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1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg om ”Værdighedspolitik for Gentofte Kommune"

 
Sags ID: EMN-2016-00424

Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Værdighedspolitik for Gentofte Kommune” 
forelægges hermed til Socialudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. Baggrundsnotatet ”Orientering om værdighedspolitik” bedes Socialudvalget 
tage til efterretning.

Baggrund
Under overskriften en værdig ældrepleje har regeringen besluttet, at alle kommuner skal udarbejde 
en værdighedspolitik. 

Det er ønsket med lovforslaget: ”at ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så der 
er mulighed for at fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker, med størst mulig 
selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så 
den enkelte kan leve et værdigt liv.” 
I første halvår 2016 skal Gentofte Kommune derfor udarbejde en værdighedspolitik, som beskriver 
de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Det foreslås derfor at nedsætte et 
opgaveudvalg, som får til opgave at udarbejde et forslag til en værdighedspolitik.

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Socialudvalget i henhold til § 17, stk.4, 
i lov om kommunernes styrelse. Udvalget foreslås sammensat af 4 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, og 4 medlemmer som fordeles således:

- 2 medlemmer, der sidder som valgte repræsentanter i Seniorrådet (udpeget efter samråd 
med Seniorrådet)

- 2 medlemmer, der sidder i beboer- pårørenderådene (udpeget efter samråd med 
Seniorrådet) 

Kommunalbestyrelsen udpeger formand/næstformand for opgaveudvalget. Sekretariatsbistand til 
opgaveudvalget koordineres af direktøren for Social & Sundhed.

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 1. marts 2016. Forslag til en værdighedspolitik forelægges 
Socialudvalget på møde i maj måned og godkendes i Kommunalbestyrelsen i juni måned. 

Forvaltningen går grundet den snævre tidsramme i gang med at indhente input fra interessenterne 
umiddelbart efter Socialudvalgets møde. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget og Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Værdighedspolitik for Gentofte 
Kommune” drøftes med henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i 
Kommunalbestyrelsen d. 29. februar 2016.



Side 4

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalget ”Værdighedspolitik for Gentofte Kommune” 
vedtages, og

3. At udpege 8 medlemmer til opgaveudvalget om ”Værdighedspolitik for Gentofte Kommune”, 
herunder 4 medlemmer af Kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer af Seniorrådet (efter 
samråd med Seniorrådet) og 2 medlemmer, der sidder i beboer- pårørenderådene (efter 
samråd med Seniorrådet) samt formand og næstformand, jf. pkt. 3 i forslag til 
kommissorium. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg - Værdighedspolitik (1002399 - EMN-2016-00424)
2. Notat til orientering om værdighedspolitik  (991251 - EMN-2016-00424)

2 (Åben) Pallitativ indsats
 
Sags ID: EMN-2016-00271

Resumé
Under dette temapunkt introduceres Socialudvalget for området palliation. Punktet indeholder 
introduktion til begreb, herunder praksisanvendelse i en national kontekst. Derudover indeholder 
punktet en orientering om den palliative indsats i Gentofte Kommune.

Baggrund
Formålet med orienteringen er at give baggrundsviden til Socialudvalgets temamøde om palliation. 
Notatet suppleres af en præsentation på selve mødet.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.  

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat - Palliativ indsats (985629 - EMN-2016-00271)
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3 (Åben) Kvartalsrapport til Socialudvalget, 4. kvartal 2015
 
Sags ID: EMN-2016-00522

Resumé
Det er med den nye politiske arbejdsform besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal skal 
forelægges en rapportering som supplement til den økonomiske kvartalsrapportering. Denne 
kvartalsrapport omfatter to målområder: ”Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt 
udsatte” og ”Forebyggelse, rehabilitering og pleje”.

Kvartalsrapporten forelægges til drøftelse. 

Baggrund
Kvartalsrapporten omfatter de to målområder under Socialudvalget: ”Borgere med handicap, 
psykisk sygdom og socialt udsatte” og ”Forebyggelse, rehabilitering og pleje”.

For målområdet ”Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte” vises en række 
nøgletal for hovedområderne:

 Støtte til selvstændigt boende borgere
 Dagtilbud
 Botilbud til mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 Botilbud – kvindekrisecenter og til personer med særlige social problemer
 Misbrugsbehandling for alkohol- og stofmisbrug
 Modtagelse af flygtninge.

For målområdet ”Forebyggelse, rehabilitering og pleje” vises en række nøgletal for 
hovedområderne:

 Hjemmehjælp
 Hjemmesygepleje og akutsygeplejefunktionen
 Pleje- og ældreboliger. 

Endvidere gives en økonomisk status for de to målområder. 

Det skal bemærkes, at på målområdet ”Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte” 
vises flere af nøgletallene som et statustal. Fremadrettet vil der vises nøgletal for en periode for at 
kunne følge en udvikling. Ligeledes arbejdes der på at udarbejde en underopdeling af den 
økonomiske status.

De godkendte budgetændringer er angivet i vedlagte bilag. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At kvartalsrapporten tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Kvartalsrapportering til Socialudvalget januar 2016 (1000872 - EMN-2016-00522)
2. Bilag - budgetændringer (1000885 - EMN-2016-00522)

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

Resumé
På Socialudvalgets møde d. 11. november 2015, dagsordenspunkt 4, tilsluttede udvalget sig, at 
der igangsættes en proces, som skal munde ud i vedtagelse af principper for kvalitetsstandarder 
og ydelsesbeskrivelser på Socialudvalgets område. Denne sag indeholder et forslag til principper 
for indhold af kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog d. 26. maj 2015, dagsordenspunkt 37, at arbejde efter en ny politisk 
arbejdsform fra 1. august 2015. Et centralt element i den nye politiske arbejdsform er, at de 
stående udvalg skal formulere principper, kriterier og lignende som ramme for forvaltningens 
løsning af opgaven.

På Socialudvalgets område revideres kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser løbende. Nogle 
revideres årligt i henhold til lovbestemmelser, mens andre revideres én gang i hver valgperiode. 
Socialudvalget har hidtil fået alle kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser forelagt til politisk 
godkendelse hver gang, der er sket en revision af standarderne.

I tråd med den nye politiske arbejdsform lægges der op til, at Socialudvalget ikke længere 
godkender alle kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser. I stedet fastsætter udvalget principper 
for kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser, der er retningsgivende og styrende for 
administrationens arbejde med justering af disse. 

Der forlægges på dette møde forslag til principper for indholdet af kvalitetsstandarder og 
ydelsesbeskrivelser. Principperne forelægges til drøftelse med henblik på videre bearbejdning i 
forvaltningen inden endelig beslutning i Socialudvalget. Forslag til principper for processerne i 
forhold til justering af kvalitetsstandarder mv. forelægges til drøftelse på et kommende møde.  

Forslaget har været forlagt for Gentofte Kommunes Handicapråd, som ikke havde nogen 
bemærkninger, og Seniorrådet er orienteret. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At forslag til principper for indhold af kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser drøftes.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Notat - Principper for Kvalitetsstandarder på Socialudvalgets område 180116 (999139 - 
EMN-2015-17640)

5 (Åben) Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18
 
Sags ID: EMN-2015-15404

Resumé
Støtte til frivilligt socialt arbejde ydes efter bestemmelserne i lov om social service §18. 
Socialudvalget tiltrådte på sit møde den 9. september 2004, dagsordenens pkt. 1, kriterier for 
fordelingen af støtte. Social & Sundhed har indenfor rammerne af disse kriterier fordelt midlerne, 
således at der ydes driftstilskud til fem foreninger og organisationer og støtte til aktiviteter til 
yderligere 35 foreninger og organisationer.
Der lægges desuden i lyset af den nye politiske arbejdsform i Gentofte Kommune op til 
fremadrettet, at behandle og bevillige tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18 
administrativt. 

Baggrund
Efter annoncering i Villabyerne og på Gentofte Kommunes hjemmeside, er der indkommet 50 
ansøgninger fra foreninger og organisationer. I budgettet for 2016 er der afsat 3.107.000 kr. til 
frivilligt socialt arbejde. 
Efter fradrag af udgifter på 650.000 kr. til husleje, varme, elektricitet med videre i kommunens 
lejemål til Netværkshuset, Ericavej 149, 300.000 kr. til Netværksgruppen for Flygtninge i Gentofte, 
800.000 kr. i tilskud til Ældresagens lejemål på Ordrupvej 60, 744.000 kr. i driftstilskud til 
Charlotteklubben og 100.000 kr. til Idehuset Ældre hjælper Ældre resterer 513.000 til uddeling i 
2016. Ifølge Socialministeriets vejledning nr. 7. til Lov om social service vedrørende §18 midler kan 
økonomisk støtte ydes til organisationer, foreninger med videre, der udfører socialt arbejde i 
frivilligt regi i forhold til de grupper i befolkningen, der har et særligt behov for tilbud, der kan 
medvirke til at styrke personlig kontakt og sociale relationer. Organisationerne bør desuden have 
et tilhørsforhold til Gentofte Kommune. Med udgangspunkt heri og i de af Socialudvalget fastsatte 
kriterier har Social & Sundhed fordelt midlerne mellem 35 foreninger med i alt 512.527 kr. Til rest 
på kontoen er herefter 473 kr.  

Der har i Gentofte Kommune været tradition for, at midler til frivilligt socialt arbejde efter 
servicelovens §18, er blevet behandlet i Socialudvalget. Med den nye politiske arbejdsform er det 
Kommunalbestyrelsen der bevilliger. Socialudvalget har på møde den 9. september 2004, 
dagsordenens pkt. 1, vedtaget kriterier for tildeling af økonomisk støtte i henhold til §18 i lov om 
social service. Kriterierne har været rammesættende for den årlige tildeling siden da. Det indstilles, 
at administrationen fra budget 2017 bemyndiges til at fordele midlerne på ansøgerne indenfor 
rammerne af de politisk vedtagne principper. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:
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1. At principper for fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens §18 
godkendes.

2. At administrationen fra budget 2017 får mandat til indenfor det fastsatte budget 
administrativt at behandle og bevillige tilskud til frivilligt socialt arbejde efter §18 i lov om 
social service indenfor rammerne af de politisk vedtagne principper.   

  

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat - Principper for Kvalitetsstandarder på Socialudvalgets området 180116 (1002431 - 
EMN-2015-15404)

6 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik
 
Sags ID: EMN-2015-17426

Resumé
Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik.

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 tre møder i opgaveudvalget i henholdsvis september, oktober og december. 
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet.

Efter opgaveudvalgets tredje møde er der blevet nedsat tre arbejdsgrupper; ’Supersettings’, 
’Voksne, ældre og sundhed’ og ’Ungekultur og sundhed’. 
Arbejdsgrupperne skal bidrage til at kvalificere opgaveudvalgets arbejde med at udarbejde en ny 
sundhedspolitik for Gentofte Kommune. 

Arbejdsgruppen skal nå et spadestik dybere i forståelsen af Gentofte Kommunes 
sundhedsudfordringer og relevante metoder til at forebygge disse, ligesom de skal bidrage med 
viden og erfaring, der kan hjælpe opgaveudvalget med at foretage en nødvendig fokusering af de 
prioriterede områder i en kommende sundhedspolitik.

Der har til alle opgaveudvalgets møder været en høj deltagelsesprocent, og stor interesse og 
engagement fra udvalgets medlemmer. Der har ligeledes været god interesse for at deltage i de tre 
arbejdsgrupper, og alle borgerrepræsentanter i opgaveudvalget har meldt sig til at indgå i 
arbejdsgrupperne. Desuden indgår relevante fagpersoner fra Gentofte Kommunes opgaveområder 
og eksperter på området. Alle arbejdsgrupper er derfor blevet besat af yderst kompetente 
deltagere.

Dagsordner, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens 
medlemmer via Politikerportalen. 
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Indstilling
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat - status om arbejdet i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik, jan 16 (991036 - EMN-
2015-17426)

7 (Åben) Status på flygtninge
 
Sags ID: EMN-2016-00543

Baggrund
Der gives på mødet status på arbejdet i opgaveudvalget vedr. integration af flygtninge for den del 
af opgaven, der vedrører Socialudvalgets område. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Sags ID: EMN-2016-00598

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag

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