbud. 
 



 

Side 6 

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. november 2017 – dagsordenenes punkt 5 - 
med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Ann-Kathrine Karoff (uden for parti)) for, mens 1 (Ø) undlod at 
stemme, 6 principper for igangsættelse af en ny udbudsproces samt forslag til den nye proces- og 
tidsplan. 
 
Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. maj 2018 – dagsordenenes punkt 12 - med 18 
stemmer (C, A, V, B og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme, den kravspecifikation, som ligger til 
grund for udbuddet samt, at Gentofte Kommune indgik kontakt med to private leverandører. 
 
På møde i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2018 – dagsordenenes punkt 6 
- blev udvalget orienteret om, at de to private leverandører Puks Hjemmehjælp og Cura Pleje 
havde vundet udbuddet med kontraktstart d. 1. juni 2019. Fra den 1. juni 2019 er der således tre 
leverandører af hjemmehjælp i Gentofte Kommune – to private og én kommunal.  Ligeledes blev 
kommunalbestyrelsen orienteret herom på møde den 26. november 2018 – dagsordenens punkt 
16.   
 
Borgernes valg af leverandør 
I foråret 2019 blev alle modtagere af hjemmehjælp i Gentofte Kommune orienteret om, at de pr. 1. 
juni 2019 skulle vælge mellem to private leverandører og Gentofte Kommunes Hjemmepleje. De to 
private leverandører var Cura Pleje og Puks Hjemmehjælp – sidstnævnte var allerede leverandør 
af privat hjemmehjælp i kommunen. 
 
De borgere, som på dette tidspunkt modtog hjemmehjælp fra én af de 6 leverandører, som skulle 
opsiges, blev bedt om at vælge ny leverandør. De resterende borgere blev blot orienteret om 
ændringen. 
 
Derefter fulgte en proces, hvor nogle af borgerne skulle skifte leverandør. Det er kommunens 
vurdering, at processen forløb uden væsentlige gener for borgerne. Kommunen fik kun få 
henvendelser fra borgere/pårørende i forbindelse med leverandørskiftene, og leverandørerne har 
håndteret forløbet godt. 
 
Pr. 1. marts 2019, dvs. inden borgerne blev orienteret om ændringen, modtog 581 borgere i 
Gentofte Kommune hjemmehjælp fra en privat leverandør. 
 
Pr. 1. juni 2019, dvs. efter borgerne var blevet oplyst om ændringen, havde 212 af de 581 borgere 
skiftet leverandør til hhv. Cura Pleje, Puks Hjemmehjælp og Gentofte Hjemmepleje.  
De resterende 369 borgere havde allerede Puks Hjemmehjælp og valgte at beholde Puks 
Hjemmehjælp efter orienteringen. 
  
Oversigt over hvilke leverandører borgere har skiftet til: 
Leverandør Antal borgere, som er skiftet 
Cura Pleje 76 
Puks Hjemmehjælp 111 
Gentofte Hjemmepleje 25 
I alt 212 

  
Pr. 1. juli 2019 er fordelingen af borgere mellem hhv. Puks Hjemmehjælp, Cura Pleje og Gentofte 
Hjemmepleje, som det fremgår af nedenstående tabel.  
 
Fordeling af borgere på leverandør pr. 1. juli 2019: 
Leverandør Antal borgere Andel i pct. 
Cura Pleje 88 4 
Puks Hjemmehjælp 511 29 



 

Side 7 

Leverandør Antal borgere Andel i pct. 
Gentofte Hjemmepleje 1184 67 
I alt  1783 - 

 
 
Etablering af tættere samarbejde 
Med udbuddet ønsker Gentofte Kommune at stille skærpede krav til kvaliteten af ydelserne hos de 
private leverandører, herunder krav om højere uddannelsesniveau hos medarbejderne og tættere 
samarbejde mellem kommune og privat leverandør, herunder fokus på fælles 
kompetenceudvikling. 
 
Gennem foråret 2019 har Pleje & Sundhed i Gentofte Kommune haft fokus på at etablere et 
tættere samarbejde med de private leverandører. Der har derfor været afholdt en række møder 
mellem centrale ledere og medarbejdere i hhv. Gentofte Hjemmepleje og hos de private 
leverandører. Møderne har dannet grobund for en bred og konstruktiv dialog om muligheder og 
udfordringer ift. det kommende samarbejde. Parterne er i gang med at lære hinandens 
organisationer at kende, og har taget første skridt mod at etablere et fremadrettet, udbygget, fagligt 
samarbejde omkring hjemmehjælpen i Gentofte Kommune.  
 
Derudover er de to private leverandører blevet koblet på FSIII/Nexus fra midt juni måned, hvilket 
betyder, at hhv. Gentofte Hjemmepleje, Cura Pleje og Puks Hjemmehjælp nu arbejder i et fælles 
dokumentationssystem. 
        
Næste skridt 
Pleje & Sundhed arbejder videre med implementeringen af udbuddet, herunder videreudvikling af 
det tættere, faglige samarbejde mellem parterne og etablering af et nyt afregningsgrundlag for de 
private leverandører.  
 
 

 

Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

  
. 
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5 (Åben) Mødeplan 2020 for Ældre, Social- og Sundhedsudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02318 

 

Resumé 

Mødeplan for Ældre, Social- og Sundhedsudvalget indstilles til udvalgets godkendelse. 

 
Baggrund 

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2020. 
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg. 
 
Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og 
efterårsferie samt i dagene op til jul. 
 

Indstilling 

Det indstilles 
 
Til Ældre, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At mødeplanen for 2020 vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Vedtaget. 
 
Bilag 

1. Mødeplan 2020 med noter  (2946783 - EMN-2019-02318) 

 
 

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00239 

 

Resumé 

. 

 
Baggrund 

. 
 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Beslutninger: 
Skole på Tværs - midtvejsevaluering 
Skole på Tværs er et kursustilbud til mennesker med psykisk sårbarhed, pårørende, 
medarbejdere og frivillige som understøtter ’recovery’. Tilbuddet er et 
partnerskabssamarbejde mellem Gentofte-, Lyngby-Taarbæk-, Gladsaxe- og Rudersdal 
Kommuner samt Region Hovedstaden. Tilbuddet er blevet midtvejsevalueret. 
Evalueringen er tilgængelig på Politikerportalen under Ældre-, Social- og 
Sundhedsudvalget.  
 
Ophævelse af samarbejdsaftale med Gladsaxe Kommune om ambulatorium 
Frem til 2007 var Københavns Amt driftsherre på området Kellersvej/Bank-Mikkelsens Vej, 
herunder det tilknyttede Ambulatorium, hvor der både var ansat læger og sygeplejersker. I 
forbindelse med kommunalreformen blev sygeplejerskerne virksomhedsoverdraget til 
Gladsaxe Kommune, og det blev besluttet at fastholde Ambulatoriet. Der er i dag fire 
deltidsansatte sygeplejersker i Ambulatoriet. Gentofte og Gladsaxe kommuner er enige 
om, at ”tiden er løbet fra” Ambulatoriet.  
Lægerne arbejder ikke længere i Ambulatoriet, de to kommuner har anskaffet forskellige it-
fagsystemer til dokumentation og ønsker at benytte sygeplejerskerne til noget forskelligt. 
Det er derfor aftalt at opsige samarbejdet pr. 31.12.2019 således: 
 

 Gladsaxe Kommune som arbejdsgiver garanterer Ambulatoriets sygeplejersker 
fortsat beskæftigelse.  

 Gentofte Kommune slår to sygeplejerskestillinger op, som Ambulatoriets 
sygeplejersker er velkomne til at søge.  

 Udgifterne til Ambulatoriets drift i 2019 fordeles mellem kommunerne efter hidtidig 
praksis.  

 
Pulje vedr. sammenhængende indsats mod ensomhed og mistrivsel hos ældre 
Pleje & Sundhed har ansøgt og fået 1,4 mio. kr. fra puljen til et projekt om digital 
hjemmevejledning. Projektet tager udgangspunkt i forskning der viser, at gode digitale 
kompetencer kan forebygge og afhjælpe ensomhed. Målgruppen er borgere 60+ der 
modtager hjemmehjælp. Projektet forventes at være afsluttet ved udgangen af 2020. 
Nærmere præsentation af projektet kan findes på Politikerportalen under Ældre-, Social- 
og Sundhedsudvalget. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 

Sags ID: EMN-2019-00239 

 

Resumé 

. 
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Baggrund 

. 
 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 

  
. 
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