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1 [Åben] Orientering om igangværende indsatser til realisering af flerårige mål 
Børneudvalget  
  
Sags ID: EMN-2022-07665 

 

Resumé 
Forvaltningen fremlægger til Børneudvalgets orientering de større indsatser, der ud fra en faglig 
vurdering forventes at bidrage til at nå de flerårige mål, som udvalget vedtog på mødet i juni 2022. 
 

 
Baggrund 
De stående udvalg har jf. Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt til opgave at sikre en tværgående, 
helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, 
opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål. Det sikrer fokus på det 
strategiske politiske niveau.  
Børneudvalget vedtog på sit møde d. 14. juni 2022 punkt 1 at prioritere følgende mål, som de 
vigtigste for udvalget at nå i den indeværende valgperiode: 
 

1. Vi vil øge kvaliteten i dagtilbud og skabe læringsmiljøer, hvor børn trives og udvikler sig. 
2. Vi vil fastholde, opkvalificere og rekruttere flere medarbejdere til dagtilbudsområdet. 
3. Vi vil styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske 

kapacitet på dagtilbudsområdet. 
4. Vi vil sikre, at flere børn og unge med særlige behov og særlige forudsætninger oplever 

glæden ved at deltage og trives i fællesskaber tættere på almenmiljøet.  
5. Vi vil øge den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen. 

 
Det er forvaltningens opgave at føre de politiske mål ud i livet. Bilag 1 giver et overblik over de 
indsatser, som ud fra en faglig vurdering, forventes at bidrage væsentligt til at indfri hvert enkelt 
mål. På mødet vil forvaltningen kort fortælle om indsatserne og de evt. yderligere indsatser, der 
forventes at blive brug for.  
I den resterende del af valgperioden vil forvaltningen én gang om året følge op på målene gennem 
data i forhold til målepunkterne suppleret med vurderinger af, hvilke veje udvalget ud fra en faglig 
vurdering kan gå, hvis der viser sig behov for justeringer eller nye tiltag. I så fald skal disse 
finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme eller indgå som ønsker i kommende 
budgetproces.  
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget:  
 
At udvalget tager orienteringen om større indsatser til efterretning 

 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Børneudvalget 
 
 Dato: 06-12-2022 
 
 

Udsat. 
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Bilag 
1. Visuel præsentation flerårige mål 1 (4873663 - EMN-2022-07665) 
2. Indsatser til realisering mål 1 (4855835 - EMN-2022-07665) 
3. Visuel præsentation flerårige mål 2 (4873660 - EMN-2022-07665) 
4. Indsatser til realisering mål 2 (4855838 - EMN-2022-07665) 
5. Visuel præsentation flerårige mål 3 (4873661 - EMN-2022-07665) 
6. Indsatser til realisering mål 3 (4855840 - EMN-2022-07665) 
7. Visuel præsentation flerårige mål 4 (4873662 - EMN-2022-07665) 
8. Indsatser til realisering mål 4 (4855843 - EMN-2022-07665) 
9. Visuel præsentation flerårige mål 5 (4878045 - EMN-2022-07665) 
10. Indsatser til realisering af mål 5 (4856337 - EMN-2022-07665) 
 

2 [Åben] Ændring af målepunkter til flerårige mål og fastlæggelse af baseline  
  
Sags ID: MOD-2023-00031 

 

Resumé 
Børneudvalget præsenteres for forslag til ændring af fire målepunkter i to af de fem vedtagne 
flerårige mål for Børneudvalget. Forslagene indebærer fastlæggelse af baselines for de fire 
målepunkter til udvalgets endelige beslutning.  
 

 
Baggrund 
På udvalgsmøde i Børneudvalget den 13.09.2022 blev de flerårige mål justeret til den nuværende 
ordlyd.  
 
For mål 4.3, 4.5, 5.4 og 5.5 står, at baselines vil etableres i januar 2023. Familie og Sundhed 
indstiller til godkendelse, at der etableres nedenstående baselines for målepunkter, som således 
tilføjes i målepunktets tekst.  
 
Ændring betyder at mål 4 – målepunkt 3 ændres fra: 
 

Familie og Sundhed arbejder kontinuerligt med forholdet mellem forebyggende 
foranstaltninger og anbringelser. Målet er, at de forebyggende foranstaltninger udgør en 
stadig stigende andel af de samlede indsatser. Baseline er januar 2023. 
 
TIL 
 

Familie og Sundhed arbejder kontinuerligt med forholdet mellem forebyggende 
foranstaltninger og anbringelser. Målet er, at de forebyggende foranstaltninger udgør en 
stadig stigende andel af de samlede indsatser, således at budgettet til forebyggende 
foranstaltninger udgør 54 pct. af det samlede budget i 2025. I 2022 udgør Børn og 
Families forebyggende foranstaltninger ca. 52 pct. af det samlede budget, svarende til ca. 
82 mio. kr. Dette er et ambitiøst mål af følgende grunde: den kommende lovreform, 
Barnets lov, har det modsatrettede mål, nemlig at anvende anbringelser i højere grad. Der 
er markante økonomiske forskelle på forebyggende foranstaltninger og anbringelser, og 
derfor er en stigning fra 52% til 54% en væsentlig budgetændring. Gentofte Kommune 
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ligger i KLs opgørelse som nummer 5 blandt Danske Kommuner, ift. at anvende den 
største procentvise andel af samlet økonomi på forebyggende foranstaltninger. 
 
Ændring betyder at mål 4 – målepunkt 4 ændres fra: 
 

En øget anvendelse af egne tilbud i stedet for køb udefra. Egne tilbud er Familiecenter, 
Ungekontakten, Magrethekollegiet, Familiens Hus, Lundø, Camillehusene, Broen, JSU, 
Hjortholm Kostskole, Børneterapien og Familieinstitutionen. Januar 2023 er baseline. 
 
TIL 
 

En øget anvendelse af egne tilbud i stedet for køb udefra, således at der for alle borgere i 
målgruppen for anbringelse på handicap- eller psykosocialinstitution afsøges mulighed for 
visitering til Gentofte Kommunes egne institutioner, og hermed visiteres 85 % til Gentofte 
Kommunes institutioner. I 2022 anvendte Gentofte Kommune egne institutioner til 80 % af 
anbringelserne. Gentofte Kommune søger ligeledes at øge anvendelsen af egne 
forebyggende tilbud, således at 90 % af borgere med behov for forebyggende indsatser 
visiteres til indsatser i egne tilbud. I 2022 blev 79 % af disse indsatser varetaget af egne 
tilbud. Egne tilbud er Familiecenter, Ungekontakten, Magrethekollegiet, Familiens Hus, 
Lundø, Camillehusene, Broen, JSU, Hjortholm Kostskole, Børneterapien og 
Familieinstitutionen.  
 
Ændring betyder at mål 5 – målepunkt 4 ændres fra: 
 

En fra 1. januar 2023 faldende sagsbehandlingstid på §§ 41, 42 og 44- forløb. Vi kan først 
måle sagsbehandlingstiderne i sensommeren 2022. Baseline fastlægges i januar 2023 på 
baggrund data om 2022. 
 

TIL 
 

En fra 1. januar 2023 faldende sagsbehandlingstid på §§ 41 (merudgifter), 42 (tabt 
arbejdsfortjeneste) og 44- forløb (aflastning og afløsning i hjemmet). Det betyder at 
forvaltningen overholder de politisk fastsatte sagsbehandlingstider på max 40 
arbejdsdage. Der fastsættes et mål for gennemsnitlige sagsbehandlingstider på 
Børneudvalgsmøde september 2023.  
 
Ændring betyder at mål 5 – målepunkt 5 ændres fra: 
 

Der skal være en løbende stigning i tilfredsheden frem til 2025. I 2025 skal 80 % af 
borgere og/eller pårørende være tilfredse med sagsbehandlingen. Baseline fastlægges i 
januar 2023 på baggrund data om 2022. 
 
TIL 
 
Der skal være en løbende stigning i tilfredsheden frem til 2025. I 2025 skal 80 % af 
borgere og/eller pårørende være tilfredse med sagsbehandlingen. Baseline fastlægges på 
børneudvalgsmøde umiddelbart efter VIVEs afrapportering.   
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Forvaltningen begrunder ovenstående ændring af målepunktet med at resultatet af 
brugertilfredshedsundersøgelsen, der gennemføres i samarbejde med Social og 
handicapafdelingen på voksenområdet, som er finansieret af handicaprådet, først 
forelægger, så data forventes at kunne leveres juni 2023.  
 
I forbindelse med afviklingen af tilfredshedsundersøgelsen har Børneudvalget forespurgt 
forvaltningens mulighed for at få belyst et spørgsmål i VIVEs rapport angående borgerens 
oplevelse af, hvorvidt de rette fagligheder er til stede i mødet mellem borgeren og Gentofte 
Kommune. Forvaltningen vurderer, at disse spørgsmål i tilstrækkelig grad belyses i VIVEs 
brugertilfredshedsundersøgelse. 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget:  
 
At forslag til ændring af fire målepunkter i to af de fem vedtagne flerårige mål for Børneudvalget 
godkendes.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

3 [Åben] Kvartalsrapportering Børneudvalget 4. kvartal 2022  
  
Sags ID: EMN-2022-10126 

 

Resumé 
Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for børneområdet 4. kvartal 2022 (bilag 1) og 
budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3). 

 
Baggrund 
Dagtilbud  
Opgørelsen af pædagogandel og uddannelsesdækning indgår i Kvartalsrapporten.  

 
Vurderingen af børnekompetencer, trivsel, motorik og sprog fra Hjernen og Hjertet indgår.  
Den er et udtryk for pædagogernes professionelle vurdering af barnets status på 
vurderingstidspunktet set i forhold til forventninger til børn i aldersgruppen 
 
Som en del af Data-og informationsoverblikket, som udvalget godkendte på udvalgsmødet d. 6. 
december, blev kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet afskaffet.  
Kvartalsrapporten for 4. kvartal indeholder data fra årets Kvalitetsrapporter i årsperspektiv.  
 
Børn og Familie 



Side 7 

Børn og Familie har blandt andet et fokus på at understøtte de arbejdsgange, der sikrer smidig og 
hurtig sagsbehandling, ligesom der er et vedvarende fokus på, at sagsbehandlingen indeholder 
proaktiv dialog med familierne og løbende opfølgning.  
 
Dernæst har vi haft særligt fokus på at afprøve og evaluere den fremskudte funktion, hvor 

prøvehandlingen blev igangsat 1. maj 2022 på to skoler og ni daginstitutioner. I budgetaftalen 
2023-2024 fra september 2022 blev det besluttet, at prøvehandlingen skulle gøres 
permanent og udbredes til kommunens skoler og daginstitutioner. 
 
Børn og Familie forventer at have et regnskab på i alt 155 mio. kr. for 2022, hvor ca. 72,9 mio. kr. 
er brugt på anbringelsesområdet, mens ca. 82,2 mio. kr. er brugt til foranstaltninger på det 
forebyggende område. Børn og Familie kan konstatere, at der er overensstemmelse mellem 
budget og regnskab 2022 ved et forventet mindreforbug på ca. 3,1 mio. kr. i alt.  
 
Sundhedsplejen 
Nyfødte børn, som Sundhedsplejen har ført tilsyn med i 2022, er opgjort. Herudover præsenteres 
hvor mange henvisningsårsager, der har været ifm. Sundhedsplejerskernes graviditetsbesøg i 
2022. 
 
Tandplejen 
Antallet af patienter/visiterede borgere der har været i følgende tilbud – Specialtandpleje, 
Omsorgstandplejen og Socialtandplejen i 2022 er opgjort. 
 
Sociale institutioner 
Sociale Institutioner drifter og udvikler kommunens sociale tilbud til børn og unge og familier med 
særlige behov. 2022 har været kendetegnet ved, at belægningen samlet set har været mere stabil 
end i de foregående år. For de sociale institutioner er salget af ledige pladser til andre kommuner i 
2022 på nogenlunde samme niveau som i 2021, der begge overstiger salget i 2020. 
 
 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2022 til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport Børneudvalget 4. kvartal 2022 ny (4999176 - EMN-2022-10126) 
2. Budgetændringer 4Q 2022 Børneudvalget (4948025 - EMN-2022-10126) 
3. En times motion dagligt opfølgning opgaveudvalg 4. kvartal 2022 (4977775 - EMN-2022-
10126) 
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4 [Åben] Kriteriet for optagelse af børn fra andre kommuner  
  
Sags ID: EMN-2023-00985 

 

Resumé 
Det faldende børnetal i kommunen har medført, at der er igangsat en analyse, hvor der skal 
ses på at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet til det faktiske børnetal. 
Børneudvalget har i den forbindelse ønsket at genbesøge kriteriet for, hvornår en 
daginstitution bliver åbnet for børn fra andre kommuner. På Børneudvalgets møde d. 21. 
august 2018 (punkt nr. 8) blev kriteriet fastsat til 15% ledige normpladser.  
Dagtilbud indstiller til Børneudvalget at fastholde kriteriet for de 15% ledige normpladser på 
nuværende tidspunkt og lade vurderingen om justering indgå som en del af 
kapacitetsanalysen. 
 

 
Baggrund 
I december 2017 blev Børne-og Skoleudvalget (på møde den 7. december, punkt nr., 2) 
orienteret om, at der på baggrund af det faldende børnetal på dagtilbudsområdet, på visse 
institutioner med særlig lav belægning ville blive åbnet for borgere fra andre kommuner. 
Baggrunden var, at alle børn efter lovgivningen som udgangspunkt har ret til at blive optaget i 
et dagtilbud i en anden kommune end der hvor man bor, medmindre kommunalbestyrelsen 
beslutter at lukke for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og 
under væsentlige hensyn til børn fra kommunen. I december 2017 blev det vurderet, at 
antallet af ledige pladser på dagtilbudsområdet var så højt, at der ikke længere var grundlag 
for at lukke for udenbys børn på alle kommunens institutioner. 
 
På Børneudvalgets møde d. 21. august 2018 (Punkt nr. 8) blev kriteriet for, hvornår en 
daginstitution bliver åbnet for børn fra andre kommuner fastsat til 15% ledige normpladser. 
Det blev vurderet at hensynet til opfyldelse af pasningsgaranti, sikring af søskendefordelen 
samt tilstrækkelig buffer til interne flytninger for egne borgere, fortsat kunne opfyldes. 

 
Når der åbnes for institutioner med ledige normpladser, kan der åbnes for hele institutionen 
eller for de specifikke aldersgrupper (0-2 år eller 3-5 år) Dagtilbud gennemfører hver tredje 
måned en analyse af den ledige kapacitet i alle institutioner og åbner for børn fra andre 
kommuner i de institutioner med 15 % eller flere ledige normpladser.  
Fra 2. halvår af 2022 og frem til i dag, har der ikke været åbnet for de 0-2-årige, men 
udelukkende for de 3-5-årige, som er den aldersgruppe, der repræsenterer størstedelen af de 
ledige pladser i kommunen. 
Der er ved seneste indberetning åbnet for otte institutioner for børn fra andre kommuner. Pr. 1 
februar 2023 har otte institutioner derfor mere end 15% ledige normpladser. Ingen 
institutioner, har mellem 10-15% ledige normpladser, hvorfor det ikke vil ændre ved antallet 
af indberettede institutioner såfremt kriteriet blev nedsat til 10%. 
Generelt betyder en nedsættelse af den procentuelle grænse for, hvornår vi optager børn fra 
andre kommuner, at jo lavere den procentuelle grænse er desto flere børn kan der komme ind 

ude fra. Dagtilbud vurderer, at det faldende børnetal i kommunen er et strukturelt problem, 
som ikke hensigtsmæssigt løses ved at optage børn fra andre kommuner, da det er Dagtilbuds 
erfaring, at børnene ofte udmeldes igen, når de får en plads i egen kommune eller nærmer sig 
skolestart.  
Når børn bliver udmeldt før tid, betyder det, at en plads, der normalt har været booket fra 
vuggestuestart frem til skolestart, bliver brudt og dermed ikke kan udbydes igen som et helt 
forløb. En institution kan derfor have sværere ved at få indskrevet et andet barn på pladsen 
efterfølgende. Det kan være problematisk for institutionen både i forhold til pædagogikken og 
økonomien. I den nuværende situation, hvor flere institutioner oplever færre indskrevne børn 
end tidligere, er de mere sårbare for, når børn udmeldes før end forventet. Netop denne 
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sårbarhed er en af grundene til at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet til det 
faktiske børnetal og ikke åbne yderligere op for børn for andre kommuner, da denne løsning er 
for sårbar. 

I 2022 er der foretaget 7 bookinger via Gentofte Kommunes åbne ventelister. I 2020 blev der 
foretaget 19 bookinger og i 2021 12 bookinger. En af årsagerne til at antallet af bookingerne 
er faldende er, at der ikke har været åbent for de 0-2-årige i samme omfang som tidligere, 
ligesom antallet at udbudte institutioner har været faldende, da de ledige normpladser 
centrerer sig om færre institutioner end tidligere. 
Den hidtidige åbning af institutioner giver borgere fra andre kommuner mulighed for at vælge 
mellem et varieret antal af institutioner i Gentofte Kommune. Med baggrund i analysen af 
ledige normpladser, som foretages hver tredje måned tilpasses antallet og udbuddet herefter. 
En fastsat grænse for optag af børn fra andre kommuner, er derfor et vigtigt styringsredskab.  
I forbindelse med kapacitetsanalysen forventes det at blive nødvendigt at omplacere børn. En 
nedskalering af grænsen for optag af børn fra andre kommuner, kan betyde en stigning i 
antallet af børn, der skal omplaceres til andre institutioner. Det er er derfor Dagtilbuds 
anbefaling, at der på nuværende tidspunkt ikke ændres på grænsen for hvornår der optages 
børn fra andre kommuner. Dagtilbud anbefaler at lade vurderingen indgå, som en del af 

kapacitetsanalysen i forhold til at tilpasse den overskydende kapacitet kommunens faktiske 
børnetal.  
 
 

Indstilling 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At fastholde kriteriet for de 15% ledige normpladser for, hvornår en daginstitution bliver åbnet for børn fra 
andre kommuner og lade vurderingen indgå, som en del kapacitetsanalysen og foretage en justering 
såfremt det vurderes relevant. 
 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

5 [Åben] Orientering om status på kapacitetsproces  
  
Sags ID: EMN-2023-00318 

 

Resumé 
Udvalget orienteres mundtligt om status på processen med kapacitetstilpasningen på 
dagtilbudsområdet. 

 
Baggrund 



Side 10 

Med baggrund i det flerårige mål om fysisk kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet gives en 
mundtlig status med udgangspunkt i den overordnede procesplan (bilag 1), som oprindeligt blev 
forelagt børneudvalget på mødet 13. september 2022.  
 
I overensstemmelse med procesplanen, er forvaltningen i januar 2023 påbegyndt dataindsamling 
til brug for analysen. I den forbindelse har Gentofte Kommune brug for at indsamle en række data 
om de selvejende institutioner, som allerede foreligger i forhold til de kommunale dagtilbud, 
herunder data om bygningernes stand. Paraplyorganisationer, bestyrelsesformænd og ledere i de 
selvejende institutioner havde derfor på et informationsmøde 6. februar i år mulighed for at blive 
introduceret til metoden, som Gentofte Ejendomme benytter til bygningsgennemgang. 
 
Efter endt dataindsamling, afvikles dialogmøder med leder, bestyrelsesformand og 
medarbejderrepræsentant for hver institution. Dette sker med henblik på at give interessenterne 
indblik i, og mulighed for at kvalificere den indsamlede data. Dataindsamling og dialogmøder 
forventes som planlagt at pågå til og med uge 18.  
Herefter påbegyndes analysen og udarbejdelse af strukturforslag. Det bemærkes, at 
analyserapport og strukturforslag præsenteres på et ekstraordinært møde i børneudvalget den 21. 

august, samt at dette er en ændring i forhold til 12. september, som er angivet i den 
overordnede procesplan. Ændringen begrundes i vigtigheden af at have den nødvendige 
tid til en grundig inddragelse af interessenter, herunder at sikre tilstrækkelig tid til anden 
høringsrunde, hvor interessenterne kan give deres bemærkninger til analysens resultater, 
samt eventuel justering og udvikling af strukturforslag på baggrund af input inden den 
endelige beslutning træffes i udgangen af november. Endvidere er der i tidsplanen indlagt 
et ekstraordinært Børneudvalgsmøde i november til præsentation af høringsinput og 
strukturforslag med henblik på beslutning. Mødet afholdes 2. november.  
 
Udvalget orienteres igen om status på processen på møde 13. juni 2023.  
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1. Overordnet proces (4979550 - EMN-2023-00318) 
 

6 [Åben] Børnene Først - og Barnets Lov - Redigeret  
  
Sags ID: EMN-2023-00815 

 

Resumé 
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Forvaltningen fremlægger til Børneudvalgets orientering det kommende lovforslag ”Reformen 
Børnene først – Barnets Lov” som blev fremsendt til folketinget i januar 2023, og forventes at 
træde i kræft i oktober 2023. 
 
Reformen får betydning for kommunernes arbejde, da den lægger op til ændringer i både 
lovgivning og praksis. Forvaltningen er derfor i gang med at undersøge, hvilke implikationer både 
reformarbejdet og lovgivningen får for Gentofte Kommune. 

 
 
Baggrund 
Aftalen ”Reformen Børnene først – Barnets Lov” er en politisk aftale indgået i maj 2021 mellem 
Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det 
Konservative Folkeparti, Liberal alliance, Alternativet og Kristendemokraterne. 
 
Ifølge aftalepartierne er formålet med reformen ”Børnene Først”, at vi skal hjælpe sårbare og 
udsatte børn og familier bedre. Vi skal sørge for, at hjælpen gives tidligere og med den rette 
indsats fra start. 
 
Aftalepartierne har peget på 7 centrale temaer i reformen ”Børnene Først”: 

• Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier 
• Færre skift og mere stabilitet 

• Barnets lov – flere rettigheder til børnene 
• Bedre kvalitet i anbringelserne 
• Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed 
• Godt ind i voksenlivet 
• Fra aftale til virkelighed 

 
Aftalen indeholder en række principper, som partierne ønsker udmøntet i praksis. Som en del af 
aftaleteksten ønsker partierne blandt andet med en ny Barnets Lov at ”(…)stadfæste et 
tidssvarende børnesyn, der både i lovgivning og i praksis skal sikre, at børn ses i deres egen ret, 
får flere rettigheder, og at rettighederne og barnets stemme får større betydning i 
sagsbehandlingen.” (udsnit af aftaleteksten). Det betyder, at det sociale børneområdes 
bestemmelser føres fra Serviceloven over i en separat Børnelov; Barnets lov. Barnets Lov har, lige 
som serviceloven, nogle formålsbestemmelser samt en bestemmelse omkring 
anvendelsesområde.  
 
Lovforslaget blev fremsat i januar 2023 og er nu i udvalgsbehandling, hvorefter det skal i 2. og 3 
behandling. Loven forventes at træde i kræft i oktober 2023. 
 
 

 
Aftaleteksten: Aftaletekst Børnene Først_FINAL-udsendt.pdf (sm.dk) 
Lovforslaget: Lovforslag nr. L 44, Folketinget 2022-23, Forslag til Barnets lov (ft.dk) 

Forvaltningen anbefaler, at der læses side 1-36, hvormed bemærkninger til lovforslag ikke 
behøves gennemlæst. 
KL’s høringssvar: Vedrørende svar på høring over udkast til forslag til Barnets lov (kl.dk) 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 

https://sm.dk/Media/637563365976554690/Aftaletekst%20B%C3%B8rnene%20F%C3%B8rst_FINAL-udsendt.pdf
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20221/lovforslag/l44/20221_l44_som_fremsat.pdf
https://www.kl.dk/media/50759/kls-hoeringssvar-vedr-svar-paa-hoering-over-udkast-til-forslag-til-barnets-lov.pdf


Side 12 

 
At udvalget tager orienteringen om Reformen Børnene først - Barnets Lov til efterretning. 

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Oplæg om Barnets Lov (4998445 - EMN-2023-00815) 
 

7 [Åben] Opfølgning på temadrøftelse om børnefattigdom  
  
Sags ID: EMN-2023-01599 

 

Resumé 
På baggrund af tidligere oplæg om børnefattigdom drøftes det videre arbejde med børnefattigdom i 
Gentofte.  

 
Baggrund 
Børneudvalget og Skoleudvalget afholdt den 8. november 2022 et fælles møde om 
børnefattigdom. Her holdt forsker Morten Ejrnæs et oplæg om børnefattigdom. 
 
En af Morten Ejrnæs’ hovedpointer var, at kommunernes mulighed for at understøtte børn og 
deres familier, der er ”ramt af fattigdom”, i vid udstrækning er reguleret og begrænset af 
lovgivningen, hvorfor de vigtigste aktører i forhold til at begrænse og kompensere for 
børnefattigdom skal findes i civilsamfundet. 
 
På den baggrund afholdt Kommunalbestyrelsen et temamøde den 30. januar 2023, hvor Anders 
Ladekarl, generalsekretær for Røde Kors i Danmark, fortalte om, hvordan Røde Kors i Danmark 
arbejder med nationale problemstillinger som børnefattigdom, og hvordan en kommune som 
Gentofte kan styrke samarbejdet med sådanne organisationer i kampen mod børnefattigdom. 
 
Det blev på temamødet aftalt, at de stående udvalg kan arbejde videre med emnet, hvis man 
ønsker det, hvorfor det indstilles, at Børneudvalget drøfter tanker og ønsker til det videre arbejde 
med børnefattigdom.  
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
  
Til Børneudvalget: 
 
At det videre arbejde med børnefattigdom drøftes. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
 

8 [Åben] Børneudvalgets årsplan  
  
Sags ID: EMN-2023-00810 
 

Resumé 
Børneudvalget orienteres om temaer og indhold på kommende udvalgsmøder og 
inspirationsbesøg, så vidt de allerede er planlagt. 
 

 
Baggrund 
Årsplanen for Børneudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende at prioritere emner 
til behandling. 
 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.  
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

• At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 

• At der kan koordineres på tværs af udvalgene 

• At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, 
hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 

 
Årsplanen opdateres hvert kvartal.  
 
Se bilag Årsplan for Børneudvalget 2. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024. 
 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den. 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller:  
 
Til Børneudvalget:  
 
At orienteringen tages til efterretning.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Årsplan for Børneudvalget 2. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024 (4902216 - EMN-2017-06014) 
 

9 [Åben] Meddelelser og eventuelt  
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Sags ID: EMN-2023-01250 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

10 [Åben] Underskrift marts 2023  
  
Sags ID: EMN-2023-01540 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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