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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 27. februar 2008 
 
 
1  Åbent   Tilbagemelding til KKR om tiden efter hensigtserklæringens udløb 
 
040746-2007 
  

 

Resumé
I forbindelse med at den tværkommunale hensigtserklæring på social- og 
specialundervisningsområdet udløber med udgangen af 2008, er kommunerne af KKR 
formandskabet blevet bedt om senest 1. marts 2008 at gøre rede for sine fremtidige 
forventninger, behov og strategier på området med henblik på, at der i hvert KKR 
udarbejdes en ny, overordnet samarbejdsaftale gældende fra 2009 og frem.  
Børn & Forebyggelse, Social & Sundhed og Skole & Fritid har foretaget en samlet 
behovs- og kapacitetsanalyse af området og herudfra uddraget en række anbefalinger 
og konklusioner, som anbefales indmeldt til KKR.   

Baggrund

På Socialudvalgets møde d. 8. november 2007 dagsordenens punkt 3 og Børne- og 
Skoleudvalgets møde den 12. november 2007 dagsordenens punkt 4 blev der 
orienteret om det forestående analysearbejde, der nu fremlægges til drøftelse og 
godkendelse. 

Formålet med hensigtserklæringen på social- og specialundervisningsområdet har 
været at skabe forsynings- og budgetsikkerhed for såvel køber- som sælgerkommuner 
i de første to år efter kommunalreformen – det vil sige i 2007 og 2008. 
Hensigtserklæringen har betydet, at kommunerne ikke har ændret væsentligt på 
pladstal, efterspørgsel og dimensionering i de første to år efter kommunalreformen.  

Efter hensigtserklæringens udløb den 1. januar 2009 mangler der et overordnet 
styringsredskab for området. KKR formandskabet har derfor taget initiativ til at få skabt 
en ny samarbejdsinstitution, som dels er forankret i kommunalt regi, dels tager afsæt i 
kommunernes mere langsigtede planer, dvs. de næste 5-10 år frem.  

KL har derfor på vegne af KKR formandskaberne udsendt et spørgeskema, hvor 
kommunerne senest den 1. marts 2008 skal indrapportere deres forventninger, behov 
og strategier på social- og specialundervisningsområdet. På baggrund af disse 
tilbagemeldinger forventes KKR formandskaberne i april 2008 at nå til enighed om en 
fælles model for en samarbejdsaftale – dvs. inden kommunerne den 1.maj skal 
fremsende sine redegørelser til regionen i forbindelse med den årlige rammeaftale.  

For at sikre et tilstrækkeligt bredt beslutningsgrundlag samt en sammenhængende og 
perspektiverende forståelse af kommunens forsyningsstruktur og behov på området 
har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Børn og Forebyggelse, Social 
og Sundhed og Skole og Fritid udarbejdet vedlagte behovs- og kapacitetsanalyse. 
Analysen er delt op i to selvstændige dokumenter i form af en sammenfattende del og 
et fyldigere baggrundsnotat.  

Sammenfatningen (bilag 1) er det centrale dokument, som opsummerer de 
væsentligste problemstillinger, perspektiver og anbefalinger til det politiske niveau. 
Baggrundsnotatet (bilag 2) vedlægges til orientering. Her præsenteres det faktuelle 
grundlag og de bagvedliggende overvejelser.  

Da fristen for kommunens tilbagemelding til KKR som nævnt er den 1. marts 2008, vil 
Kommunalbestyrelsens eventuelle kommentarer til de i sammenfatningen beskrevne 
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Beslutning 

Børne- og Skoleudvalget den 27. februar 2008. 
 
Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 27. februar 2008 
 
 
2  Åbent   Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd om udviklingen på det 
sociale område og specialundervisningen 
 

anbefalinger og konklusioner blive eftersendt til KKR. De to notater vil efterfølgende 
blive forelagt Handicaprådet til orientering. 

Vurdering
Social & Sundhed, Børn og Forebyggelse og Skole og Fritid vurderer, at den vedlagte 
analyse beskriver kommunens væsentligste faglige og kapacitetsmæssige behov og 
forventninger på social- og specialundervisningsområdet. Analysens sammenfattende 
del foreslås vedlagt som bilag til kommunens tilbagemelding til KKR.  

Behovs- og kapacitetsanalysen har synliggjort en række områder, hvor der er behov 
for yderligere analyse, afklaring og planlægning. Det anbefales at det foreslåede 
analyse- og planlægningsarbejde gennemføres. I sammenhæng hermed anbefales 
det, at der med afsæt i baggrundsnotatet udarbejdes en samlet perspektivplan for 
området. 

Indstilling
Social & Sundhed, Børn og Forebyggelse og Skole og Fritid indstiller  

Til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 

1. At de i analysesammenfatningen beskrevne anbefalinger og konklusioner 
godkendes som grundlag for indberetningen til KKR. 

2. At det foreslåede analyse- og planlægningsarbejde gennemføres. 

3. At der med afsæt i baggrundsnotatet udarbejdes en samlet perspektivplan for 
området. 

  

Bilag KKR analyse - ANBEFALINGER OG KONKLUSIONER Åben i Captia
Bilag KKR analyse - BAGGRUNDSNOTAT Åben i Captia
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006519-2008 
  

 

 

 

Resumé
Gentofte Kommune skal lave en årlig redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd for 
udviklingen på det sociale område og specialundervisningen. Redegørelsen har form 
af tre standardiserede spørgeskemaer, der skal udfyldes af alle kommuner og 
indsendes til udviklingsrådet senest den 1. marts 2008.    

Baggrund
I forbindelse med kommunalreformen blev der etableret et Regionalt Udviklingsråd i 
hver af de 5 regioner. Det Regionale Udviklingsråd er et forum mellem 
kommunalbestyrelser, regionsråd og brugerorganisationer og har til opgave at følge og 
drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningen i perioden fra 2007 
til 2010.  
  
Det Regionale Udviklingsråd skal hvert år i årene 2008 til 2010 udarbejde en 
redegørelse til Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen på det 
sociale område og specialundervisningsområdet. Denne redegørelse skal tage 
udgangspunkt i redegørelser indsendt af kommunalbestyrelserne i regionen og 
regionsrådet. For at kunne sammenligne de enkelte kommuners redegørelser har 
statsforvaltningen udarbejdet en fælles skabelon i form af 3 spørgeskemaer, som ved 
udfyldelse udgør den enkelte kommunes redegørelse. 
  
Spørgeskemaerne er fordelt på følgende områder: 

� Tilbud til børn og unge (bilag 1)  
� Tilbud til voksne (bilag 2)  
� Specialundervisning (bilag 3) 

  
Spørgeskemaerne skal indsendes til Udviklingsrådet senest den 1. marts 2008. 
Udviklingsrådet skal herefter sende sin årlige redegørelse til Velfærdsministeriet og 
Undervisningsministeriet senest den 1. maj 2008. 
  
Samtidig med at redegørelsen indsendes til Udviklingsrådet fremsendes den i 
overensstemmelse med gældende vejledning til høring hos Handicaprådet og 
brugerorganisationerne. Høringsparternes eventuelle kommentarer til redegørelsen 
fremsendes til Udviklingsrådet, når de modtages.  

Vurdering
Børn og Forebyggelse, Social og Sundhed og Skole og Fritid har udfyldt skemaerne på 
deres respektive områder, og besvarelserne afspejler de faktuelle forhold omkring 
diverse indsatsområder. Endvidere er der ved besvarelserne tilkendegivet, hvilken 
vurdering opgaveområder har af diverse samarbejder og foretaget vurderinger af den 
fremtidige udvikling på de områder, der er spurgt ind til. 
  
For en uddybning af de forskellige vurderinger og beskrivelser i spørgeskemaerne 
henvises til de to notater vedr. tiden efter hensigtserklæringen (dagsordenens punkt 1), 
der indeholder en grundig gennemgang af social- og specialundervisningsområdet.  
  
Det bemærkes, at Velfærds- og Undervisningsministeriet har udmeldt to særlige 
temaer i forbindelse med dette års redegørelse: 1) udviklingen i tilbudsmønstret til børn 
og unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og 2) udslusning fra 
forsorgshjem. 
Disse temaer er kommenteret i spørgsmål nr. 66 i skemaet om tilbud til børn og unge 
(bilag 1) og tilbud til voksne (bilag 2). 
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Beslutning 

Børne- og Skoleudvalget den 27. februar 2008. 
 
Godkendt. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Socialudvalget 
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 27. februar 2008 
 
 
3  Åbent   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000344-2008 
  

Beslutning 

Ingen. 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 27. februar 2008 
 
 
4  Lukket   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
 

Indstilling
Social & Sundhed, Børn og Forebyggelse og Skole og Fritid indstiller  

Til Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget: 

At redegørelsen til Det Regionale Udviklingsråd i form af de 3 udfyldte skemaer 
godkendes  
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Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 

Side 7/7


