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Side 2

1 [Åben] Ændring af målepunkter til flerårige mål
Sags ID: EMN-2022-06885

Resumé
Børneudvalget præsenteres for forslag til ændring af to målepunkter i de vedtagne flerårige mål for
Børneudvalget.

Baggrund
I de nuværende flerårige mål, som blev besluttet på møde i Børneudvalget d. 7. juni 2022 (pkt. 1),
står der ved mål 3 om kapacitet, målepunkt 1, at der senest i maj 2023 er truffet en beslutning om
hvordan og hvor meget kapaciteten nedbringes. For at sikre en kvalificeret proces med grundig
inddragelse og dialog med relevante interessenter er der skabt mere tid til disse processer, hvorfor
tidsplanen nu justeres tilsvarende.
Derfor indstiller Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at mål 3, målepunkt 1 bliver ændret til at
beslutningen skal være truffet inden udgangen af 2023 i henhold til dagsordenspunkt 1 på
indeværende Børneudvalgsmøde.
Ændring betyder at mål 3, målepunkt 1 ændres fra:
Senest i maj 2023 er der efter en proces med inddragelse af alle relevante interessenter truffet
endelig beslutning om hvorledes og hvor meget kapaciteten nedbringes.
TIL
Senest ved udgangen af 2023 er der efter en proces med inddragelse af alle relevante
interessenter truffet endelig beslutning om hvorledes og hvor meget kapaciteten nedbringes.

I forhold til mål 4, målepunkt 4 vedr. Sociale Institutioner står der, at der skal være en øget
anvendelse af egne tilbud i stedet for at købe udefra. Egne tilbud er Familiecenter, Ungekontakten,
Magrethekollegiet, Familiens Hus, Lundø og Camillehusene. Januar 2023 er baseline. Det skal
præciseres hvilke Sociale Institutioner der nævnes i målepunktet.
Derfor indstiller Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at mål 4, målepunkt 4 bliver suppleret med
følgende Sociale Institutioner: Broen, JSU, Hjortholm Kostskole, Børneterapien og
Familieinstitutionen.
Ændring betyder at mål 4, målepunkt 4 ændre fra:
En øget anvendelse af egne tilbud i stedet for køb udefra. Egne tilbud er Familiecenter,
Ungekontakten, Magrethekollegiet, Familiens Hus, Lundø og Camillehusene. Januar 2023 er
baseline.
TIL
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.

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 [Åben] Kriterier for analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet
Sags ID: EMN-2022-06898

Resumé
Med baggrund i det flerårige mål om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet bedes
Børneudvalget træffe beslutning om, hvorvidt udkast til kriterier kan sendes i høring. Endvidere
forelægges den overordnede procesplan til orientering.

Baggrund
I dag har daginstitutionerne i Gentofte Kommune plads til ca. 4.300 børn, og der er pr. 1.
juni 2022 indskrevet ca. 3.900 børn. Juni er den måned på året, hvor institutionerne har
flest børn indskrevet.
Antallet af børn i alderen 0-5 år er i perioden fra 2012 til 2022 faldet med knap 850 i
Gentofte Kommune – og befolkningsprognosen viser, at børnetallet vil falde med
yderligere ca. 230 børn fra 2022 til 2027. Ser man længere frem, viser prognosen, at der
fra 2027 til 2034 bliver et yderligere fald.
Børneudvalget blev på orienteringsmøde i maj 2022 indført i problemstillingen, og som et
af de flerårige mål besluttede Børneudvalget den 7. juni 2022 (dagsordenspunkt 1), at man
vil styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske
kapacitet på dagtilbudsområdet.
Målet er at skabe de bedste betingelser for struktur og kvalitet på dagtilbudsområdet,
herunder sikre:
• Tilfredse borgere, der fortsat oplever en bred vifte af dagtilbud, som fortsat kan
levere et godt pædagogisk miljø til børnene og imødekomme borgernes forskellige
ønsker.
• En passende kapacitet for både 0-2 års og 3-6 års området, hvor der fortsat sikres
institutionsplads inden for en rimelig nærhed til bopæl.
• Kommunens ressourcer anvendes mest effektivt, så det kommer borgerne til gode
på den bedste måde- både i det enkelte dagtilbud og på tværs i organisationen.
• Gode rammer for en attraktiv arbejdsplads - for medarbejdere og ledere.
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•

At kapacitetsprocessen giver mulighed for, at alle medarbejdere og ledere på
dagtilbudsområdet har lyst til og mulighed for at forblive ansat på området.

Med henblik på at kunne foretage den analyse, der skal tjene som grundlag for den
kommende beslutning om kapacitetstilpasning, skal der som næste skridt i processen
fastlægges hvilke kriterier, der skal lægges til grund for beslutningen om
kapacitetstilpasningen.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har derfor arbejdet med at identificere disse kriterier.
Disse kriterier er oplistet nedenfor og uddybet i bilag 1 (Slide 4-7):
A) Analyserne af bygningernes egnethed laves på baggrund af gennemsigtige kriterier
ift.:
a. Ejendommens stand og institutionens økonomi ift. ejendomme og øvrige
forhold
b. Fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og gode
fysiske arbejdsmiljøer
B) Øvrige kriterier:
a. Geografisk placering i kommunen
b. Diversitet og en bredde i tilbudsviften
C) Andre parametre, der inddrages i den efterfølgende afvejningsproces:
a. Efterspørgsel (ventelister og antallet af tomme pladser)
b. Forældretilfredshed
c. Medarbejdertilfredshed
Derudover er der tilrettelagt en grundig proces, der sikrer, at interessenter og aktører bliver
inddraget, og at relevante perspektiver bliver tænkt ind. Processen fremgår ligeledes af
bilag 1 (slide 11). Det bemærkes, at processen løber frem til november 2023, samt at dette
er en ændring i forhold til det, der er angivet i det flerårige mål om kapacitetstilpasning, jfr.
indstilling af ændring af målepunkter til flerårige mål (dagsordenspunkt 1).
Forlængelsen begrundes i vigtigheden af at have den nødvendige tid til en grundig
inddragelse af interessenter, herunder at sikre tid til justering og udvikling af analysedesign
på baggrund af input. Derfor er der planlagt to høringsrunder, hvor der i den første runde
er vægt på, at interessenterne kan få indsigt i, og kan komme med deres perspektiver på,
hvilke kriterier der skal lægges til grund for analysen, mens der i den anden runde gives
mulighed for, at interessenterne kan give deres bemærkninger til analysens resultater,
inden den endelige beslutning træffes.
MED-udvalget på dagtilbudsområdet er på møde den 18. august præsenteret for udkast til
kriterier. MED-Dagtilbud tilkendegav på mødet, at man er enig i nødvendigheden af
kapacitetstilpasningen. De peger særligt på disse opmærksomhedspunkter ift. kriterier og
proces:
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-

Vigtigt at tydeliggøre i organisationen, at der også fremadrettet er brug for alle
medarbejdere på området.
- At medarbejdernes tilfredshed med de fysiske rammer bør vægte højere end
forældrenes, da det er dem der arbejder i bygningerne og ser evt. udfordringer i det
daglige.
- 1 ½ år procesperiode er lang tid ikke at kende udfaldet, og MED-Dagtilbud påpeger,
at det er vigtigt at de berørte institutioner får tid til omstillingen, når beslutningen er
truffet.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at udkast til kriterier til brug for den kommende
analyse sendes i høring hos alle interessenter i overensstemmelse med procesplanen.
Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Børneudvalget:
1. at det godkendes, at udkast til analysekriterier sendes i høring.
2. at procesplanen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. BØ møde september 2022 (4711766 - EMN-2022-01324)

3 [Åben] Danmarkskort 2021 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet
Sags ID: EMN-2022-01991

Resumé
Siden 2018 skal Social- og Ældreministeriet (tidligere Børne- og Socialministeriet) hvert år inden 1.
juli offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med det forudgående års statistik over
omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.
Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor
danmarkskortet offentliggøres.
Folketinget har i juni 2022 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område, der blandt andet indebærer, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der i
forbindelse med behandlingen af danmarkskortet er behov for at udarbejde en handlingsplan til
styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Baggrund
Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:
Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har
klaget.
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Ændring/Ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver
den.
Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og Ankestyrelsen
ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til kommunen. Det betegnes "at
hjemvise en sag" og betyder, at kommunen skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves, benævnes det, at kommunens afgørelse bliver
omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver
ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret
eller ophævet) af Ankestyrelsen.
Ankestyrelsens afgørelser kan indeholde mere end et sagsnummer. Hver sag som kommunen
indsender til Ankestyrelsen får et sagsnummer. En afgørelse fra Ankestyrelsen som indeholder
mere end et sagsnummer, kan have forskellige resultater for hvert enkelt sagsnummer. F.eks. kan
en afgørelse indeholde 4 sagsnumre, hvor 3 bliver stadfæstet, mens 1 bliver hjemvist. Her vil alle 4
sagsnumre tælle som hjemvist i omgørelsesprocenten, på trods af at 3 er stadfæstet. Dette
skyldes at Ankestyrelsen har samlet sagsnumrene i en afgørelse, og en afgørelse kan kun tælle
med i en kategori, og her vil hjemvisning eller omgørelse altid være den dominerende status.
Børne- og Socialministeriet har ligesom de foregående år udarbejdet 3 danmarkskort for
omgørelsesprocenter i 2021: for hele socialområdet, for børnehandicapområdet og for særlige
bestemmelser på voksenhandicapområdet. Kortene for børnehandicapområdet og for særlige
bestemmelser på voksenhandicapområdet indgår i kortet for hele socialområdet. Kortene kan ses
på ministeriets hjemmeside: Links til danmarkskortene kan ses i vedlagte notat .
På kortet for hele socialområdet indgår alle bestemmelser i lov om social service.
Som det fremgår af tabel 1 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2021 125 afgørelser på
hele socialområdet fra Gentofte Kommune. Omgørelsesprocenten var 40 %. Heraf var 12 %
ændrede/ophævede og 28 % hjemviste afgørelser. Stadfæstelsesprocenten var 60 %. I 2020,
2019 og 2018 blev der behandlet henholdsvis 135, 50 og 81 afgørelser. Omgørelsesprocenten i
2020, 2019 og 2018 var henholdsvis 51 %, 26 % og 44 %. Heraf var i 2020 18 %
ændrede/ophævede og 33 % hjemviste afgørelser, mens 49 % blev stadfæstet. I 2019 var der 10
% ændrede/ophævede og 16 % hjemviste afgørelser, mens 74 % blev stadfæstet. I 2018 var der 7
% ændrede/ophævede og 37 % hjemviste afgørelser, mens 56 % blev stadfæstet.
I 2021 er omgørelsesprocenten for hele socialområdet faldet i forhold til 2020 med 11
procentpoint. Ændrede/ophævede afgørelser er faldet med 6 procentpoint, mens hjemviste
afgørelser er faldet med 5 procentpoint. I forhold til 2019 er omgørelsesprocenten i 2021 14
procentpoint højere, mens den i forhold til 2018 er 4 procentpoint lavere.
På det sociale børneområde har Gentofte Kommune i 2021 truffet ca. 2000 afgørelser.
Ankestyrelsen har på det sociale børneområde behandlet 94 afgørelser i 2021 fra Gentofte
Kommune. Heraf ændrede/ophævede Ankestyrelsen 15 afgørelser og hjemviste 30 afgørelser. 49
afgørelser blev stadfæstet.

På det sociale voksenområde behandler Gentofte Kommune årligt flere tusinde afgørelser.
Ankestyrelsen har på det sociale voksenområde behandlet 31 afgørelser i 2021 fra
Gentofte Kommune. Heraf ændrede/ophævede Ankestyrelsen 0 afgørelser og hjemviste 5
afgørelser. 26 afgørelser blev stadfæstet.
Som det fremgår af tabel 2 i vedlagte notat, er der kommunerne Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk i
2021 sket en stigning i omgørelsesprocenter i forhold til 2020 på henholdsvis 1 og 14 procentpoint,
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mens der i Rudersdal er sket et fald på 7 procentpoint. I forhold til 2019 er der i 2021 sket et fald i
omgørelsesprocenten i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal på henholdsvis 15, 2 og 14
procentpoint. I forhold til 2018 er der i 2021 sket et fald i omgørelsesprocenter i kommunerne
Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal på henholdsvis 9, 14 og 7 procentpoint.
På kortet for børnehandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service:
•
•
•
•

Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-40)
Merudgiftsydelse (§ 41)
Tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42-43)
Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44-45)

Som det fremgår af tabel 3 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2021 74 afgørelser fra
Gentofte Kommune på børnehandicapområdet. Omgørelsesprocenten var 50 %. Heraf var 18 %
ændrede/ophævede afgørelser og 32 % hjemvisninger. Stadfæstelsesprocenten var 50 %. I 2020,
2019 og 2018 blev der behandlet henholdsvis 41, 6 og 42 afgørelser. Omgørelsesprocenten var
henholdsvis 61 %, 33 % og 64 %. Heraf var der i 2020 12 % ændrede/ophævede og 49 %
hjemviste afgørelser, mens 39 % blev stadfæstet. I 2019 var der 17 % ændrede/ophævede og 17
% hjemviste afgørelser, mens 67 % blev stadfæstet. I 2018 var der 10 % ændrede/ophævede og
55 % hjemviste afgørelser, mens 36 % blev stadfæstet.
I 2021 er omgørelsesprocenten således faldet med 11 procentpoint i forhold til 2020. Det skyldes
et fald i hjemviste afgørelser på 17 procentpoint, mens antallet af ændrede/ophævede afgørelser
er steget med 6 procentpoint.
Som det fremgår af tabel 4 i vedlagte notat, er der i Gladsaxe Kommune i 2021 sket en stigning i
omgørelsesprocenten i forhold til 2020 på 15 procentpoint, mens der i kommunerne LyngbyTaarbæk og Rudersdal er sket et fald i omgørelsesprocenten i forhold til 2020 på henholdsvis 10
og 23 procentpoint. I forhold til 2019 er der i 2021 sket et fald i i omgørelsesprocenten i
kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal på henholdsvis 22, 3 og 27 procentpoint. I
forhold til 2018 er der i 2021 sket et fald i omgørelsesprocenten i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og
Rudersdal på henholdsvis 8, 16 og 8 procentpoint.

På kortet for voksenhandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service:
•
•
•
•

Kontante tilskud (§ 95)
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)
Ledsageordning (§ 97)
Merudgifter (§ 100)

Som det fremgår af tabel 5 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2021 2 afgørelser fra
Gentofte Kommune på voksenhandicapområdet. Omgørelsesprocenten var 0 %.
Stadfæstelsesprocenten var 100 %. I 2020 blev der behandlet 3 afgørelser. Omgørelsesprocenten
var 33 %, da 1 afgørelse blev hjemvist, mens der ikke var ændrede/ophævede afgørelser.
Stadfæstelsesprocenten var 67 %. Både i 2019 og 2018 blev der behandlet 5 afgørelser.
Omgørelsesprocenten var begge år 40 %, fordelt på 20 % ændrede/ophævede og 20 % hjemviste
afgørelser (begge år). Stadfæstelsesprocenten var begge år 60 %.
Social & Handicap træffer årligt ca. 100 afgørelser inden for de bestemmelser, der indgår i
danmarkskortet for voksenhandicapområdet.

Side 8

Som det fremgår af tabel 6 i vedlagte notat, er der i kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er der
2021 sket et fald i omgørelsesprocenten i forhold til 2020 på henholdsvis 21 og 15 procentpoint,
mens omgørelsesprocenten i Lyngby-Taarbæk er steget med 28 procentpoint. I forhold til 2019 er
der i 2021 sket et fald i omgørelsesprocenten i kommunerne Gladsaxe og Rudersdal på
henholdsvis 7 og 41 procentpoint, mens omgørelsesprocenten i Lyngby-Taarbæk er steget med 67
procentpoint. I forhold til 2018 er der i 2021 sket et fald i omgørelsesprocenten i kommunerne
Gladsaxe og Rudersdal på henholdsvis 5 og 14 procentpoint, mens omgørelsesprocenten i
Lyngby-Taarbæk er steget med 24 procentpoint.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social & Sundhed orienterer nærmere om
omgørelsesprocenterne for Gentofte Kommune i vedlagte bilag.

Stillingtagen til behovet for en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet
Folketinget har i 2022 vedtaget en ændring i lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, der indebærer, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen af
danmarkskortet skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til
styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling i sager, hvor der træffes afgørelse
efter lov om social service.
Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal
kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom. Ankestyrelsen kan pålægge
kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i
sagsbehandlingen, hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har truffet beslutning herom og
omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til
sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det. Ankestyrelsen fastsætter en frist for udarbejdelse af
handlingsplanen.
Social & Sundhed vurderer, at omgørelsesprocenterne i 2021 ikke umiddelbart kalder på
iværksættelse af særlige tiltag til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.
Social & Sundhed vil dog - som hidtil - løbende følge udviklingen i ændrede og hjemviste sager
tæt. Skønnes der behov for juridisk bistand, f.eks. fordi der modtages flere ændrede/ophævede
eller hjemviste afgørelser end ellers inden for et eller flere sagsområder, vil de relevante
sagsbehandlere og ledere kunne anmode om og få en særlig juridisk bistand.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det er positivt at omgørelsesprocenten er faldet i
forhold til 2020, men at der bør være en fortsat ambition om at omgørelsesprocenten bringes
endnu lavere ned af hensyn til de borgere, som afgørelserne retter sig imod.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår at Kommunalbestyrelsen godkender følgende
handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet på børneområdet, hvoraf en del af tiltagene
allerede er iværksat. Tiltagene skal gælde frem til Kommunalbestyrelsens behandling af næste års
danmarkskort:
Handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på børneområdet
•

Alle omgjorte, herunder hjemviste, sager gennemgås med relevante medarbejdere, således
at læring sikres fremadrettet i fremtidige sager. Dette sker i de respektive teams på
sparringsmøder med deltagelse af teamets leder.

•

Når en afgørelse hjemsendes fra Ankestyrelsen og der er tvivl om afgørelsens indhold,
tager rådgiverne direkte kontakt til sagsbehandleren i Ankestyrelsen. Formålet er at få
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præciseret grundlaget for hjemvisning og bede Ankestyrelsen uddybe, hvad de mener
kommunen burde gøre anderledes.
•

Specialteamet arbejder løbende aktivt med at indarbejde ny læring både ift. ny lovgivning
på området, men i endnu højere grad ved at inkorporere ny praksis fra Ankestyrelsen (nye
principafgørelser) i teamets arbejde.

•

Der er ansat en jurist i afdelingen i februar 2022, som bla. skal understøtte rådgiverne med
sagsbehandlingen, og bistå med at omsætte den komplekse lovgivning på området til
praksis.
Børn og Familie har købt et udviklingsforløb hos Ankestyrelsen, som er udviklet af
Ankestyrelsen, der blev afholdt juni 2022. Formålet med denne indsats er at sikre korrekte
afgørelser, så der i højere grad undgås hjemvisninger og ændringer af afgørelser.

•

•

Der gennemføres interne juridiske kurser for alle sagsbehandlende medarbejdere i Familie
& Sundhed i generel forvaltningsret i september 2022.

•

Der iværksættes kompetenceudvikling ift. en styrket kontakt med borgerne med henblik på
en øget tilfredshed i sagsbehandlingen hos både borger og medarbejder.

•

Der er ansat en familievejleder i afdelingen, som skal råde og vejlede familier hvor et barn
er nydiagnosticeret.

•

Der er udviklet en ny hjemmeside, som i løbet af efteråret 2022 offentliggøres, og som vil
kunne give borgerne bedre vejledning om tilbud og processer i den kommunale forvaltning,
når man har et barn med en væsentlig funktionsnedsættelse.

•

Der har det seneste år været en tæt dialog med en borgergruppe, for at kunne udvikle og
implementere ændringer i sagsgange mm., som stemmer overens med borgernes behov.

Høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet
Danmarkskortet og handlingsplanen har været i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet på
møder henholdsvis den 15. august og 17. august 2022.
Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar:

”Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar angående
Danmarkskortene 2021.
Vi noterer os, at omgørelsesprocenten i 2021 for det samlede socialområde er faldet fra
51% i 2020 til 40% i 2021, hvilket er en glædelig udvikling, men stadig ligger Gentofte
kommune 8% over landsgennemsnittet, hvilket ikke er acceptabelt.
På børnehandicapområdet er det positivt, at omgørelsesprocenten for Gentofte er faldet
fra 61% i 2020 til 50% i 2021. Ser man faldet i relation til landsgennemsnittet er det
imidlertid meget bekymrende, at faldet i omgørelsesprocenten for Gentofte kommune er
noget mindre end på landsplan. I 2020 var landsgennemsnittet 52% - et niveau Gentofte
kommune nu lige kommer under med en omgørelsesprocent på 50%, mens
landsgennemsnittet nu er nede på 36%.
Det er bekymrende, at de 37 sager omgørelsesprocenten dækker over er sager, hvor en
sagsbehandling for en familie får et forlænget forløb - en situation, der er meget
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ressourcekrævende for enhver familie med et barn med handicap.
For voksenhandicapområdet er det yderst positivt, at omgørelsesprocenten er faldet fra
33% i 2020 til 0% i 2021. Her ligger Gentofte klart bedre end landsgennemsnittet, hvilket
kommunen også gjorde i 2020. De meget få sager, der er tale om, har imidlertid meget
stor indvirkning på de opgjorte procenter.
Handicaprådet finder det yderst positivt og helt naturligt, at den store indsats på familie- og
børneområdet, der udfoldes for at kvalificere og forbedre sagsbehandlingen, indgår som
handleplansinitiativer for at nedbringe omgørelsesprocenterne på Danmarkskortet. De
initiativer, der er sat i værk, og som forventes sat i værk, vil forhåbentlig kunne medføre
stærkt forbedrede omgørelsesprocenter – om ikke for 2022, så for de kommende år.
Vi ser frem til at følge udviklingen især på børnehandicapområdet.”
På møde den 17. august 2022 tog Seniorrådet orienteringen til efterretning og opfordrede til, at
Danmarkskortet ved fremtidige høringer præsenteres på en mere alment tilgængelig måde.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Social & Sundhed indstiller
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om danmarkskort 2021 over omgørelsesprocenter på socialområdet tages til
efterretning.
2. At godkende forslag til handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen
på børneområdet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget
Dato: 24-08-2022

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 24. august 2022
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Notat om danmarkskort 2021 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet (4452444 EMN-2022-01991)

4 [Åben] Orientering om tilsynskoncept 2022
Sags ID: EMN-2022-05919
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Resumé
Dagtilbud forelægger ”Ramme for tilsyn på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune” til orientering.
Dagtilbud har revideret den eksisterende ramme for tilsyn, så den efterlever de nye lovkrav til det
kommunale tilsyn med det pædagogiske arbejde, som trådte i kraft den 1. januar 2022 med krav
om implementering pr. 1. maj 2022.

Baggrund
1. januar 2022 trådte ny lovgivning i kraft, som skærper krav til kommunernes tilsyn med dagtilbud.
Lovgivningen er en udmøntning af den politiske aftale om styrkede krav til tilsyn, der blev indgået
december 2020. Lovkravene skulle implementeres i det kommunale tilsyn senest 1. maj 2022.
Den overordnede intention med den nye lovgivning er at balancere behovet for statslig styring
overfor pladsen til det kommunale selvstyre. Derudover har aftaleparterne også ønsket at styrke
den løbende understøttelse og opfølgning på kvalitetsudviklingen af dagtilbuddene, samtidig med
at kontrollen af den pædagogiske kvalitet styrkes.
I den nye lovgivning er en række elementer stadig uændrede. Kommunerne skal stadig føre tilsyn
med dagtilbuddets rammer, herunder fx:
• Tilsyn med legepladssikkerhed
• Tilsyn med brandsikkerhed
• Tilsyn med, at bygningerne er sikre og sundhedsmæssigt forsvarlige mv.
• Økonomisk tilsyn
Det nye i lovgivningen er, at den stiller skærpede krav med minimumsstandarder til det kommunale
pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene, herunder:
• Brug af både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i alle dagtilbud.
I Gentofte Kommune er det pædagogiske tilsyn tilrettelagt over en toårig periode med et ordinært
tilsyn det ene år og et fokuseret tilsyn året efter. Det ordinære tilsyn gennemføres som et anmeldt
tilsynsbesøg i dagtilbuddet. Det fokuserede tilsyn er tilrettelagt som et uanmeldt tilsynsbesøg, der
følger op på dagtilbuddets arbejde med anbefalingerne og handleplaner fra det ordinære tilsyn året
forinden. En eller to pædagogiske konsulenter foretager observationer ved fysisk fremmøde på
institutionen i forbindelse med såvel de ordinære som fokuserede tilsyn.
• Brug af kvalitative og kvantitative data, herunder observationer
I Gentofte har vi brugt observationer og data i de tidligere tilsyn, hvilket betyder, at der kun er
gennemført mindre justeringer i kommunens revidere tilsynspraksis.
•

Uvildighed i tilsynet
I forhold til uvildighed i tilsynet stiller loven krav om:
o En kendt kvalitetsforståelse, som ikke afhænger af, hvem der fører tilsynet eller hvilket
dagtilbud, der føres tilsyn med.
o Alle tilsynsførende anvender samme observationsskema med prædefinerede udsagn til
at fokusere deres observationer af den pædagogiske praksis.
o Alle tilsynsførende anvender samme faglige dialogguide med pædagogiske
pejlemærker/spørgsmål til at fokusere dialogen med ledelse og medarbejdere.
o Inddragelse af data, som belyser forskellige interessenters perspektiver på kvaliteten i
dagtilbuddet.
Gentofte kommunes reviderede ramme for tilsyn på dagtilbudsområdet sikre lovens krav om
uvildighed.
•

Dokumentation af tilsyn
Det betyder, at der fortsat udarbejdes en tilsynsrapport til dagtilbuddet.
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•

Offentliggørelse af tilsynsrapporter minimum hvert andet år
Det er nyt i Gentofte Kommune, at tilsynsrapporter offentliggøres. Senest 30 hverdage efter
den tilsynsførende har gennemført pædagogiske observationer og afholdt faglig dialog med
institutionen, skal institutionen offentliggøre deres tilsynsrapport. Det er kun ved de ordinære
tilsyn, at der er et krav om offentliggørelse af en tilsynsrapport. I selvejende dagtilbud
fremsendes den endelig tilsynsrapport til bestyrelsesformanden. I kommunale dagtilbud er det
lederens ansvar at orientere bestyrelsen om indholdet i tilsynsrapporten.

•

Skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan
Som en ny foranstaltning kan dagtilbudschefen iværksætte et skærpet tilsyn. Det udstedes i
tilfælde af alvorlig bekymring omkring et dagtilbud, og hvor der samtidig er en forventning om,
at dagtilbuddet kan rette op på problemet. I forbindelse med tilsynet udarbejdes en handleplan
for det videre arbejde. Forældrebestyrelsen orienteres om indholdet af handleplanen og får
mulighed for at komme med bemærkninger.

•

At beskrive og offentliggøre kommunal tilsynspraksis
I Gentofte findes ”Ramme for tilsyn på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune” på Gentofte
Kommunes hjemmeside

På dagtilbudsområdet er der 14 kommunale og 25 selvejende institutioner/børnehuse som
modtager tilsyn. Dagtilbud gennemfører i 2022 et ordinært eller et fokuseret tilsyn i institutionerne. I
2023 vil de institutioner, der fik ordinært tilsyn i 2022 få et fokuseret tilsyn og de, der fik et fokuseret
tilsyn i 2022 vil få et ordinært tilsyn. Såfremt der opstår alvorlig bekymring på en konkret institution
vil et skærpet tilsyn blive iværksat. Der har ikke foreløbig været grundlag for at iværksætte skærpet
tilsyn i 2022.
Det bemærkes at Dagtilbud ud over de beskrevne ordinære og fokuserede tilsyn løbende
gennemfører uanmeldte tilsyn såfremt oplysninger – f.eks. konkrete klager fra forældre – giver
anledning til dette.
Foruden tilsyn på de selvejende og kommunale institutioner gennemføres der tilsyn på de seks
privatinstitutioner, der er beliggende i Gentofte Kommune. Tilsyn på privatinstitutioner lægger sig
op af den samme ramme som tilsyn på Gentofte Kommunes andre dagtilbud.

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. tilsynsramme-til-offentliggoerelse-tlg (4656698 - EMN-2022-05919)

5 [Åben] Kvartalsrapportering Børneudvalget 2. kvartal 2022
Sags ID: EMN-2022-05603

Side 13

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

Baggrund
Dagtilbud
Der er ledig kapacitet i daginstitutionerne. Pr. 1. juli 2022 er der ni institutioner eller matrikler, der
har 10% eller flere ledige normpladser.
Fra 1. januar til 1. juli 2022 har der været åben i seks institutioner for børn fra andre kommuner for
børnehavebørn. Det sidste halvår har åbningen resulteret i fire bookinger fra andre kommuner.
Pædagogandelen er første halvår af 2022 er opgjort. Den er på 60%. Det er vanskeligt at
rekruttere pædagoger, og dagtilbudsområdet oplever, at man ikke kan besætte alle ledige
pædagogstillinger med pædagoger.
Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen, der er gennemført i perioden oktober 2021 til
februar 2022 viser, at forældrene i Gentofte Kommune samlet set er tilfredse med deres barns
dagtilbud. Gentofte Kommune ligger med en score på 4,3 for den samlede tilfredshed, som er på
niveau med landsgennemsnittet.
Forebyggelse og Sundhedsfremme
Børn og Familie
Børn og Familie har vedholdende arbejdet med at udvikle og udvide indsatstrappen og tilbudsviften
i Gentofte Kommune. Senest er Families Hus åbnet. Det er et tilbud til børn mellem 5 og 12 år og
deres forældre, hvor der er behov for familiebehandling og kompenserende støtte.
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Antallet af nye indstillinger til PPR er opgjort. Det er indstillinger til psykolog og logopæd for
aldersgruppen 0 – 18 år. I de første fem måneder af 2022 har der samlet været 258 nye
indstillinger. Det er på niveau med end de første fem måneder af 2021 og flere end i 2020, hvor
der var hhv. 263 og157 nye indstillinger.
Sundhedsplejen
Den årlige rapport fra Børns Sundhed er udgivet. Heri indgår indikatorer om børns motoriske
vanskeligheder og vægtstatus.
Tandplejen
Der ses et samlet fald i patienterne til ”Fritvalgsordningen” i forhold til tidligere år.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Børneudvalget:
At tage Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2022 til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Kvartalsrapport Børneudvalget 2. kvartal 2022 (4707783 - EMN-2022-05603)
2. Budgetændringer - 2Q 2022 - Børneudvaget (4657003 - EMN-2022-05603)
3. Opfølgninger på opgaveudvalg Børneudvalget 2. kvartal 2022 (4708172 - EMN-2022-05603)

6 [Åben] Introduktion til Familie og Sundhed og det specialiserede småbørnsområde
(Dagtilbud)
Sags ID: EMN-2022-03361

Resumé
-

Baggrund
På mødet den 8. marts 2022 (punkt 1) fik Børneudvalget en generel introduktion til udvalgets
ressortområde med fokus på de mest almene tilbud og redskaber, som børn, unge og deres
forældre møder fra barnets fødsel til det bliver 18 år. Udvalget blev også introduceret for
dagtilbudsområdet ligesom der blev givet en kort introduktion til Familie og Sundhed.
Som led i den samlede introduktion gives der på mødet en nærmere introduktion til området
Familie og Sundhed samt det specialiserede småbørnsområde (Dagtilbud). Præsentationerne er
mundtlige med efterfølgende udsendelse af skriftligt / grafisk materiale.

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børneudvalget
Dato: 07-06-2022

Udsat.

Bilag

7 [Åben] Årsplan 4. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023
Sags ID: EMN-2022-06921

Resumé
Udvalget orienteres om årsplanen.
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Baggrund
Årsplan for Børneudvalget 4. kvartal 2022 - 3. kvartal 2023
Årsplanen for Børneudvalgets 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:
o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene
o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i,
hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne
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 4. kvartal 2022 - 2. kvartal 2023 (4708077 - EMN-2017-06014)

8 [Åben] Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2021-08065

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børneudvalget
Dato: 13-09-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
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9 [Åben] Underskrift
Sags ID: EMN-2021-08064

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børneudvalget
Dato: 13-09-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
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Status for kapacitet i Dagtilbud
Baggrund
• I dag har institutionerne plads til ca. 4.300 børn, og der er pr. 1. juni 2022 indskrevet ca. 3.900 børn. Juni er
den måned på året, hvor institutionerne har flest børn indskrevet.
• Antallet af børn i alderen 0-5 år er i perioden fra 2012 til 2022 faldet med knap 850 i Gentofte Kommune –
og befolkningsprognosen viser, at børnetallet vil falde med ca. 230 børn fra 2022 til 2027. Ser man længere
frem viser prognosen, at der fra 2027 til 2034 bliver et yderligere fald.
Proces indtil nu
• Maj: Orienteringsmøde med Børneudvalget – indføring i problemstillingen
• Juni: Som et af de flerårige mål besluttede BØ at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet, så den bedre
matcher borgernes behov for pladser, og så dagtilbudsområdet bliver mere driftsøkonomisk bæredygtigt.
Af den grund er forvaltningen blevet bedt om at gå i gang med en analyse af den fysiske kapacitet og
dermed skabe et grundlag for beslutningerne senere i forløbet. Processen skal bl.a. sikre, at alle
interessenter og aktører bliver inddraget, og at alle relevante perspektiver bliver tænkt ind.

Gentofte Kommune
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Kapacitet på dagtilbudsområdet - målet
MÅL 3 fra de flerårige mål: Vi vil styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den
fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet (besluttet i Børneudvalget i juni 2022)
Målet er at skabe de bedste betingelser for struktur og kvalitet på dagtilbudsområdet, herunder sikre:
• Tilfredse borgere, der fortsat oplever en bred vifte af dagtilbud, som fortsat kan levere et godt pædagogisk
miljø til børnene og imødekomme borgernes forskellige ønsker.
• Have en passende kapacitet for både 0-2 års og 3-6 års området, hvor der fortsat sikres institutionsplads
inden for en rimelig nærhed til bopæl.
• Kommunens ressourcer anvendes mest effektivt, så det kommer borgerne til gode på den bedste måde- både
i det enkelte dagtilbud og på tværs i organisationen.
• Gode rammer for en attraktiv arbejdsplads - for medarbejdere og ledere.
• At kapacitetsprocessen giver mulighed for, at alle medarbejdere og ledere på dagtilbudsområdet har lyst til og
mulighed for at forblive ansat på området.
Gentofte Kommune
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Forslag til analysekriterier, samlet
Analyserne af bygningernes egnethed laves på baggrund af gennemsigtige kriterier ift.:
• Ejendommens stand og institutionens økonomi ift. ejendomme og øvrige forhold
• Fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og gode fysiske arbejdsmiljøer
Øvrige kriterier:
• Geografisk placering i kommunen
• Diversitet og en bredde i tilbudsviften
Andre parametre, der inddrages i den efterfølgende afvejningsproces:
• Efterspørgsel (ventelister og antallet af tomme pladser)
• Forældretilfredshed
• Medarbejdertilfredshed
Gentofte Kommune
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Ejendommens stand og øvrig driftsøkonomi som
kriterium
• Bygningsmæssig vurdering af hovedbygningernes stand
•

omfang og grad af skader, slid og defekter på bygningsdele

• Estimerede ekstraordinære vedligeholdelsesbehov for bygningen i en 10 årig periodeherunder vurderet i forhold til det antal børn, bygningen kan rumme
• Energivurdering
•

Bygningens energieffektivitet (forbrug og energimærkning)

• Faste ejendomsrelaterede udgifter pr. institution- herunder vurderet ift. det antal børn
institutionen kan rumme (udgifter pr. barn)
•

Rengøring, el, vand, varme, indvendig vedligeholdelse, forsikringer og servicekontrakter, udvendig vedligeholdelse, vedligehold af
udearealer, snerydning, skatter, afgifter og renovation, husleje i bygninger ikke ejet af GK, kompensationsenheder, udgifter til
køkkenmedarbejdere og lederlønninger

Gentofte Kommune
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Fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske
læringsmiljøer og fysiske arbejdsmiljøer som kriterium
Den styrkede pædagogiske læreplan og dagtilbudsloven har fokus på de fysiske rammer. Det fysiske læringsmiljø - herunder inde- og
uderummets indretning- understøtter positive leg-, lærings- og sanseoplevelser, og indretningen og rummenes anvendelsesmuligheder
understøtter børnenes nysgerrighed og deres lyst til at lære. De fysiske rammer, såvel inde som ude, understøtter ligeledes personalets
muligheder for at bedrive pædagogik af høj kvalitet.

Kriterier for fysiske rammer indenfor og udenfor:
• Rum der lægger op til at arbejde med læreplanstemaerne i daglige gøremål
• Rum til opdeling af børnegrupper i mindre grupper
• Rum til uforstyrret aktivitet
• Rum til fysisk aktivitet
• Rum der imødekommer personalets behov for planlægning, refleksion og evaluering af den pædagogiske
praksis
• Bygninger der i øvrigt fysisk understøtter gode pædagogiske læringsmiljøer og et godt fysisk arbejdsmiljø
(fysisk tilgængelighed, indeklimaforhold)
Gentofte Kommune
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Øvrige kriterier
Geografisk placering i kommunen
• Børnetallet og den overskydende kapacitet udvikler sig forskelligt i de forskellige dele af
kommunen - (kapaciteten skal tilpasses, så der opnås balance mellem antallet af udbudte
pladser og behov, så borgere kan finde en relevant plads på en institution indenfor en rimelig
afstand fra deres bopæl)
• Institutioners nærhed til kommunens skoler
Diversitet og en bredde i tilbudsviften. Det drejer sig om:
• Institutionstørrelser
• Kompetencecentre
• Selveje- og kommunale institutioner

Gentofte Kommune
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Bufferkapacitet - hvorfor?
For at sikre mod prognoseusikkerhed, uforudsigeligt kapacitetsbehov, og for at
kunne tilbyde en vis valgfrihed for forældre, når de vil booke eller ændre en plads, er
det ønskeligt at planlægge med en vis overkapacitet af pladser – en bufferkapacitet.
Dagtilbudsområdet arbejder på baggrund af erfaringer fra egen, og andre
kommuner, med en bufferkapacitet bestående af tre hovedelementer:
• Tilbud om en vis valgfrihed for forældrene
• Prognoseusikkerhed
• Uforudsigeligt kapacitetsbehov (fx antal udenbysbørn, antal børn i private
pasningsbehov)
Bufferkapaciteten udgør i dag ca. 400 pladser. For at opnå en vis stabilitet for hele
området, holdes den fysiske kapacitet nede. Ca. 275 pladser, er i dag ikke synlige i
pladsanvisningssystemet, og kan derfor ikke bookes.
Gentofte Kommune
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Behov for bufferkapacitet
• Dagtilbud foreslår, at der også fremadrettet opereres med en kapacitetsbuffer.
• Bufferen foreslås sat relativt lavt, da prognosen vurderer, at der kommer et
yderligere fald i antallet af indskrivninger de kommende år.
• For at sikre en vis valgmulighed og for at kunne tage højde for
prognoseusikkerhed og uforudsete kapacitetsbehov, anbefales det, at buffer
fastsættes til ca. 125 pladser over det forventede antal indskrevne børn i 2023.
• Med en fremtidig buffer på ca. 125 pladser vil der skulle afvikles ca. 275 pladser
såfremt antallet af indskrevne børn i 2023 er på niveau med 2022

Gentofte Kommune
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Fysisk kapacitet ift. indskrevne børn og forventet efterspørgsel
Eksempel ved aktiv buffer sat til 125 af indskrevne børn i 2023
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2016
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2021

2022

Indskrevne børn juni faktisk/forventet efterspørgsel

Gentofte Kommune

2023

2024

2025

Fysisk kapacitet

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Buffer på 125 pladser af 2023 tal
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Overordnet proces
Fase I:
PROCES og KRITERIER

Fase II, A:
ANALYSE

Fase III:
PRÆSENTATION
ANALYSE

Fase II, B:
ANALYSE

13. september (uge 37):
Børneudvalgsmøde:

Fase IV:
BESLUTNING

Uge 43: ekstraordinært
Børneudvalgsmøde:

Uge 19 – 26

Kvalificering/validering
af data

Præsentation af
procesplan og udkast til
kriterier til brug for en
analyse af den fysiske
kapacitet

Uge 1 – 18

Uge 39 – 44: Høring
6. december (uge 49)
Børneudvalgsmøde:

Fremskaffelse af data,
etablering af endeligt
analysedesign

Maj/juni (forventeligt):
Evt. analysestatus for
Børneudvalget

Marts (forventeligt): Evt.
analysestatus for
Børneudvalget

Udarbejdelse af
analyserapportering
- Analyserapport
- Strukturforslag

Beslutning om kriterier

Præsentation af
høringsinput og
strukturforslag mhp.
beslutning

September
(uge 36 forventeligt):
Børneudvalgsmøde

Præsentation af analyse
og strukturforslag samt
indstilling til at sende i
HØRING

Uge 44: evt.
ekstraordinært
Børneudvalgsmøde ved
behov.

Uge 36 – 40: Høring
Uge 47: ØK
Uge 48: KB

sep

okt

nov

Gentofte Kommune

dec

2023

December: ØK og KB

jan

feb

mar

apr

maj

jun

sommer

aug

sep

okt

nov

Proces for høringsperiode efterår 2022 - om kriterier for
analyse af kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet
Uge 38 - 44: Høringsproces
Høring start
uge 38

Dialog i høringsperiode (første halvdel af
høringsperioden) Uge 40 – 41

Høring afsluttes
uge 44

Uge 38: Høringsbrev sendes til alle
interessenter og aktører.

Uge 40 – 41: Dialog - i første halvdel af høringsperioden

Høringssvar fra interessenter og
aktører modtages.

• Særligt ift. høring i institutioner:
I brev til institutionerne lægges op til at skabe
rammen om en god høringsproces herunder
forslag til at afholde forældremøde,
personalemøde m.m.
Høringssvarskabelon til udfyldelse vil sættes op
sådan, at leder sikrer at alle perspektiver
inddrages (medarbejdere, ledere og bestyrelse)

Gentofte Kommune

• Bestyrelser selveje- og kommunale på
Bestyrelsesformandssamling (Politikere og Dagtilbud)
• Paraplyorganisationer: Gentofte Børnevenner, Livsværk, Skt.
Lukas stiftelsen, Landsorganisationen Danske Daginstitutioner

Deadline er i uge 44

(Politikere og Dagtilbud)

• BUPL/FOA/Kost og Ernæringsforbundet (Dagtilbud)
• Fælles-TR (Dagtilbud)
• Ledere. Ledermøde (Dagtilbud)
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Internt notat
Behandling
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2022
Børneudvalget, den 13. september 2022
Økonomiudvalget, den 19. september 2022
Kommunalbestyrelsen, den 26. september 2022

Indledning
Siden 2018 skal Social- og Ældreministeriet (tidligere Børne- og Socialministeriet)
hvert år inden 1. juli offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med det
forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i
klagesager efter lov om social service.
Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af
det år, hvor danmarkskortet offentliggøres.
På møde den 26. november 2018 behandlede Kommunalbestyrelsen sag om
danmarkskort for 2017. Der henvises nærmere til dagsordenen for dette møde,
3. På møde den 27. maj 2019 behandlede Kommunalbestyrelsen sag om
danmarkskort for 2018. Der henvises nærmere til dagsordenen for dette møde,
7. På møde den 31. august 2020 behandlede Kommunalbestyrelsen sag om
danmarkskort for 2019. Der henvises nærmere til dagsordenen for dette møde,
15. På møde den 30. august 2021 behandlede Kommunalbestyrelsen sag om
danmarkskort for 2020. Der henvises nærmere til dagsordenen for dette møde,
18.

punkt
punkt
punkt
punkt

Social- og Ældreministeriet har i juni 2022 offentliggjort danmarkskort for 2021.
Folketinget har i juni 2022 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal tage
stilling til, om der i forbindelse med behandlingen af en sag om danmarkskort er
behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i
kommunens sagsbehandling.
Nedenfor redegøres der først for de begreber, der anvendes, når Ankestyrelsen
udregner omgørelsesprocenter. Herefter redegøres der for danmarkskortene for 2021,
samt for udviklingen i omgørelsesprocenter m.v. i forhold til årene 2020-2018.
Redegørelsen omfatter ud over Gentofte Kommune også omgørelsesprocenterne m.v.
på landsplan og i kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Sidst i
notatet redegøres for ovennævnte lovændring og forvaltningens vurdering af, om der
er behov for handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens
sagsbehandling.

Baggrund
Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:
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Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den,
der har klaget.
Ændring/Ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og
ændrer/ophæver den.
Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og
styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden.
Det betegnes "at hjemvise en sag" og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen
og afgøre den på ny.
Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves, benævnes det, at kommunens
afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis
betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager,
der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.
Ankestyrelsens afgørelser kan indeholde mere end et sagsnummer. Hver sag som
kommunen indsender til Ankestyrelsen får et sagsnummer. En afgørelse fra
Ankestyrelsen som indeholder mere end et sagsnummer, kan have forskellige
resultater for hvert enkelt sagsnummer. F.eks., kan en afgørelse indeholde 4
sagsnumre, hvor 3 bliver stadfæstet, mens 1 bliver hjemvist. Her vil alle 4 sagsnumre
tælle som hjemvist i omgørelsesprocenten, på trods af at 3 er stadfæstet. Dette
skyldes at Ankestyrelsen har samlet sagsnumrene i en afgørelse, og en afgørelse kan
kun tælle med i en kategori, og her vil hjemvisning eller omgørelse altid være den
dominerende status.
Børne- og Socialministeriet har ligesom de foregående år udarbejdet 3 danmarkskort
for omgørelsesprocenter i 2021: for hele socialområdet, for børnehandicapområdet og
for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet. Kortene for
børnehandicapområdet og for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet
indgår i kortet for hele socialområdet.
Følgende af de tre danmarkskort er relevante for fagudvalgene Børneudvalget og
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:
Børneudvalget: Hele socialområdet og Børnehandicapområdet.
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: Hele socialområdet og Voksenhandicapområdet.
Den følgende redegørelse for danmarkskort 2021 indeholder også oplysninger om
danmarkskort 2018-2020.

Danmarkskort for hele socialområdet
I dette kort indgår alle bestemmelser i Lov om social service, det vil sige både
børneområdet og voksenområdet, hvor der er klageadgang over kommunale
afgørelser.
Ifølge Social- og Ældreministeriet var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner
i 2021 på 32% for hele socialområdet. Heraf var 8 % af sagerne ændrede/ophævede,
mens 24 % var hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 68 %.
Til sammenligning var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner i 2020 36 %
for hele socialområdet. Heraf var 9 % af sagerne ændrede/ophævede, mens 27 % var
hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 64 %. I 2019 var omgørelsesprocenten
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på 41 %. Heraf var 11 % af sagerne ændrede/ophævede og 30 % hjemviste sager.
Stadfæstelsesprocenten var 59 %. I 2018 var omgørelsesprocenten på 36 %. Heraf
var 9 % ændrede/ophævede og 27 % hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var
64 %.
I Gentofte Kommune viser danmarkskort 2021 samt 2020-2018 for hele
socialområdet følgende omgørelsesprocenter m.v.:
Tabel 1. Omgørelsesprocent i Gentofte Kommune for hele socialområdet 2021

Gentofte
2021

Gentofte
2020

Omgørelsesprocent

40 %

45 afgørelser

51 %

69 afgørelser

- heraf ændringer

12 %

15 afgørelser

18 %

24 afgørelser

- heraf hjemvisninger

28 %

35 afgørelser

33 %

45 afgørelser

Stadfæstelsesprocent

60 %

75 afgørelser

49 %

74 afgørelser

100 %

125 afgørelser

100 %

135 afgørelser

I alt

Gentofte
2019

Gentofte
2018

Omgørelsesprocent

26 %

13 afgørelser

44 %

36 afgørelser

- heraf ændringer

10 %

5 afgørelser

7%

6 afgørelser

- heraf hjemvisninger

16 %

8 afgørelser

37 %

30 afgørelser

Stadfæstelsesprocent

74 %

37 afgørelser

56 %

45 afgørelser

100 %

50 afgørelser

100 %

81 afgørelser

I alt

Som det fremgår af Tabel 1, er omgørelsesprocenten i Gentofte Kommune i 2021
faldet i forhold til 2020. Dette skyldes fald i ændrede/ophævede afgørelser, og fald i
hjemviste afgørelser.
I forhold til 2019 er omgørelsesprocenten i 2021 steget. I forhold til 2018 er
omgørelsesprocenten i 2021 faldet.
Med hensyn til antallet af afgørelser i 2021 ses et fald i forhold til 2020, da der i 2021
blev truffet 125 afgørelser mod 135 i 2020. I forhold til 2019 og 2018 ses en stigning,
da der i 2019 blev truffet 50 afgørelser og 81 afgørelser i 2018.
På det sociale børneområde har Gentofte Kommune i 2021 behandlet ca. 2000
afgørelser.
Ankestyrelsen har på det sociale børneområde behandlet 94 afgørelser i 2021 fra
Gentofte Kommune. Af disse afgørelser ændrede/ophævede Ankestyrelsen 15
afgørelser, hjemviste 30 afgørelser og stadfæstede 49 afgørelser.
På det sociale voksenområde behandler Gentofte Kommune årligt flere tusinde
afgørelser. Ankestyrelsen har på det sociale voksenområde behandlet 31 afgørelser i
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2021. Af disse afgørelser ændrede/ophævede Ankestyrelsen 0 afgørelser, hjemviste 5
og stadfæstede 26 afgørelser.
Til sammenligning havde kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
følgende omgørelsesprocenter m.v. i 2021 samt i 2020-2018:
Tabel 2. Omgørelsesprocent i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal for hele socialområdet 2021 samt
2020-2018

Omgørelsesprocent
- heraf ændringer

Gladsaxe

Lyngby-Taarbæk

Rudersdal

2021/2020

2021/2020

2021/2020

25 % / 24 %

36 % / 22 %

27 % / 34 %

5%/2%

4%/9%

6%/

4%

- heraf hjemvisninger

20 % / 20 %

32 % / 20 %

24 % / 25 %

Stadfæstelsesprocent

75 % / 76 %

64 % / 78 %

73 % / 66 %

Antal afgørelser (afg.)

106 / 97 afg.

44 / 58 afg.

55 / 71 afg.

Gladsaxe

Lyngby-Taarbæk

Rudersdal

2019/2018

2019/2018

2019/2018

Omgørelsesprocent

40 % / 34 %

38 % / 50 %

- heraf ændringer

13 % / 10 %

8 % / 10 %

- heraf hjemvisninger

28 % / 24 %

30 % / 41 %

27 % / 24 %

Stadfæstelsesprocent

60 % / 66 %

62 % / 50 %

59 % / 66 %

Antal afgørelser (afg.)

80 / 101 afg.

77 / 105 afg.

41 % / 34 %
14 % / 9 %

81 / 86 afg.

Det skal bemærkes om ministeriets tal for kommunerne Gladsaxe og Rudersdal i 2021, at der er en
mindre afrundingsdifference i procenterne mellem ændrede/ophævede og hjemviste sager i forhold til
den samlede omgørelsesprocent. Det samme ministeriets tal for Gladsaxe Kommune i 2019 og tallene l
for kommunerne Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i 2018.

Som det fremgår af Tabel 2, er der i kommunerne Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk i
2021 sket en stigning i omgørelsesprocenten i forhold til 2020. I Gladsaxe Kommune
er der sket en stigning i ændrede og et fald i hjemviste sager. I Lyngby-Taarbæk
Kommune er der i 2021 sket en stigning i både ændrede og hjemviste sager i forhold
til 2020. I Rudersdal Kommune er der i 2021 sket et fald i omgørelsesprocenten i
forhold til 2020. Der er fald i både ændrede/ophævede og hjemviste afgørelser.
I forhold til 2019 er der i 2021 sket fald i omgørelsesprocenten i alle tre kommuner.
I forhold til 2018 er der i 2021 ligeledes sket fald i omgørelsesprocenten i alle tre
kommuner.
Med hensyn til antallet af klagesager ses en stigning i Gladsaxe Kommune i 2021 i
forhold til årene 2020, 2019 og 2018. I kommunerne Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
er antallet af afgørelser faldet over alle fire år. Som nævnt ovenfor kan der i Gentofte
- i modsætning til Gladsaxe - ses et fald i antallet af klagesager i 2021 i forhold til
2020, mens der i 2021 er tale om en stigning i forhold til 2019 og 2018.
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Der er nedenfor redegjort for ændrede/ophævede og hjemviste afgørelser på
børnehandicapområdet og for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet, der
også indgår i tallene for danmarkskortet for hele socialområdet.
Danmarkskortet for hele socialområdet 2021 kan ses via følgende link:
Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2021 (sm.dk)

Danmarkskort for Børnehandicapområdet
I dette kort indgår følgende bestemmelser i lov om social service:
▪

Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-40)

▪

Merudgiftsydelse (§ 41)

▪

Tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42 - 43)

▪

Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44 – 45)

Ifølge Social- og Ældreministeriet var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner
i 2021 36 % på børnehandicapområdet. Heraf var 11 % af sagerne
ændrede/ophævede, mens 25 % var hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 64
%.
Til sammenligning var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner i 2020 52 %
på børnehandicapområdet. Heraf var 16 % af sagerne ændrede/ophævede, mens 36
% var hjemviste sager, Stadfæstelsesprocenten var 48 %. I 2019 var
omgørelsesprocenten 51 %. Heraf var 16 % af sagerne var ændrede/ophævede,
mens 35 % var hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 49 %. I 2018 var
omgørelsesprocenten på 47 %. Heraf var 14 % ændrede/ophævede og 33 %
hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 53 %.
For Gentofte Kommune viser danmarkskortene for børnehandicapområdet i 2021 samt
2020-2018 følgende opgørelsesprocenter m.v.:
Tabel 3. Omgørelsesprocent i Gentofte Kommune for Børnehandicapområdet i 2021 samt 2020-2018.

Gentofte
2021

Gentofte
2020

Omgørelsesprocent

50 %

37 afgørelser

61 %

25 afgørelser

- heraf ændringer

18 %

13 afgørelser

12 %

5 afgørelser

- heraf hjemvisninger

32 %

24 afgørelser

49 %

20 afgørelser

Stadfæstelsesprocent

50 %

37 afgørelser

39 %

16 afgørelser

100 %

74 afgørelser

100 %

41 afgørelser

I alt

Gentofte
2019
Omgørelsesprocent

33 %

Gentofte
2018
2 afgørelser

64 %

27 afgørelser
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- heraf ændringer

17 %

1 afgørelser

10 %

4 afgørelser

- heraf hjemvisninger

17 %

1 afgørelser

55 %

23 afgørelser

Stadfæstelsesprocent

67 %

4 afgørelser

36 %

15 afgørelser

100 %

6 afgørelser

100 %

42 afgørelser

I alt

Det skal bemærkes om ministeriets tal for 2019 og 2018, at der ses en mindre afrundingsdifference i
procenterne for ændrede/ophævede og hjemviste sager i forhold til den samlede omgørelsesprocent.

Som det fremgår af Tabel 3, er omgørelsesprocenten i Gentofte Kommune i 2021
faldet i forhold til 2020. Dette skyldes fald i hjemviste afgørelser, mens der ses en
stigning i ændrede/ophævede afgørelser.
I forhold til 2019 er omgørelsesprocenten i 2021 steget. I forhold til 2018 er
omgørelsesprocenten i 2021 faldet.
Med hensyn til antallet af afgørelser i 2021 ses en stigning i forhold til 2020, da der i
2021 blev truffet 74 afgørelser mod 41 i 2020. I forhold til 2019 og 2018 ses også
stigning, da der i 2019 blev truffet 6 afgørelser og 42 afgørelser i 2018.
Børn og Familie kan konstatere, at omgørelsesprocenten er faldet i forhold til sidste
år. I Børn og Familie behandler specialteamet de sager, der vedrører børn og unge
med funktionsnedsættelser. De træffer ligeledes mange afgørelser årligt, og har i
2021 truffet i alt ca. 500 afgørelser ud af afdelingens samlede ca. 2500 afgørelser.
Til sammenligning har kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
følgende omgørelsesprocenter m.v. i 2021 samt i 2020-2018:
Tabel 4. Omgørelsesprocent i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune for
Børnehandicapområdet i 2021 samt 2020-2018.

Gladsaxe

Lyngby-Taarbæk

Rudersdal

2021/2020

2021/2020

2021/2020

Omgørelsesprocent

35 % /20 %

50 % / 60 %

36 % / 59 %

- heraf ændringer

20 % / 10 %

50 % / 20 %

0 % / 12 %

- heraf hjemvisninger

15 % / 10 %

0 % / 40 %

36 % / 47 %

Stadfæstelsesprocent

65 % / 80 %

50 % / 40 %

64 % / 41 %

Antal afgørelser (afg.)

20 / 10 afg.

2 / 5 afg.

11 / 17 afg.

Gladsaxe

Lyngby-Taarbæk

Rudersdal

2019/2018

2019/2018

2019/2018

Omgørelsesprocent

57 % / 43 %

53 % / 66 %

63 % / 44 %

- heraf ændringer

14 % /

8%

12 % / 13 %

25 % / 15 %

- heraf hjemvisninger

43 % / 35 %

41 % / 53 %

38 % / 30 %

Stadfæstelsesprocent

43 % / 57 %

47 % / 34 %

37 % / 46 %
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Antal afgørelser (afg.)

14 / 40 afg.

17 / 32 afg.

24 / 27 afg.

Det skal bemærkes om ministeriets tal for Rudersdal Kommune i 2018, at der ses en mindre
afrundingsdifference i procenterne for ændrede/ophævede og hjemviste sager i forhold til den samlede
omgørelsesprocent.

Som det fremgår af Tabel 4, er der i 2021 sket en stigning i omgørelsesprocenten i
Gladsaxe Kommune i forhold til 2020. Der er stigning i både ændrede og hjemviste
afgørelser. I kommunerne Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er der i 2021 sket et fald i
omgørelsesprocenten i forhold til 2020. I Lyngby-Taarbæk er er sket en stigning i
ændrede/ophævede afgørelser og et fald i hjemviste afgørelser. I Rudersdal er sket
fald i både ændrede og hjemviste afgørelser.
I forhold til 2019 er der i 2021 sket fald i omgørelsesprocenten i alle tre kommuner.
I forhold til 2018 er der i 2021 ligeledes sket fald i omgørelsesprocenten i alle tre
kommuner.
Med hensyn til antallet af klagesager på børnehandicapområdet ses en stigning i
Gladsaxe i 2021 i forhold til 2020 og 2018, men et fald i forhold til 2018. I
kommunerne Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er antallet af afgørelser faldet over alle
fire år. Som nævnt ovenfor kan der i Gentofte - i lighed med Gladsaxe, men i
modsætning til Lyngby-Taarbæk og Rudersdal - ses en stigning i antallet af
klagesager i 2021 i forhold til 2020, 2019 og 2018.
Faldet på børneområdet giver udelukkende anledning til at Børn og Familie kan
konstatere at de tiltag til udvikling der er foretaget det forgangne år, er en udvikling i
den rigtige retning. Vi fortsætter således den udvikling vi er i gang med for at sikre, at
omgørelsesprocenten nedbringes, og familier i Gentofte Kommune med børn med
væsentliglige funktionsnedsættelser får den hjælp og støtte som de efter loven har
behov for og krav på.
I det følgende er der opridset hvilke tiltag der er iværksat, og som fortsættes, med
henblik på at nedbringe omgørelsesprocenten.
Alle omgjorte og hjemsendte sager gennemgås med relevante medarbejdere, således
at læring sikres fremadrettet i fremtidige sager.
Børn og Familie har bedt Ankestyrelsens Taskforce om et udviklingsforløb, som er
udviklet af Ankestyrelsen. Formålet med denne indsats er at sikre korrekte afgørelser,
så der i højere grad undgås hjemvisninger og ændringer af afgørelser.
Der er ansat en jurist i afdelingen i februar 2022, som bla. skal understøtte rådgiverne
med sagsbehandlingen, og bistå med at omsætte den komplekse lovgivning på
området til praksis.
Når en afgørelse hjemsendes fra Ankestyrelsen og der er tvivl om afgørelsens indhold,
tager rådgiverne direkte kontakt til sagsbehandleren i Ankestyrelsen. Formålet er at få
præciseret grundlaget for hjemvisning og bede Ankestyrelsen uddybe, hvad de mener
kommunen burde gøre anderledes.
Specialteamet arbejder aktivt med at indarbejde ny læring både ift. Ny lovgivning på
området, men i endnu højere grad ved at inkorporere ny praksis fra Ankestyrelsen
(nye principafgørelser) i teamets arbejde.
Der vil være kompetenceudvikling ift. en styrket kontakt med borgerne med henblik
på en øget tilfredshed i sagsbehandlingen hos både medarbejdere og borgere.
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Der er ansat en familievejleder i afdelingen, som skal råde og vejlede familier hvor et
barn er nydiagnosticeret.
Der er udviklet en ny hjemmeside, som i løbet af efteråret offentliggøres, og som vil
kunne give borgerne vejledning om tilbud og processer i den kommunale forvaltning,
når man har et barn med en væsentlig funktionsnedsættelse.
Der har det seneste år været en tæt dialog med en borgergruppe, for at kunne
udvikle og implementere ændringer i sagsgange mm., som stemmer overens med
borgernes behov.
Der er løbende et blik for at arbejdsgange optimeres.
Danmarkskortet for Børnehandicapområdet 2021 kan ses via følgende link:
Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2021 (sm.dk)

Danmarkskort for Voksenhandicapområdet
I dette kort indgår følgende bestemmelser i lov om social service:
▪

Kontante tilskud (§ 95)

▪

Borgerstyret personlig assistance (§ 96)

▪

Ledsageordning (§ 97)

▪

Merudgifter (§ 100)

Ifølge Social- og Ældreministeriet var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner
i 2021 34 %. Heraf var 5 % af sagerne ændrede/ophævede, mens 29 % var
hjemviste afgørelser. Stadfæstelsesprocenten var 66 %.
Til sammenligning var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner i 2020 42 %
på voksenhandicapområdet. Heraf var 7 % af sagerne ændrede/ophævede, mens 35
% var hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 58 %. I 2019 var
omgørelsesprocenten for alle landets kommuner i 2019 46 %. Heraf var 9 % af
sagerne var ændrede/ophævede, mens 37 % var hjemviste sager.
Stadfæstelsesprocenten var 54 %. I 2018 var omgørelsesprocenten 32 %. Heraf var 7
% ændrede/ophævede og 25 % hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 68 %.
For Gentofte Kommune viser danmarkskortene for voksenhandicapområdet i 2021,
samt 2020-2018 følgende opgørelsesprocenter m.v.:
Tabel 5. Omgørelsesprocent i Gentofte Kommune for Voksenhandicapområdet i 2021 samt 2020-2018

Gentofte
2021
Omgørelsesprocent

0%

Gentofte
2020
0 afgørelser

33 %

1 afgørelser
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- heraf ændringer

0%

0 afgørelser

0%

0 afgørelser

- heraf hjemvisninger

0%

0 afgørelser

33 %

1 afgørelser

Stadfæstelsesprocent

100 %

2 afgørelser

67 %

2 afgørelser

2 afgørelser

100 %

3 afgørelser

I alt

100 %
Gentofte
2019

Gentofte
2018

Omgørelsesprocent

40 %

2 afgørelser

40 %

2 afgørelser

- heraf ændringer

20 %

1 afgørelser

20 %

1 afgørelse

- heraf hjemvisninger

20 %

1 afgørelser

20 %

1 afgørelse

Stadfæstelsesprocent

60 %

3 afgørelser

60 %

3 afgørelser

100 %

5 afgørelser

100 %

5 afgørelser

I alt

Som det fremgår af Tabel 5, er omgørelsesprocenten i Gentofte Kommune i 2021
faldet i forhold til 2020. Dette skyldes et fald i hjemviste afgørelser, mens antallet af
ændrede/ophævede afgørelser uændret er 0.
I forhold til 2019 og 2018 er omgørelsesprocenten i 2021 faldet.
Med hensyn til antallet af klagesager ses et fald, da der i 2021 blev behandlet 2
klagesager mod 3 i 2020 og 5 i såvel 2019 som 2018.
Social & Handicap træffer årligt ca. 100 afgørelser inden for de bestemmelser, der
indgår i danmarkskortet for voksenhandicapområdet.
Til sammenligning har kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
følgende omgørelsesprocenter m.v.:
Tabel 6. Omgørelsesprocent i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune for
voksenhandicapområdet I 2021 samt 2020-2018

Gladsaxe

Lyngby-Taarbæk

Rudersdal

2021/2020

2021/2020

2021/2020

18 % /39 %

78 % / 50 %

29 % / 44 %

0%/6%

0%/0%

0 % / 11 %

- heraf hjemvisninger

18 % / 33 %

78 % / 50 %

29 % / 33 %

Stadfæstelsesprocent

82 % / 61 %

22 % / 50 %

71 % / 56 %

9 / 4 afg.

7 / 9 afg.

Omgørelsesprocent
- heraf ændringer

Antal afgørelser (afg.)

Omgørelsesprocent

11 / 18 afg.
Gladsaxe

Lyngby-Taarbæk

Rudersdal

2019/2018

2019/2018

2019/2018

25 % / 23 %

11 % / 54 %

70 % / 43 %
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- heraf ændringer

0%

11 % / 31 %

20 % / 14 %

- heraf hjemvisninger

0 % / 23 %

0 % / 23 %

50 % / 29 %

Stadfæstelsesprocent

75 % / 77 %

89 % / 46 %

30 % / 57 %

Antal afgørelser (afg.)

25 % /

4 / 13 afg.

9 / 13 afg.

10 / 14 afg.

Som det fremgår af Tabel 6, er omgørelsesprocenten i 2021 i kommunerne Gladsaxe
og Rudersdal faldet i forhold til 2020. I begge kommuner ses fald i både
ændrede/ophævede og hjemviste afgørelser. I Lyngby-Taarbæk er
omgørelsesprocenten i 2021 steget i forhold til 2020. Ændringen skyldes en stigning i
hjemviste afgørelser.
I forhold til både 2019 og 2018 er omgørelsesprocenten i 2021 faldet i kommunerne
Gladsaxe og Rudersdal, og steget i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Med hensyn til antallet af behandlede klagesager i 2021 ses fald i forhold til 2020 i
kommunerne Gladsaxe og Rudersdal, og en stigning i Lyngby-Taarbæk. I forhold til
2019 ses der i 2021 stigning i Gladsaxe, et uændret antal afgørelser i LyngbyTaarbæk og et fald i Rudersdal Kommune. I forhold til 2018 ses der i 2021 et fald i
alle tre kommuner.
Danmarkskortet for Voksenhandicapområdet 2021 kan ses via følgende link:
Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2021 (sm.dk)

Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område (handlingsplan)
Folketinget har den 2. juni 2022 vedtaget en ændring af § 79 b i lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område, således at der indsættes et nyt stykke 2 og
3 med virkning fra 1. juli 2022. Det er samtidig fastsat, at stk. 2 og 3 ophæves igen
den 1. januar 2026.
§ 79 b har fra 1. juli 2022 følgende ordlyd:
"§ 79 b. Inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet over omgørelsesprocenter på
socialområdet offentliggøres, jf. § 84 a, behandler kommunalbestyrelsen
danmarkskortet på et møde.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen efter stk. 1 tage
stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den
juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at
der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere
Ankestyrelsen herom.
Stk. 3. Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en
handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, hvis
kommunalbestyrelsen ikke selv har truffet beslutning herom og
omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til
sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det. Ankestyrelsen fastsætter en frist for
udarbejdelse af handlingsplanen."
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Der fremgår følgende i lovbemærkningerne til stykke 2 i § 79 b:
"Den foreslåede bestemmelse i § 79 b, stk. 2, vil medføre, at kommunalbestyrelsen i
forbindelse med den årlige behandling af danmarkskortet efter § 79 b, stk. 1, ikke blot
vil skulle behandle danmarkskortet, men særskilt vil skulle tage stilling til, hvorvidt
der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i
kommunens sagsbehandling. Herudover vil den foreslåede bestemmelse betyde, at
kommunalbestyrelsen, såfremt den beslutter ikke at udarbejde en handlingsplan, skal
orientere Ankestyrelsen herom.
Ved stillingtagen til om der er behov for en handlingsplan, vil kommunalbestyrelsen
skulle tage udgangspunkt i danmarkskortet, dvs. i Ankestyrelsens
omgørelsesprocenter for afgørelser truffet af kommunen på socialområdet set i forhold
til andre kommuner. Kommunalbestyrelsen vil i deres stillingtagen kunne inddrage
andre aspekter, f.eks. om der er iværksat andre tiltag i kommunen på
retssikkerhedsområdet, resultaterne af eventuel dialog med borgere der modtager
hjælp og støtte på socialområdet osv.
Der foreslås ikke fastsat formkrav til handlingsplanen. Handlingsplanen vil afhængigt
af udfordringerne i kommunen kunne have et meget forskelligt indhold og omfang.
Det vil ikke være et krav, at handlingsplanen vedrører hele den del af socialområdet,
som danmarkskortet omhandler. Det vil i en del tilfælde være hensigtsmæssigt, at
handlingsplanen er målrettet en specifik del af socialområdet, hvor danmarkskortet
eventuelt sammenholdt med andre oplysninger viser, at der er problemer.
Handlingsplanen vil kunne udformes som en kortfattet angivelse af de
problemstillinger, den skal løse, samt en kortfattet angivelse af initiativer til løsning
heraf. Den foreslåede bestemmelse indeholder ikke krav til den tidsmæssige
udstrækning af handlingsplanen, da det vil afhænge af de konkrete forhold i
kommunen og handlingsplanens indhold. Der vil i overensstemmelse med de
almindelige regler om delegation i kommunestyret ikke gælde et krav om, at
handlingsplanen skal vedtages på et bestemt niveau i kommunen.
Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en
handlingsplan, foreslås det, at Ankestyrelsen vil skulle orienteres herom. Der stilles
ikke med den foreslåede bestemmelse nærmere krav til indholdet af orienteringen.
Det vil i nogle tilfælde kunne være hensigtsmæssigt, at orienteringen indeholder en
beskrivelse af grundlaget for, at kommunalbestyrelsen har valgt ikke at iværksætte en
handlingsplan, f.eks. i tilfælde hvor omgørelsesprocenten for kommunen er høj, men
kommunalbestyrelsen allerede har iværksat initiativer til håndtering heraf, og der
derfor ikke er behov for en handlingsplan. Dette vil dog ikke være et krav.
Orienteringen vil skulle gives inden for rimelig tid efter kommunalbestyrelsens
behandling af danmarkskortet. Eventuel undladelse af at orientere Ankestyrelsen vil
kunne påses som led i Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne i henhold til lov om
kommunernes styrelse."
Som det fremgår af stk. 3 i § 79 b, vil Ankestyrelsen kunne pålægge en kommune at
udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen,
hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har truffet beslutning herom.
Der fremgår bl.a. følgende af lovbemærkningerne til stykke 3 i § 79 b:
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"Med den foreslåede bestemmelse vil Ankestyrelsen i forlængelse af
kommunalbestyrelsens orientering efter den foreslåede bestemmelse i § 79 b, stk. 2,
kunne pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af
den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Det vil være et krav, at Ankestyrelsens
beslutning om at pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan er
begrundet i omgørelsesprocenterne på socialområdet i klagesager over afgørelser
truffet af kommunen samt i Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i
kommunen. Det vil være Ankestyrelsens vurdering, hvorvidt der er behov for en
handlingsplan. Beslutningen vil ikke have karakter af en forvaltningsretlig afgørelse og
vil ikke kunne påklages til anden administrativ myndighed. Beslutningen om at
pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan vil ikke medføre et
særskilt ansvar for Ankestyrelsen til at påse eller sikre kommunalbestyrelsens
overholdelse af den socialretlige lovgivning.
Der vil ikke kunne fastsættes en fast grænse for, hvornår omgørelsesprocenten er så
høj, at den tilsiger, at Ankestyrelsen vil skulle pålægge kommunalbestyrelsen at
udarbejde en handlingsplan. Dette skyldes, at omgørelsesprocenten vil skulle ses i
sammenhæng med andre faktorer, herunder det samlede antal afgørelser truffet af
kommunen der er påklaget til Ankestyrelsen. Der vil således kunne være tilfælde,
hvor omgørelsesprocenten er høj, men hvor der samtidigt er meget få afgørelser, der
er påklaget, og hvor dette sammenholdt med Ankestyrelsens øvrige viden om
sagsbehandlingen i kommunen, medfører, at der ikke er grundlag for iværksættelse af
en handlingsplan. Et relevant element i Ankestyrelsens vurdering vil være grunden til
afgørelserne om hjemvisning, ændring eller ophævelse af kommunens afgørelse. Der
vil således kunne være situationer, hvor Ankestyrelsen har truffet afgørelse om
hjemvisning, ændring eller ophævelse af et større antal sager af samme grund, f.eks.
begrundet i fejlfortolkning af lovgivningen, og hvor Ankestyrelsen har viden om, at
kommunalbestyrelsen efterfølgende har rettet op og truffet korrekte afgørelser. I
sådanne situationer vil der ikke være grundlag for, at Ankestyrelsen beslutter at
pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan. Også i tilfælde, hvor
kommunen uanset beslutningen om ikke at iværksætte en handlingsplan, på anden
måde er i gang med at nedbringe omgørelsesprocenten, vil der ikke være grundlag for
at pålægge kommunen at iværksætte en handlingsplan. Ankestyrelsen vil have
mulighed for at kontakte kommunen med henblik på at indhente sådanne oplysninger,
såfremt Ankestyrelsen overvejer, om der er grundlag for at pålægge kommunen at
udarbejde en handlingsplan, men der vil ikke være krav om sådan forudgående
dialog.
Ankestyrelsen vil i sin vurdering skulle inddrage sit øvrige kendskab til
sagsbehandlingen i kommunen. Hertil sigtes til viden ud over styrelsens viden fra
sager, hvor en afgørelse fra kommunen er påklaget. Det vil f.eks. kunne være
oplysninger fra Ankestyrelsens praksiskoordinerende virksomhed, ligesom også
oplysninger fra bl.a. Ankestyrelsens egendriftskompetence på børneområdet og tilsyn
med kommunerne efter lov om kommunernes styrelse vil kunne inddrages.
Ankestyrelsens beslutning om at pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en
handlingsplan bør indeholde en beskrivelse af baggrunden for Ankestyrelsens
vurdering samt en tilkendegivelse fra Ankestyrelsen om, hvad handlingsplanen bør
fokusere på, f.eks. hvilke typer af sager eller sagsskridt. Tilkendegivelserne vil dog
ikke være bindende for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen vil have
mulighed for under udarbejdelsen af handlingsplanen at være i dialog med
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Ankestyrelsen, bl.a. om hvilke aktiviteter, som eventuelt vil kunne indgå i
handlingsplanen.
Ankestyrelsen vil efter den foreslåede bestemmelse alene kunne beslutte at pålægge
kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan i forlængelse af
kommunalbestyrelsens orientering om, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med
behandlingen af danmarkskortet har besluttet ikke at udarbejde en handlingsplan.
Ankestyrelsen vil således ikke kunne anvende den foreslåede bestemmelse af egen
drift, hvis styrelsen på andre tidspunkter har oplysninger om bekymrende forhold i
kommunen. Sådanne oplysninger vil i stedet kunne indgå i overvejelser om, hvorvidt
styrelsen finder anledning til at rejse en tilsynssag som led i tilsynet med
kommunerne efter lov om kommunernes styrelse.
(…)
Ankestyrelsen vil efter den foreslåede bestemmelse i sin beslutning om at pålægge
kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan skulle fastsætte en frist for
kommunalbestyrelsen til udarbejdelse heraf. Fristen vil skulle fastsættes ud fra de
forhold, der begrunder beslutningen, og skulle give kommunalbestyrelsen rimelig tid
til udarbejdelsen. Samtidigt vil der ved fristfastsættelsen skulle tages hensyn til
borgernes retssikkerhed. Kommunalbestyrelsen vil skulle give Ankestyrelsen besked
om, at handlingsplanen er udarbejdet.
Det vil ikke være et krav, at handlingsplanen indsendes til Ankestyrelsen, men dette
vil i mange tilfælde være hensigtsmæssigt. Ankestyrelsen vil til brug for overvejelser
om, hvorvidt der er anledning til at rejse en tilsynssag, kunne pålægge
kommunalbestyrelsen at indsende handlingsplanen i medfør af § 49 i lov om
kommunernes styrelse. Overholdelse af fristen og overholdelse af et eventuelt pålæg
om at indsende handlingsplanen vil kunne påses som led i Ankestyrelsens tilsyn med
kommunerne i henhold til lov om kommunernes styrelse og vil, hvis mindre
indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, i sidste instans kunne medføre en
tilkendegivelse fra Ankestyrelsen om, at fortsat manglende udarbejdelse og eventuelt
indsendelse af handlingsplanen vil kunne udløse tvangsbøder til de ansvarlige
medlemmer af kommunalbestyrelsen i medfør af § 50 b i lov om kommunernes
styrelse.
Ankestyrelsen vil efter den foreslåede bestemmelse ikke skulle godkende
handlingsplanen. Såfremt Ankestyrelsen finder, at der kan rejses spørgsmål om
lovligheden af sagsbehandlingen i kommunen, vil dette kunne danne grundlag for
overvejelser om, hvorvidt der er anledning til at rejse en tilsynssag som led i
Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne i henhold til lov om kommunernes styrelse.”

Stillingtagen til behovet for en handlingsplan til styrkelse af den
juridiske kvalitet
Social & Sundhed vurderer, at omgørelsesprocenterne i 2021 ikke umiddelbart kalder
på iværksættelse af særlige tiltag til styrkelse af den juridiske kvalitet i
sagsbehandlingen.
Social & Sundhed vil dog - som hidtil - løbende følge udviklingen i ændrede og
hjemviste sager tæt. Skønnes der behov for juridisk bistand, f.eks. fordi der modtages
flere ændrede/ophævede eller hjemviste afgørelser end ellers inden for et eller flere
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sagsområder, vil de relevante sagsbehandlere og ledere kunne anmode om og få en
særlig juridisk bistand.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det er positivt at
omgørelsesprocenten er faldet i forhold til 2020, men at der bør være en fortsat
ambition om at omgørelsesprocenten bringes endnu lavere ned af hensyn til de
borgere, som afgørelserne retter sig imod.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår at Kommunalbestyrelsen godkender
følgende handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet på børneområdet, hvoraf
en del af tiltagene allerede er iværksat. Tiltagene skal gælde frem til
Kommunalbestyrelsens behandling af næste års danmarkskort:

Handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen
på børneområdet
Alle omgjorte, herunder hjemviste, sager gennemgås med relevante medarbejdere,
således at læring sikres fremadrettet i fremtidige sager. Dette sker i de respektive
teams på sparringsmøder med deltagelse af teamets leder.
Når en afgørelse hjemsendes fra Ankestyrelsen og der er tvivl om afgørelsens indhold,
tager rådgiverne direkte kontakt til sagsbehandleren i Ankestyrelsen. Formålet er at få
præciseret grundlaget for hjemvisning og bede Ankestyrelsen uddybe, hvad de mener
kommunen burde gøre anderledes.
Specialteamet arbejder løbende aktivt med at indarbejde ny læring både ift. ny
lovgivning på området, men i endnu højere grad ved at inkorporere ny praksis fra
Ankestyrelsen (nye principafgørelser) i teamets arbejde.
Der er ansat en jurist i afdelingen i februar 2022, som bla. skal understøtte rådgiverne
med sagsbehandlingen, og bistå med at omsætte den komplekse lovgivning på
området til praksis.
Børn og Familie har købt et udviklingsforløb hos Ankestyrelsen, som er udviklet af
Ankestyrelsen, der blev afholdt juni 2022. Formålet med denne indsats er at sikre
korrekte afgørelser, så der i højere grad undgås hjemvisninger og ændringer af
afgørelser.
Der gennemføres interne juridiske kurser for alle sagsbehandlende medarbejdere i
Familie & Sundhed i generel forvaltningsret i september 2022.
Der iværksættes kompetenceudvikling ift. en styrket kontakt med borgerne med
henblik på en øget tilfredshed i sagsbehandlingen hos både borger og medarbejder.
Der er ansat en familievejleder i afdelingen, som skal råde og vejlede familier hvor et
barn er nydiagnosticeret.
Der er udviklet en ny hjemmeside, som i løbet af efteråret 2022 offentliggøres, og
som vil kunne give borgerne bedre vejledning om tilbud og processer i den
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kommunale forvaltning, når man har et barn med en væsentlig funktionsnedsættelse.
Der har det seneste år været en tæt dialog med en borgergruppe, for at kunne
udvikle og implementere ændringer i sagsgange mm., som stemmer overens med
borgernes behov.
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Dagtilbud for småbørn

Dagtilbudsområdet omfatter i 2. kvartal 2022: 40 daginstitutioner – 15 kommunale og 25 selvejende institutioner – samt
Dagplejen. Der er tre vuggestuer, syv børnehaver og 30 integrerede eller kombinerede institutioner.

Antal børn og enheder
Figur 1 Antal indskrevne børn i daginstitutioner 2020-2022 pr. juli måned

Kilde: NemPlads juli 2022.
Note: Data bliver løbende opdateret.

Figur 1 viser antallet af indskrevne børn opdelt på aldersgrupper 0-2 og 3-5 år pr. juli for perioden 2020 - 2022. Pr. 1. juli
2020 var der i alt 3.754 børn, mens der 1. juli 2022 var 3.829 børn. Antallet af børn pr. 1. juli 2022 er højere end 1. juli
2020.

Figur 2 Udviklingen i antal indskrevne enheder (ekskl. dagpleje) 2020-2022 pr. måned

Kilde: NemPlads juli 2022.
Note 1: Et barn i 0-2-årsalderen tæller to enheder, mens et barn i 3-6-årsalderen tæller for en enhed.
Note 2: Data bliver løbende opdateret.

Figur 2 viser udviklingen i antallet af indskrevne enheder i perioden 2020 - 2022 i daginstitutioner pr. måned. Ved
budgettildelingen tæller et barn i 0-2-årsalderen to enheder, mens et barn i 3-6-årsalderen tæller for én enhed.
Antallet af indskrevne enheder i 2. kvartal 2022 er på niveau med 2. kvartal 2021.
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Dagtilbud for småbørn
Figur 3 Udviklingen i antal indskrevne børn i den kommunale dagpleje i gennemsnit 2020-2022 pr. måned

Kilde: NemPlads juli 2022.
Note 1: Eksklusiv børn med særlige behov – i gennemsnit tre børn pr. måned.
Note 2: Der kan forekomme opdateringer i systemet med tilbagevirkende kraft.

Figur 3 viser antal indskrevne børn i Dagpleje i perioden 2020 – 2022 pr. måned. Antallet af børn i dagpleje i juli 2022 er
på niveau med juli 2021.

Demografi
Figur 4 Udviklingen i børnetallet i Gentofte Kommune 2019 – 2022 pr. første måned i kvartalet

Kilde: Danmarks statistik august 2022. I tidligere Kvartalsrapporter har data været baseret på CPR-registeret. Da der til indeværende Kvartalsrapport
har været problemer med udtræk fra CPR-registeret, data fra Danmarks Statistik er ekstra valideret og data fra Danmarks Statistik bruges i
Befolkningsprognosen, vil Danmarks Statistik fremadrettet blive benyttet som kilde til Kvartalsrapporterne. Der kan være små forskelle i data fra de
to kilder.
Note: Det bemærkes, at tallene fra Figur 4 (demografi) og Figur 1 (indskrevne børn) ikke kan sammenlignes. Nogle børn er registeret demografisk,
men ikke indskrevet i daginstitutioner i Gentofte Kommune. F.eks. er kun ca. halvdelen af 0-årige indskrevet i daginstitutionerne.

Figur 4 viser udviklingen i børnetallet siden 3Kvartal (juli) 2019. Pr. juli 2022 er der i alt 4.553 børn fordelt på 2.096 0-2årige og 2.457 3-5-årige. Det er på ca. samme niveau med 3Kvartal (juli) 2021.
Siden begyndelsen af 2012 har der været et fald i børnetallet på ca. 850 børn.

Ledig kapacitet i daginstitutioner og åbning af institutioner for børn fra andre kommuner
Figur 5 illustrerer den demografiske udvikling og prognose af 0-5-årige fra 2012 til 2030. Fra 2012 til 2022 er børnetallet
faldet med ca. 850 børn. Institutionerne påvirkes forskelligt af dette, da forældre har mulighed for frit at vælge den
institution, de ønsker til deres børn. Det er derfor varierende, hvordan institutionerne oplever at være påvirket af det
faldende børnetal. Efter at børnetallet er faldet kraftigt siden 2012, steg det kortvarigt i løbet af 2021 med ca. 65 børn for
de 0-5-årige. I løbet af 2022 ventes et uændret antal børn i aldersgruppen. Den demografiske prognose for perioden 2022
– 2030 for 0-5-årige børn i Gentofte Kommune viser, at der de næste fire år kun forventes et svagt fald i antallet af børn i
aldersgruppen på ca. 3 %. Fra 2026 og frem ventes aldersgruppen at falde ca. 2% om året.
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Figur 5 Faktisk og forventet antal 0-5-årige i Gentofte Kommune

Dagtilbud for småbørn

Kilde: Danmarks statistik januar 2022

I Gentofte Kommune er der 401 institutioner (15 kommunale og 25 selvejende) fordelt på 61 bygninger, der benyttes på
dagtilbudsområdet. Heraf har 56 institutioner/matrikler egen indgang i den Digital Pladsanvisning.2 Data fra den Digitale
Pladsanvisning viser, at ni ud af de 56 institutioner/matrikler har 10% eller flere ledige normpladser3 pr. 1. juli 2022.
For de ni institutioner/matrikler med egen indgang er fordelingen følgende:4
•
•
•

Tre har mellem 11% - 14% ledige normpladser.
Fire har mellem 15 % - 19 % ledige normpladser.
To har mellem 30 % - 45 % ledige normpladser.

Foruden ledige normpladser har stort set alle institutioner ledige garderobepladser. Ved garderobepladser forstås
pladser, som er ledige for en kortere periode, og som derved ikke kan bookes for et helt institutionsforløb for et barn. Da
budgetmidlerne følger barnet, giver det institutionerne udfordringer, hvis de har mange ledige pladser - det gælder både
normpladser og garderobepladser.
Åbning af daginstitutioner for andre kommuners børn
Alle børn har som udgangspunkt ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune, end der hvor de bor, men
efter Dagtilbudslovens § 28, stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen beslutte ”at lukke ventelisten for optagelse af børn fra
andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige hensyn til børn fra kommunen”.
På baggrund af det faldende børnetal og antal indskrevne børn vurderede Dagtilbud i december 2017, at hensynet til
egne borgere i form af opfyldelse af pasningsgaranti og sikring af søskendefordelen fortsat kunne opfyldes, selvom der i
nogle daginstitutioner blev åbnet for adgang for børn fra andre kommuner. På Børneudvalgets møde d. 21. august 2018
(dagsordenspunkt 5) blev kriteriet for, hvornår en daginstitution bliver åbnet for børn fra andre kommuner fastsat til 15%
ledige normpladser.
Når der åbnes for institutioner med ledige normpladser, kan der åbnes for hele institutionen, en enkelt matrikel eller for
de specifikke aldersgrupper (0-2 år/vuggestue eller 3-5 år/børnehave).
1

D. 1. august 2022 er der 39 grundet institutionssammenlægning – 14 kommunale og 25 selvejende.
Ved egen indgang i den Digitale Pladsanvisning, kan forældrene skrive sig op til en konkret matrikel uanset at denne matrikel er en afdeling under
en større institution
3 En normplads er den plads, forældre kan se, når de søger efter plads i den Digitale Pladsanvisning. En normplads sikrer et fuldt forløb i barnets
dagtilbudstid.
2 Ingen af de ni institutioner har mellem 20 – 30 % ledige normpladser. De har enten færre eller flere.
2
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Dagtilbud for småbørn
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. På baggrund af analysen indberettes det til
Socialstyrelsen via databasen ’ventelistelukning.dk’, hvilke institutioner der er lukkede og/eller åbne for børn fra andre
kommuner. Der er løbende dialog mellem Dagtilbud og institutionerne omkring tilpasning af børnekapaciteten, når der
opleves et større antal ledige normpladser.
Der er i seneste indberetning åbnet for seks institutioner af de ni institutioner/matrikler med minimum 10% ledige
normpladser, da de har minimum 15% ledige normpladser i enten vuggestuen eller børnehaven eller begge
aldersgrupper. Pr. 1. juli 2022 er alle ni institutioner med minimum 10% ledige normpladser i børnehaven. Det betyder, at
der ikke er blevet åbnet for 0-2-årige ved seneste indberetning.
Tabel 1 viser hvilke institutioner eller matrikler, der har været åbne for børn fra andre kommuner siden 2. halvår af 2021
og frem.
Tabel 1 Institutioner der er åbne for børn fra andre kommuner

Periode
Juli – sept. 2021

Nov 2021 – feb 2022

Marts – juni 2022

Juli – sept 2022

Institutioner/afdelinger der er åbne for børn fra andre kommuner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vældegårdens Børnehave
Gentofte Børnehave
Børnehuset Højgården
Lundegård
Børnehuset Stolpehøj
Jægersborg Børnehus afd. Tjørnestien
Børnehuset afd. Eventyrhusene (3-5 år)
Hellerup Børnehus, Skattekisten
Børnehaven Globus
Charlottenlund Børnehus, Afd. Kastaniegården (3-5 år)
Vældegårdens Børnehave
Gentofte Børnehave
Børnehuset Højgården
Lundegård
Børnehuset Stolpehøj
Jægersborg Børnehus - afd. Tjørnestien
Børnehuset Øresund afd. Eventyrhusene (0-2 år)
Børnehuset Øresund afd. Eventyrhusene (3-5 år)
Hellerup Børnehus, Skattekisten
Charlottenlund Børnehus, Afd. Kastaniegården (3-5 år)
Trekløveren afd. Vangede Børnehus
Vældegårdens Børnehave
Lundegård
Børnehuset Stolpehøj v. fortet (3-5 år)
Børnehuset Øresund afd. Eventyrhusene 0-2 år
Børnehuset Øresund afd. Eventyrhusene (3-5 år)
Trekløveren afd. Vangede Børnehus
Vældegårdens Børnehave
Gentofte Børnehave
Børnehuset Stolpehøj v. fortet (3-5 år)
Børnehaven Globus
Trekløveren afd. Vangede Børnehus (3-5 år)
Børnehuset Skovshoved afd. Lanternen (3-5 år)

I 2020 resulterede de åbne institutioner i 19 bookinger af børn fra andre kommuner. Fra 1. januar – 1. juli 2021 har der
været 39 bookinger i de 12 institutioner, der har været åbne for børn fra andre kommuner. I 1. halvår af 2022 har der
indtil videre kun været fire bookinger af børn fra andre kommuner.
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Dagtilbud for småbørn
Det har indtil nu været Dagtilbuds erfaring, at borgere fra andre kommuner primært booker vuggestuepladser, og at
børnene forlader institutionen igen, så snart de tilbydes et relevant pasningstilbud i egen kommune. Dette kan være
årsagen til at kun få har booket plads i 1. halvår af 2022, da der kun har været udbudt meget få vuggestuepladser, da den
ledige kapacitet primært har været på 3-5 års området. I sidste indberetning fra juli er der ikke indberettet ledige pladser
for de 0-2-årige til børn fra andre kommuner
Dagtilbud vil fortsat hver tredje måned foretage en analyse af den ledige kapacitet i kommunens dagtilbud og på den
baggrund vurdere, hvilke institutioner der kan være åbne for børn fra andre kommuner, og hvilke der skal lukkes for
optag af kapacitetsmæssige årsager og af hensyn til børn med bopæl i kommunen.

Pædagogandel januar - juni 2022
Ansættelser for dagtilbudsområdet opgøres siden 2021 på tre parametre: Pædagoger, pædagogiske assistenter og
pædagogmedhjælpere. Nedenstående er en status på fordelingen i første halvår af 2022 og dermed et
halvårsgennemsnit5.
Der er i et af de flerårige mål, som Børneudvalget vedtog den 7. juni 2022 (dagsordenspunkt 1), besluttet at opnå en
uddannelsesdækning på minimum 78%. Det hidtidige mål har været 70% pædagogandel. I de flerårige mål er det ligeledes
besluttet, at antallet af pædagogmedhjælpere, der tager en merituddannelse som pædagogisk assistent eller pædagog
øges, så der løbende uddannes internt.
I 2021 var uddannelsesdækningen 68% fordelt på 63% pædagoger og 5% pædagogiske assistenter.

Opgørelsen for stillingskategorier er for første halvdel af 2022 for både
selvejende og kommunale institutioner6, på
•
•
•

60 % for pædagoger
5 % pædagogiske assistenter
34 % pædagogmedhjælpere

Det vil sige en uddannelsesdækning på 65% i første halvår af 2022.

5

I november 2020 blev Børneudvalget forelagt og godkendte et ønske fra forvaltningen om fremadrettet at give en årlig afrapportering og en
halvårlig status af pædagogandelen på baggrund af data for årets enkelte måneder. Fra årsskiftet 2020/2021 udregnes på baggrund af disse data et
årsgennemsnit for pædagogandelen.
6 Data for første halvår af 2021 er opgjort på de institutioner som fremgår i Dashboardet. Data fra de selvejende institution Lundegård og Højgården,
kan af metodiske årsager ikke medtages i opgørelsen. Højgården har dog estimeret at de ligger på ca. 70%. Der er en forventning om at Højgårdens
data kan indgå i årsopgørelsen for 2022.
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Figur 6 Stillingsopdeling på dagtilbudsområdet pr. måned for jan 2022-juni 2022

Dagtilbud for småbørn

Kilde: Økonomi/Dashboard august2022.
Note: Datagrundlaget består af data fra OPUS og lønopgørelser, der er indhentet fra de selvejende institutioners paraplyorganisationer.
Medarbejdere i kompetencecentre tæller med. Ledere, souschefer og afdelingsledere regnes som pædagoger. Data er baseret på månedslønnede
medarbejdere.

Det bemærkes, at det er meget vanskeligt at rekruttere pædagoger. Dagtilbudsområdet oplever, at man ikke kan besætte
alle ledige pædagogstillinger med pædagoger. Baggrunden er, at størstedelen af hovedstadskommunerne oplever øgede
børnetal, og at alle kommuner i landet fortsat frem mod 2024 årligt får tilført ekstra minimumsnormeringsmidler, som
alle ønsker omsat til uddannede medarbejdere. Samtidig uddannes færre pædagoger, og et stort antal pædagoger
forlader løbende faget – enten til pension eller andre fag. Ligeledes er ledighedsprocenten rekordlav. BUPL’s opgørelse
for april 2022 viste, at der omregnet til fuldtidsledige var 994 ledige medlemmer af BUPL-A i hele landet. Det svarer til en
ledighedsprocent på 1,7%. Det er 1,1 procentpoint færre ledige end i april 2021. Lokalt for Gentofte Kommune er
ledigheden blandt pædagoger på 1,5%, svarende til fire fuldtidsledige.
I forhold til data for første halvår af 2022 bemærkes det, at januar 2022 fortsat har været præget af Covid-19. Pr. 1.
februar ophørte Covid-19 som samfundskritisk sygdom. Der har dog fra Sundhedsstyrelsen været skærpede krav til
hygiejneniveauet i institutionerne. Der blev i Gentofte Kommune fra årets start og frem til 28. februar tildelt ekstra
ressourcer på 1 time pr. gruppe pr. dag. I perioden fra 28. februar til 25. marts blev der tildelt ekstra ressourcer på ½ time
pr. gruppe pr. dag, hvorefter disse ekstra ressourcer ophørte personaleressourcer som typisk ikke har en pædagogfaglig
baggrund. -Dette har formentlig påvirket pædagogandelen i første halvår af 2022 en anelse. Når der hyres flere
pædagogmedhjælpertimer for at løfte de ekstra opgaver i forbindelse med Covid-19, bliver den beregnede pædagogandel
alt andet lige lavere end uden de ekstra tildelte ressourcer. Dagtilbuddene er derved i løbet af perioden vendt tilbage til
en mere normaliseret hverdag, dog med fortsat skærpede sundhedsmæssige anbefalinger og vejledninger til daglig
rengøring og øget hygiejne.
Pædagogandelen svinger på månedsbasis. Foråret er traditionelt den periode, hvor der er flest børn frem til skolestart og
dermed som oftest flere pædagogmedhjælpere i denne periode. Det er dog bekymrende, at institutionerne
samstemmende beretter om massive udfordringer med at rekruttere nye pædagoger.
I juni 2022 har Børneudvalget besluttet at arbejde med det flerårige mål – at vi vil fastholde, opkvalificere og rekruttere
flere medarbejdere til dagtilbudsområdet, jf. punkt 1. Herunder er fortsatte indsatser ift. at arbejde på en
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Dagtilbud for småbørn
uddannelsesdækning på 78%7, herunder uddannelse af ansatte medhjælpere til pædagoger og pædagogiske assistenter
via merituddannelsen. Ligeledes skal antallet af medarbejdere med en uddannelse indenfor motorik, sprog eller social
inklusion fastholdes eller øges, og alle daginstitutioner skal have et kompetenceudviklingsforløb om rekruttering.
Siden 2020 har dagtilbudsområdet oplevet et fald i pædagogandelen fra 66% - til nu 60% for første halvår af 2022. Der har
derfor også hidtil været arbejdet med en bred række indsatser og dialoger. Trods en stor indsat fra forvaltning og
daginstitutionerne er det løbende blevet svære og svære at rekruttere, hvorfor fastholdelse og rekruttering stadig er et
helt centralt fokusområde.
Tiltagene ift. pædagogandel har indtil nu været:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedvarende kommunikation og information om indsatserne omkring pædagogandelen.
Opfølgning på pædagogandelen i alle institutioner to gange årligt, hvor institutioner med lav pædagogandel bliver
bedt om en redegørelse.
Løbende månedlig opfølgning på pædagogandelen på de kommunale institutioner.
Årlige dialogmøder med alle institutioner, hvor pædagogandelen indgår.
Løbende rekrutteringsvejledning for ledere af institutioner med pædagogandel under 70%.
Rekrutteringskursus for dagtilbudsledere.
Optimeret struktur om faglige drøftelser i pædagogpraktikken i Gentofte Kommune.
Arrangementer for de studerende, som er i kommunens daginstitutioner, så de får et bredt kendskab til
kommunes dagtilbudsområde og forskellige typer af daginstitutioner.
Fokuseret indsatser for at fastholdelse pædagoger via arbejdet med et godt arbejdsmiljø.
Dialog med Københavns Professionshøjskole om samarbejde, hvilket skal fremme de studerendes kendskab til
Gentofte Kommune som attraktiv arbejdsplads.
De seneste to år er der endvidere arbejdet med at øge antallet af merit studerende.

Da stort set alle institutioner oplever store udfordringer med at opnå den ønskede andel af uddannede medarbejdere –
der er således ikke tale om enkelte institutioner, der kan ændre på situationen via konkrete indsatser - overvejes det p.t.
hvordan der fremadrettet skal følges op ift. til institutioner med lav uddannelsesdækning. Målet er fortsat at understøtte
institutionerne bedst muligt i forbindelse med fastholdelse, rekruttering og uddannelse af medhjælpere. Der er således
p.t. et eksplicit fokus på merituddannelse, udbredelse af muligheden for fleksible arbejdsrammer, indsatser for at få flere
deltidsansatte på fuldtid og generelle fastholdelses- og rekrutteringsstrategier.
Pædagogandel og uddannelsesdækning
I lighed med tidligere år er der screenet for mønstre i data – nu baseret på årsgennemsnittet. Data viser, at
institutionernes pædagogandel ligger i spændet mellem 44% og 91%. Uddannelsesdækningen (for både pædagoger og
pædagogiske assistenter) for institutionerne ligger i spændet mellem 50% og 91% - med en samlet gennemsnitlig
uddannelsesdækning på 65%. 19 institutioner har pædagogiske assistenter ansat. Disse institutioner har en pædagogisk
assistentandel i spændet mellem 0,5% og 25,3%.
De kommunale institutioner har i første halvår af 2022 haft et vægtet gennemsnit ift. pædagogandel på 60%, mens de
selvejende institutioner har haft et vægtet gennemsnit på 61%.
Ud af kommunens 40 institutioner har 6 institutioner minimum 70% pædagogandel, som har været det hidtidige mål. To
institutioner har en pædagogandel på 68%, og tre institutioner har en pædagogandel på 67%. 13 institutioner har
pædagogandel på 65% eller derover. Der er 13 institutioner, der i første halvår af 2022, har en pædagogandel under 60%.
Af de 13 institutioner med pædagogandel under 60% har 11 institutioner ansat pædagogiske assistenter, varierende
7

Uddannelsesdækning dækker over alle med en pædagogisk uddannelse, altså pædagoger og pædagogiske assistenter.
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mellem 0,5%-25,3%, hvilket betyder at disse 11 intuitioner alle har en uddannelsesdækning varierende mellem 50-77%,
hvoraf 8 institutioner er har 60% uddannelsesdækning eller derover.
Fire institutioner har en uddannelsesdækning på over 78%, som er det mål der er sat i forbindelse med vedtagelsen af de
flerårige mål. Der er 12 institutioner, der har en uddannelsesdækning på over 70%, hvoraf det for syv af institutionerne
består af en kombination af pædagoger og pædagogiske assistenter.

Resultater fra Brugertilfredshedsundersøgelse fra Bolig- og Indenrigsministeriet
Som en del af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor gennemføres der landsdækkende
brugertilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder i perioden 2019-2022. Den første
brugertilfredsundersøgelse blev foretaget på folkeskoler og SFO’er, og undersøgelsen af forældres tilfredshed med
dagtilbud er den anden i rækken. Danmarks Statistik har i perioden oktober 2021 til februar 2022 gennemført
undersøgelsen i landets dagtilbud for Indenrigs- og Boligministeriet. Undersøgelsen bygger på data for alle kommunale og
selvejende daginstitutioner samt den kommunale dagpleje8. For hvert barn er én forælder blevet inviteret til at deltage i
undersøgelsen.
Formålet med den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse er at give politikere og ledere i kommunerne et
redskab til at inddrage forældrenes vurderinger til den lokale kvalitetsudvikling. Det er muligt at dykke mere ned i
resultaterne i det offentligt tilgængelige interaktive dashboard, som ligger på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.
I det interaktive dashboard kan der sammenlignes resultater på kommuneniveau og institutionsniveau.
Resultaterne for både Kommunerapporten og Landsplansrapporten kan læses via politikerportalen.
Tabel 2 Svarprocenter Brugertilfredshedsundersøgelse: Landsdækkende 2021/22 og Pædagogisk læringsmiljøvurdering 2021

Gentofte
Landsplan

Landsdækkende
brugertilfredshedsundersøgelse
51%
54%

Pædagogisk læringsmiljøvurdering 2021
45%
Tal for deltagende kommuner er ikke tilgængeligt

I alt har 1600 forældre på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune besvaret brugertilfredshedsundersøgelsen, hvilket
svarer til 51% af de adspurgte forældre Til sammenligning var svarprocenten på landsplan 54%. Det bemærkes, at
Dagtilbud i samme periode, december 2021, har gennemført Den Pædagogiske Læringsmiljøvurdering9, som Gentofte
Kommune gennemfører hvert andet år. I Den Pædagogiske Læringsmiljøvurdering er alle forældre blevet inviteret til at
besvare et spørgeskema om deres tilfredshed med deres barns/børns dagtilbud. Forældrene kunne besvare et
spørgeskema pr. barn. Cirka 1600 forældre besvarede den pædagogiske læringsmiljøvurdering, hvilket svarede til 45% af
de adspurgte forældre i den undersøgelse.
Der gøres opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er de samme forældre, der har besvaret begge undersøgelser, men at
en stor gruppe formentligt overlapper, ligesom sammenfaldet mellem undersøgelserne kan have haft betydning for
svarprocenten ift. begge undersøgelser – primært Gentofte Kommunes pædagogiske læringsmiljøvurdering, som
forældrene modtog, efter de havde modtaget brugertilfredshedsundersøgelsen fra Indenrigs- og Boligministeriet.
Den landsdækkende brugerundersøgelse er en spørgeskemaundersøgelse, der undersøger forældrenes tilfredshed inden
for temaerne:
•
•
•
•
8
9

Aktiviteter, leg og grupper
Sprog, forståelse og tryghed
Samarbejdet med personalet
Børnene imellem

Tilgængelige i Danmarks Statistiks og Styrelsen for IT og Lærings registre
Tidligere Lege- og læringsmiljøvurdering (LLMV)
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Derudover spørges forældrene til deres samlede tilfredshed med dagtilbuddet.
I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt ved fem svarkategorier:
•
•
•
•
•

Meget utilfreds
Utilfreds
Hverken eller
Tilfreds
Meget tilfreds

Resultaterne for alle spørgsmål rapporteres som figurer, der viser gennemsnit på de enkelte temaer. Derudover vises
fordelingen af svarene på de enkelte spørgsmål for Gentofte Kommunes besvarelser.
Gennemgang af resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen
I de følgende afsnit gennemgås resultaterne af brugertilfredsundersøgelsen for den samlede tilfredshed samt de fire
ovenstående temaer.
For hvert tema sammenlignes resultaterne for Gentofte Kommune med resultaterne på landsplan og for Gentofte
Kommunes omegnskommuner: Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Frederiksberg og Københavns Kommune.
Det bemærkes, at der, jf. Danmarks Statistik, skal være en forskel på mere end 0,1 point på 5-punktsskalaen på et
spørgsmål for at de observerede forskelle kan siges at være signifikante.
Hvor det er vurderet relevant, inddrages data fra andre undersøgelser, herunder Den Pædagogiske Læringsmiljøvurdering
2021 og de pædagogiske tilsyn 2021, for at belyse resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen10.
Samlet tilfredshed
Tabel 3 Samlet tilfredshed - Indekstal
Samlet tilfredshed med dit
barns dagtilbud
Gentofte
4,3
Gladsaxe
4,1
Lyngby-Taarbæk
4,3
Rudersdal
4,2
Frederiksberg
4,3
København
4,2
Landsgennemsnit
4,3

Besvarelserne om den samlede tilfredshed, som fremgår af Tabel 3, viser, at der blandt de adspurgte forældre i Gentofte
Kommune er en generel høj tilfredshed med deres barn dagtilbud. Gentofte Kommunes samlede tilfredshed er i
gennemsnit på 4,3, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet og omegnskommunerne - dog 0,2 højere end Gladsaxe
Kommune.
Blandt alle landets kommuner er det højeste kommunegennemsnit 4,5, mens den laveste er 3,9. Der kan ses en samlet
oversigt over tilfredsheden i de enkelte kommuner i landsrapporten.

10

Resultater for Den Pædagogiske Læringsmiljøvurdering er forelagt Børneudvalget i Kvartalsrapporten 8. marts 2022 og i udvalgt data i
Kvalitetsrapporten 7. juni 2022. Resultater fra de pædagogiske tilsyn 2021 er forelagt Børneudvalget i Kvalitetsrapporten er forelagt Børneudvalget
7. juni 2022.
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Figur 7 Samlet tilfredshed - fordeling

Ses der på fordelingen af forældrenes svar på spørgsmålet om deres samlede tilfredshed med deres barns dagtilbud,
fremgår det af Figur 7, at ca. ni ud af ti (86%) er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud. 7% er hverken
tilfreds/utilfredse, fem procent er utilfredse, mens 2% procent er meget utilfredse.
Billedet af en generel høj tilfredshed blandt forældrene i Gentofte Kommune understøttes af resultaterne fra kommunens
egen pædagogiske læringsmiljøvurdering. Her er forældrene blevet stillet samme spørgsmål, og undersøgelsen viser
ligeledes en samlet tilfredshed på 4,3 på en skala fra 1-5. 88% af forældrene svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse
med deres barns dagtilbud.
Gruppen af forældre (to procent, svarende til 32 forældre jf. Figur 7), der er meget utilfredse med deres barns dagtilbud,
fordeler sig ifølge undersøgelsen på relativt få dagtilbud. Dagtilbud er opmærksom på problemstillingen, og der er dialog
med både forældre og dagtilbud, hvor det vurderes relevant.
Dagtilbud vurderer, at resultatet af den samlede tilfredshed blandt forældre i Gentofte Kommune er tilfredsstillende, idet
Gentofte Kommune ligger på landsgennemsnittet og på niveau eller over omegnskommunerne.
Tema: Aktiviteter, leg og grupper
Tabel 4 Tema: Aktiviteter, leg og grupper - indekstal
Personalets
opmærksomhed på at
støtte og rammesætte leg
for dit barn
Gentofte
4,1
Gladsaxe
4,1
Lyngby-Taarbæk
4,2
Rudersdal
4,1
Frederiksberg
4,2
København
4,1
Landsgennemsnit
4,2

Personalets indsats
for at udvikle dit
barns sociale
kompetencer
4,3
4,2
4,3
4,2
4,3
4,2
4,3

De aktiviteter
personalet står for i
dagligdagen
4,3
4,2
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3

For temaet Aktiviteter, leg og grupper er der tre spørgsmål. De adspurgte forældre spørges ind til deres tilfredshed med
de aktiviteter personalet står for i dagligdagen, personalets indsats for at udvikle deres barns sociale kompetencer og
personalets opmærksomhed på at støtte og rammesætte leg for deres barn.
På spørgsmålene om forældrenes tilfredshed med de aktiviteter, personalet står for i dagligdagen og personalets indsats
for at udvikle deres barns sociale kompetencer, ligger forældrenes besvarelser i Gentofte Kommune på niveau med
landsgennemsnittet (4,3). På spørgsmålet om personalets opmærksomhed på at støtte og rammesætte leg for deres barn
ligger besvarelserne for Gentofte Kommune 0,1 point under landsgennemsnittet på 4,2.
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Figur 8 Tema: Aktiviteter, leg og grupper – fordeling

Fordelingen af Gentofte forældres svar på de enkelte spørgsmål viser, at 79% af forældrene er meget tilfredse eller
tilfredse med personalets opmærksomhed på at støtte og rammesætte leg for deres barn. Det samme gør sig gældende
for hhv. 85% og 87% på spørgsmålet om forældrenes tilfredshed med personalets indsats for at udvikle deres børns
sociale kompetencer og de aktiviteter personalet står for i dagligdagen.
Sammenlignes der med de pædagogiske tilsyn, hvor den pædagogiske kvalitet i Gentofte Kommunes dagtilbud vurderes
ud fra en fire trinsskala – fra utilstrækkelig til høj, scores der i gennemsnit 2,9 på temaet leg, mens der i gennemsnit
scores 2,7 på temaet rutineprægede situationer og aktiviteter.
Det bemærkes, at der i forbindelse med de pædagogiske tilsyn er krav om udarbejdelse af en godkendt handleplan,
såfremt dagtilbuddet vurderes at have en utilstrækkelig kvalitet inden for det pågældende tema. Der er ingen dagtilbud,
der i forbindelse med tilsynet i 2021, er vurderet til at have en utilstrækkelig kvalitet inden for de to temaer leg og
rutineprægede situationer og aktiviteter.
Dagtilbud vurderer ikke, at besvarelserne giver anledning til at igangsætte særlige indsatser.
Tema: Sprogforståelse og tryghed
Tabel 5 Tema: Sprogforståelse og tryghed - indekstal
Understøttelse af dit barns
sproglige udvikling
Gentofte
Gladsaxe
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
Frederiksberg
København
Landsgennemsnit

4,1
4,1
4,2
4,1
4,2
4,1
4,2

Personalets indsats for at tage
udgangspunkt i dit barns
perspektiv
4,1
4,1
4,2
4,1
4,2
4,1
4,2

Personalets indsats for at få dit
barn til at føle sig tryg
4,4
4,2
4,4
4,3
4,4
4,3
4,3

For temaet Sprogforståelse og tryghed spørges forældrene ind til tre spørgsmål: Personalets indsats for at få deres barn til
at føle sig tryg, personalets indsats for at tage udgangspunkt i deres barns perspektiv og understøttelsen af deres barns
sproglige udvikling.
På spørgsmålet om forældrenes tilfredshed med personalets indsats for at få deres barn til at føle sig tryg, ligger Gentofte
Kommune 0,1 point over landsgennemsnittet, mens Gentofte Kommune for forældrenes besvarelser på spørgsmålene om
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personalets indsats for at tage udgangspunkt i deres barns perspektiv og understøttelse af deres barns sproglige udvikling
ligger 0,1 point under landsgennemsnittet.
Figur 9 Tema: Sprogforståelse og tryghed - fordeling

Fordelingen af Gentofte forældres svar på de enkelte spørgsmål viser, at der er en høj tilfredshed blandt forældre i
Gentofte Kommune med personalets indsats for at få deres barn til at føle sig tryg. Således svarer næsten ni ud af ti
forældre (87%), at de er meget tilfredse eller tilfredse med personalets indsats. I Den Pædagogiske Læringsmiljøvurdering
er forældrene blevet spurgt til deres tilfredshed med personalets indsats for at få deres barn til at føle sig tryg og glad.
Her er det 90% af forældrene, der svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse.
På spørgsmålet om personalets indsats for at tage udgangspunkt i deres barns perspektiv er det otte ud af ti forældre i
Gentofte Kommune, der er meget tilfredse eller tilfredse (80%), mens det for spørgsmålet om personalets indsats for at
understøtte deres barns sproglige udvikling, er 78% af forældrene, der enten er meget tilfredse eller tilfredse.
I Den Pædagogiske Læringsmiljøvurdering er forældrene også blevet spurgt til deres tilfredshed med personalets indsats
for at understøtte deres barns sproglige udvikling. Her er det 84% af forældrene, der er meget tilfredse eller tilfredse –
seks procent flere end i den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse.
Det bemærkes, at der allerede i dag er et stort fokus på børnenes sproglige udvikling på dagtilbudsområdet.
Børneudvalget vedtog d. 7. juni 2022 målet om at øge kvaliteten i dagtilbud og skabe læringsmiljøer, hvor
børn trives og udvikler– blandt andet ved at have fokus på, at det pædagogiske personale understøtter børnenes
sproglige udvikling. Der er i den sammenhæng fastsat et mål om at løfte daginstitutionernes gennemsnitlige score på
temaet børnenes sproglige udbytte fra 2,6 (i 2021) til 3,0 på tilsynskonceptets firetrins skala.
Der er endvidere fastsat et mål om, at flere børn udvikler gode talesproglige færdigheder. Målet er, at max 8% af alle
treårige og max 10% af alle femårige har brug for en særlig eller fokuseret sprogindsats. I 2021 var det 8% af alle treårige
og 13% af alle femårige, der havde brug for dette.
Dagtilbud vurderer, at der ikke er behov for at igangsætte yderligere indsatser end dem, der allerede finder sted i forhold
til sprog. Projekterne ”Vi lærer sammen” og ”Hanen”, har således til formål at styrke børnenes sproglige udvikling.
Projektet ”Vi lærer sammen” blev igangsat ved KICK OFF i juni 2022 og omfatter alle 0-3-årige børn i kommunale og
selvejende dagtilbud samt i den kommunale dagpleje. Projektet ”Hanen” blev igangsat i december 2021, hvor det første
kursushold for medarbejdere startede forløbet. Det første kursushold bestod af 15 deltagere fra otte dagtilbud. Det første
forløb blev afsluttet i juni 2022. Det næste kursushold starter i oktober 2022. Det forventes fremadrettet at der startes 12 nye kursushold årligt.
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Endvidere er der lagt vægt på den generelt høje tilfredshed samt, at Gentofte Kommune ligger på niveau med eller
minimalt over eller under landsgennemsnittet og gennemsnittet for omegnskommunerne på de tre spørgsmål indenfor
temaet.
Tema: Børnene imellem
Tabel 6 Tema: Børnene imellem

Gentofte
Gladsaxe
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
Frederiksberg
København
Landsgennemsnit

Personalets indsats for, at dit
barn bliver lyttet til og
respekteret
4,2
4,1
4,2
4,1
4,2
4,1
4,2

Personalets indsats for at
støtte dit barn i at skabe
venskaber
4,1
4,0
4,1
4,0
4,1
4,1
4,1

For temaet Børnene imellem har forældrene besvaret to spørgsmål: Deres tilfredshed med personalets indsats for at
støtte deres barn i at skabe venskaber og deres indsats for at deres barn bliver lyttet til og respekteret.
På begge spørgsmål ligger besvarelserne for Gentofte Kommune på niveau med landsgennemsnittet.
Figur 10 Tema: Børnene imellem - fordeling

Fordelingen af Gentofte forældres svar på de enkelte spørgsmål viser, at lidt mere end otte ud af ti forældre (81%), der er
enten meget tilfredse eller tilfredse med personalets indsats for at deres barn bliver lyttet til og respekteret, mens det
samme gør sig gældende for 78% på spørgsmålet om personalets indsats for at støtte deres barn i at skabe venskaber.
Sammenlignes der med besvarelserne af Den Pædagogiske Læringsmiljøvurdering, hvor Gentofte Kommune har spurgt de
ældste børn11, svarer 72% af børnene, at de voksne lytter til dem i børnehaven. 96% af børnene svarer endvidere, at de
har en god ven i børnehaven, mens 91% svarer, at de har nogen at lege med.
Dagtilbud vurderer ikke, at besvarelserne giver anledning til yderligere særlige indsatser ud over de indsatser der allerede
er i dag for at sikre, at alle børne er inkluderet i fællesskabet, herunder den særlige indsats under ”Fri for Mobberi”, der er
implementeret i forhold til såvel børnehave som vuggestuebørn.

11

608 børn har besvaret den pædagogiske læringsmiljøvurdering.

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

side 14

Gentofte Kommune

5. september
2022

Kvartalsrapportering – Børneudvalget

Dagtilbud for småbørn

Tema: Samarbejdet med personalet
Tabel 7 Tema: Samarbejdet med personalet

Gentofte
Gladsaxe
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
Frederiksberg
København
Landsgennemsnit

Informationsniveauet om dit
barns dagligdag i dagtilbuddet
4,0
3,7
4,0
3,8
3,9
3,8
3,9

Dialogen og samarbejdet med
dig som forælder
3,9
3,8
4,0
3,8
3,9
3,9
3,9

For temaet Samarbejdet med personalet er der to spørgsmål: Forældrene spørges ind til, hvorvidt de er tilfredse med
dialogen og samarbejdet med forældrene og informationsniveauet om deres barns dagligdag i dagtilbuddet.
På spørgsmålet om forældrenes tilfredshed med informationsniveauet om deres barns dagligdag i dagtilbuddet ligger
Gentofte Kommune 0,1 over landsgennemsnittet, 0,3 højere end Gladsaxe Kommune og 0,2 højere end Rudersdal
Kommune og Københavns Kommune. Her ses en signifikant forskel mellem Gentofte og nogle af omegnskommunerne.
På spørgsmålet om forældrenes tilfredshed med dialogen og samarbejdet med forældrene ligger besvarelserne Gentofte
Kommune på niveau med landsgennemsnittet (3,9).
Figur 11 Tema: Samarbejdet med personalet - fordeling

Fordelingen af Gentofte forældres svar på de enkelte spørgsmål viser resultaterne, at 71% af forældrene er enten meget
tilfredse eller tilfredse med dialogen og samarbejdet. I Den Pædagogiske Læringsmiljøvurdering er det 83%, der svarer, at
de er meget tilfredse eller tilfredse med dialogen og samarbejdet med personalet.
Næsten tre ud af fire forældre (74%) svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med informationsniveauet om deres
barns dagligdag i dagtilbuddet.
Der er ikke spurgt ind til forældrenes tilfredshed med informationsniveauet i Den Pædagogiske Læringsmiljøvurdering,
hvorfor der ikke kan laves en sammenligning hertil.
Det bemærkes, at det ikke fremgår af forældrenes besvarelser (for de forældre der har svaret, at de er utilfredse eller
meget utilfredse med informationsniveauet), om de mener, at der ikke informeres i tilstrækkelig grad, eller at der
overinformeres.
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Dagtilbud for småbørn
I juni 2021 gennemførte Aula en brugertilfredshedsundersøgelse, der viste, at en relativ stor gruppe forældre på
dagtilbudsområdet (47%) oplever, at det kan være svært at skelne mellem vigtige og mindre vigtige informationer på
Aula.12
Dagtilbud vurderer ikke, at der på baggrund af resultaterne er behov for at igangsætte særlige tiltag, men at der lokalt kan
være behov for at styrke dialogen og samarbejdet med forældrene, ligesom der lokalt kan være behov for at tage en
drøftelse af informationsniveauet på et forældremøde.
Ud fra ovenstående vurderer Dagtilbud samlet set, at resultaterne er tilfredsstillende, og at de ikke giver anledning til at
igangsætte yderligere tiltag. Der vil dog løbende være et særligt fokus på de ni dagtilbud, hvor forældrene har vurderet
dagtilbuddet lavere end kommunegennemsnittet på alle spørgsmål i undersøgelsen. Der pågår dialog med både forældre
og dagtilbud i de ni dagtilbud. Dagtilbud vil i de pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene også anvende resultater fra
undersøgelsen

Økonomisk status
Driftsudgifter
Dagtilbud for småbørn
Oprindeligt budget

Serviceudgifter

1060

349,8

Korrigeret budget

Forventede
bevillingsændringer

Forbrug

358,0

202,3

Forventet regnskab

0,1

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer

360,0

1,9

Det korrigerede budget udgør 358,0 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 360,0 mio. kr. svarende til et merforbrug
på 1,9 mio. kr. efter tekniske omplaceringer på 0,1 mio. kr.
Der forventes udgifter på 1,9 mio. kr. vedrørende ekstra rengøring og vikarudgifter i forbindelse med COVID-19 i
begyndelsen af året.
Der søges om tekniske omplacering til og fra andre områder på samlet 0,1 mio. kr.

12

573 forældre har svaret på undersøgelsen på dagtilbudsområdet.
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FAMILIE OG SUNDHED

Familie og Sundhed

Børn og Familie
Børn og Familie er en del af Familie og Sundhed. Børn og Familie består af følgende teams: Modtagelse, Børneteam 0-12
år, Ungeteam 13-18 år (ved efterværn op til 23 år), Specialteam og Familieplejeteam.

Anbringelser
Figur 12 Anbringelser (unikke cpr-numre) pr. 30. juni 2020, 2021 og 2022 opdelt på børn og unge, hvor Gentofte Kommune har handle- og
betalingsforpligtelse

Kilde: Digitalisering – Udsatte Børn og Unge (DUBU) pr. 2. juli 2022.
Note 1: I ovenstående figurer vises alle anbragte børn og unge, hvor Gentofte Kommune har betalings- og handleforpligtelsen inkl. de flygtninge,
som kommunen modtager statsrefusion for. Betalingsforpligtelse: Sager hvor Gentofte Kommune har alle udgifterne på sagen, og i langt de fleste
sager har Gentofte Kommune også handleforpligtelsen. Handleforpligtelse: Sager hvor Gentofte Kommune ikke har udgifter til sagerne. Det skyldes,
at en del af sagerne er uledsagede flygtninge under 18 år, hvor der hjemtages 100% statsrefusion for udgifterne. Derudover er der også enkelte
sager, hvor andre kommuner betaler udgifterne.
Note 2: I figurerne er antal anbringelser opgjort som unikke cpr-numre. Et unikt cpr-nummer svarer til én unik borger. Ovenstående figur giver
indblik i hvor mange børn og unge, der har en anbringelse i Gentofte Kommune. Af figurerne kan anbringelsernes varighed eller omfang ikke aflæses.
Nogle anbringelser er kortvarige og andre langvarige.

Figur 12 viser antallet af anbringelser opgjort pr. 30. juni for årene 2020, 2021 og senest 2022. Antallet af anbringelser,
hvor Gentofte har betalingsforpligtigelsen, er efter 2. kvartal 2022 næsten på niveau med antallet efter 2. kvartal 2021.
Der ses en mindre stigning i kategorien ’handleforpligtelse’, hvis man sammenligner årene 2022 og 2021. Faldet i antal
anbringelser siden 2020 kan forklares med, at flere unge med flygtningebaggrund, som Gentofte modtog helt tilbage i
2015, bliver 18 år og dermed står udenfor anbringelse. Der forventes en stigning i antallet af anbringelser på baggrund af
uledsagede flygtninge fra Ukraine. Der var pr. 30. juni 2022 anbragt fire uledsagede flygtninge fra Ukraine af Gentofte
Kommune.
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Figur 13 Anbringelser (unikke cpr-numre) pr. 30. juni 2020, 2021 og 2022 fordelt på tilbud for de 0-22-årige børn og unge

Familie og Sundhed

Kilde: DUBU pr. 2. juli 2022.
Note: I kategorien Plejefamilie (andre) indgår familiepleje, almene plejefamilier, specialiserede plejefamilier, forstærkede plejefamilier og kommunal
plejefamilie. Kategorierne plejefamilie og kommunal familiepleje er løbende konverteret til de nye plejefamiliekategorier (almen plejefamilie,
specialiserede plejefamilier og forstærkede plejefamilier).

Figur 13 viser fordelingen af typer af anbringelser opgjort i perioden 2020 til 2022. Som det fremgår af figuren, ses der
stigninger i kategorierne netværkspleje, hybel/eget værelse og socialpædagogisk opholdssted. Samtidig viser figuren også
et fald i antallet af anbringelser til plejefamilier i samme periode. I lighed med mange andre kommuner, har Gentofte
Kommune udfordringer med at rekruttere plejefamilier. Familie og Sundhed arbejder løbende med alternativer med
formålet at sikre, at anbringelser så vidt muligt finder sted i barnet eller den unges eget netværk, på eget værelse eller i
hybel. Målet er at give barnet eller den unge bedste betingelser for at fastholde et normalt hverdagsliv tæt på
almenområdet. Ungekontakten har etableret fire ungehybler i Villaen på Margrethevej med henblik på at tilbyde unge en
midlertidig bolig kombineret med en indsats fra kontaktpersonsteamet, der ligeledes har base i Villaen. I 2022 har
Gentofte Kommune unge boende i alle fire hybler i Villaen. Derudover har Gentofte Kommune i 2022 12 unge, som er
anbragt på eget værelse, hvoraf to unge var flygtninge. Derudover havde Gentofte Kommune pr. 30.juni 2022 ni unge
anbragt i almen boligmiljøer med støtte.

Underretninger
En underretning betegnes som en henvendelse, der indeholder en bekymring for et barns eller en ungs trivsel og
udvikling. Forklaring på underretningerne:
•
•
•

§ 152 – underretninger fra andre kommuner
§ 153 – underretninger fra fagpersoner
§ 154 – underretninger fra privatpersoner

Tabel 8 Antal og andel af underretninger 2020 - 2. kvartal 2022
Underretninger

2020

1.-2. kvartal
2022

2021

Fra andre kommuner

36

4%

30

3%

18

3%

Fra fagpersoner

805

81%

962

83%

474

85%

Fra privatpersoner

147

15%

173

15%

64

12%

988

100%

1165

100%

556

100%

I alt
Kilde: DUBU pr. 2. juli 2022.
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Afsendere af underretninger

Familie og Sundhed

Figur 14 Fordelingen af afsendere af underretninger i perioden 2020, 2021 - 1. halvår af 2022

Kilde: DUBU pr. 2. juli 2022

Ovenstående Figur 14 viser, hvorfra underretningerne modtages. De fleste underretninger kommer fra fagpersoner
(eksempelvis fra skoler i Gentofte Kommune, psykiatrien og politiet).
Fordelingen af underretninger i 1. halve år af 2022 har en fordeling som ligner årsfordelingerne for henholdsvis 2020 og
2021 indtil videre. Der ses en stigning i antallet af underretninger fra skoler. Første halve år af 2022 er der modtaget ca.
150 underretninger fra skoler. Første halve år af 2021 var der modtaget ca. 110 underretninger fra skoler.
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Familie og Sundhed
Kommunerne er forpligtede til at sende mellemkommunale underretninger, når en familie med børn under 18 år eller
vordende forældre flytter fra en kommune til en anden kommune og fraflytningskommunen finder, at der er behov for
særlig støtte af hensyn til barnets behov og udvikling. I første halve år af 2022 er der modtaget 15 mellemkommunale
underretninger.

Sager
En sag er kendetegnet ved, at Børn og Familie har et igangværende forløb i forhold til barnet og dets familie. Det kan
være i form af behandling af underretning, rådgivning, igangværende børnefaglig undersøgelse eller en igangværende
foranstaltning.
Figur 15 Antal sager 2020 – 2022 pr. kvartal

Kilde: DUBU juli 2022.

Figur 15 viser antallet af sager siden 1. kvartal 2020. Det fremgår af figuren, at der har været et fald i antal sager i 3.
kvartal af 2020. Årsagen hertil skal findes i oprydning af ’afsluttede’, men ikke administrativt ’lukkede’ sager. Hvis der
korrigeres for dette (ca. 130 sager) viser figuren en næsten stabil sagsmængde over tid.
Sager – nyoprettede, genåbnede og lukkede
Figur 16 Antal nyoprettede og genåbnede sager 2. kvartal 2021 - 2.
kvartal 2022

Figur 17 Antal lukkede sager 2. kvartal 2021 - 2. kvartal 2022

Kilde: DUBU juli 2022.

Kilde: DUBU juli 2022.
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Familie og Sundhed
Figur 17 viser antallet af nyoprettede og genåbnede sager i Børn og Familie. En nyoprettet sag er karakteriseret ved, at
Børn og Familie ikke tidligere har kendt til det pågældende barn/ung. En genåbnet sag er karakteriseret ved, at Børn og
Familie på et tidligere tidspunkt har kendt barnet/den unge, men har lukket sagen igen. Det er almindelig praksis, at sager
afsluttes, når der ikke længere vurderes at være behov for hjælp. For nogle børn og unge er der dog behov for hjælp igen
på et senere tidspunkt i deres opvækst, hvorfor sagen genåbnes, og det vurderes, om der behov for støtte og en evt.
støtte genetableres.
Antal nyoprettede sager ligger med 165 sager en del over niveauet for 2. kvartal 2021, som var 116 sager. Niveauet er dog
på niveau med sidste kvartal. Antal genåbnede sager ligger med 106 sager en smule under niveauet for 1. kvartal 2022
men over niveauet for 2. kvartal 2021, 3. kvartal og 4. kvartal 2021. Det høje antal nyoprettede og genåbnede sager skal
ses i sammenhæng med Figur 17, som viser antal af lukkede sager. I 2. kvartal 2022 blev der lukket 257 sager, som er det
højeste antal siden 2. kvartal 2021. Børn og Familie arbejder aktivt med løbende at foretage konkret individuelle
vurderinger af, hvordan sagerne kan afsluttes til almenområdet eller andre mindre indgribende foranstaltninger. I Børn og
Familie arbejdes der både med sager som har korte og længerevarende forløb. Det vil sige, at udviklingen i antal sager
skal ses i sammenhæng med igangværende sager.
Figur 18 Udviklingen i antallet af sager pr. medarbejder i 3. kvartal 2021 – 2. kvartal 2022 hhv. Specialteam, Børneteam og Ungeteam

Figur 18 viser udviklingen i antallet af sager pr. medarbejder fordelt på tre teams (Specialteam, Ungeteam og Børneteam)
sammenholdt med politisk vedtaget sagsnorm. Børne og unge-team lægger på et stabilt niveau fra 1. til 2.kvartal. Der ses
en stigning i antallet af sager i specialteamet fra 1. til 2.kvartal, og aktuelt lægger Specialteamet 1,3 sag over niveau i
forhold til politisk vedtaget sagsnorm.
Børnesagsbarometeret
Gentofte Kommune har 2022 deltaget i undersøgelsen Børnesagsbarometeret. Børnesagsbarometeret er en årlig
undersøgelse af, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og
unge. De undersøger sager, der er mellem 2-5 år gamle, hvorfor det ikke er udtryk for den nuværende sagsbehandling.
Børnesagsbarometeret udgives af Ankestyrelsen på vegne af Social- og Indenrigsministeriet. Den blev udgivet i juni 2022.
Børnesagsbarometret 2022 — Ankestyrelsen (ast.dk)
På 9 ud af 12 parametre ligger Gentofte Kommune tilfredsstillende. Der konstateres enkelte fejl, som ikke vurderes at
være af indgribende karakter. Der ses fejl, som opstår på baggrund af en uhensigtsmæssig formulering i
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Familie og Sundhed
visitationsreferater, samt behov for præcisering af formalitetsregler ift. journalføring af notater vedr. udsættelser af
frister eller undladelse af børnesamtaler i sager, hvor disse har været fuldt begrundede, men desværre ikke noteret
korrekt i sagerne. Der vil derfor i Børn og Familie fremadrettet være et øget fokus på uhensigtsmæssigheder i
formuleringer og arbejdsgange samt på øget skriftlighed i journalføringen.

Udgiftsniveau på anbringelser og forebyggende forbyggende foranstaltninger
Børn og Familie arbejder systematisk med at sikre, at faglighed og økonomi går hånd i hånd. Børn og Familie følger
månedligt udviklingen i afdelingens udgiftsniveau ved at vurdere det løbende forbrug og prognosen for forventet
regnskab.
Tabel 9 Forventet regnskab 2022 på anbringer og forebyggende foranstaltninger ved udgangen af 2. kvartal 2022

Anbringelser
Forebyggende foranstaltninger
I alt

Budget 2022

Forbrug 1. halvår 2022

Forventet regnskab 2022

75.995.000

39.767.548

74.674.116

79.181.000

33.542.328

82.888.775

73.309.876

157.562.892

155.176.000
Kilde: DUBU, Calibra og Prisme juli 2022
Note: Forventet regnskab er baseret på forbrug for 1. halvår 2022

Tabel 9 viser udgiftsniveauet opdelt på budget, forbrug og forventet regnskab opgjort på anbringelser og forebyggende
foranstaltninger. Børn og Familie har i 2022 et samlet budget på knap 155 mio. kr., hvoraf ca. 76 mio. kr. er budgetteret til
anbringelsesområdet, mens ca. 78 mio. kr. er budgetteret til forebyggende foranstaltninger13.
Børn og Familie har i 1. halvår af 2022 haft et forbrug på ca. 39,8 mio. kr. til anbringelsesområdet og ca. 33,5 mio. kr. til
forebyggende foranstaltninger. Afdelingen har samlet set brugt ca. 73,3 mio. kr. i 1. halvår af 2022. Det svarer til, at Børn
og Familie 1. halvår af 2022 har brugt ca. 47 % af det samlede årsbudget. Der er brugt ca. 52 % af årsbudgettet for
anbringelser og ca. 42 % af årsbudgettet for de forebyggende foranstaltninger.
Børn og Families forventning til regnskab 2022, udviser et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr., fordelt med et
mindreforbrug på anbringelser på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 3,7 mio. kr.

Årsværk (børn/unge) og udgifter på indsatstrappen
I Gentofte Kommune er der fokus på at fastholde børn, unge og familier tæt på et alment hverdagsliv. Derfor er
målsætningen styrke den del af tilbudsviften, der gør det muligt at arbejde forebyggende og tværfagligt omkring barnet,
den unge eller familien med udgangspunkt i den rette indgribende indsats tæt på et alment hverdagsliv. Børn og Familie
arbejder vedvarende med denne målsætning, som blandt andet kræver styrkelse af samarbejdet med almenområdet, PPR
og de tidligt forebyggende indsatser på skole- og dagtilbudsområdet.
Gentofte Kommune følger ”Indsatstrappens Udgiftsmodel”, som er udviklet af Socialstyrelsen. Indsatstrappens
Udgiftsmodel er et redskab til at opgøre kommunale udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde set i
forhold til, hvor indgribende indsatserne og foranstaltningerne er i et alment hverdagsliv for barnet, den unge og
familien14.

13

Tabellen indeholder kun budget inden for servicerammen. Budgettet, forbrug og forventede regnskab uden for servicerammen er således ikke
omfattet af tabellen.
14
Link til socialstyrelsens ”Indsatstrappens Udgiftsmodel”
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Figur 19 Årsværk (børn/unge) og udgifter på indsatstrappen

Familie og Sundhed

Kilde: DUBU og Calibra juli 2022
Note: Et årsværk angiver betegnelsen for, hvor meget en foranstaltning udgør ud af et kalenderår. Derfor vil ét årsværk udgøre ét kalenderår, mens
0,5 årsværk vil udgøre et halvt kalenderår - svarende til 6 måneder mv.

Figur 19 viser Børn og Families budget, prognose for hele 2022 samt forventede årsværk opdelt på indsatstrappens
udgiftstrin. I figuren fremgår udgiftstrinnene 2-6 som er de trin på indsatstrappen, hvor Børn og Familie har udgifter til
indsatser og foranstaltninger efter Serviceloven. Indsatstrappens udgiftstrin 1 omfatter tidlige indsatser i almenområdet,
hvor Børn og Familie ikke er involveret ift. bevilling af foranstaltninger. Nedenstående er en beskrivelse af, hvad de
enkelte udgiftstrin fra 2-6 omfatter:
•
•
•
•
•

Trin 2 vedrører forebyggende foranstaltninger og rådgivning.
Trin 3 vedrører hjemmebaserede foranstaltninger. Det kan være forebyggende foranstaltninger samt hjemmebaserede
anbringelser såsom ophold på kost- og efterskole, eget værelse eller kollegielignende opholdssteder.
Trin 4 er anbringelse i slægt- eller netværkspleje.
Trin 5 vedrører anbringelse af et barn eller en ung i plejefamilie.
Trin 6 omfatter anbringelse på en institution svarende til anbringelse på opholdssteder, skibsprojekter og på sikrede
døgninstitutioner.

Som det fremgår af Figur 19, er størstedelen af Børn og Families budget og regnskab relateret til hjemmebaserede
foranstaltninger (budget ca. 79,6 mio. kr. - prognose ca. 83,4 mio. kr.). De hjemmebaserede foranstaltninger beror i høj
grad på indsatser, hvor barnet, den unge og familien bliver støttet i egne omgivelser tæt på et alment hverdagsliv. Ca. 567
årsværk forventes at modtage hjemmebaserede foranstaltninger i løbet af 2022.
Den næsthøjeste udgift er relateret til anbringelser på institutioner. Budgettet for 2022 ca. 53,7 mio. kr. Prognosen er
52,5 mio. kr. og pt. har vi ca. 32 årsværk placeret her.
Anbringelser i plejefamilie udgør den 3. højeste udgiftspost. Med et budget på ca. 16,8 mio. kr. og en prognose på 17,1
mio. kr. Pt. Er der samlet 29 årsværk i familiepleje.
Børn og Familie har bevilliget forebyggende foranstaltninger og rådgivning (trin 2, søjle 1) til 146 årsværk for 2022. Budget
og prognose balancerer på 4. mio. kr.
Anbringelse i slægt eller netværk tæller 4 årsværk, hvor budget og prognose balancerer.
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Det samlede antal forventede antal årsværk for 2022 er: 32 årsværk er anbragt på institution, 29 hos plejefamilier, 4 hos
netværksplejefamilie og 9 årsværk er anbragt under Trin 3 foranstaltninger; ophold på kost- og efterskole, eget værelse
eller kollegielignende opholdssteder.
I budgettet for 2022 er der afsat en større andel til såvel forebyggende indsatser som anbringelse i slægt eller netværk.
Børn og Familie er bekendt med, at disse forhold kan ændres i takt med, at der arbejdes på ny lovgivning på området.
Børn og Familie følger tæt, hvad de nationale drøftelser giver anledning til i Gentofte Kommune.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
PPR er en afdeling bestående af psykologer og logopæder. PPR samarbejder med skoler og dagtilbud samt med forældre i
forhold til bekymringer for børn og unges læring, trivsel og udvikling.
PPR tilbyder forebyggende indsatser blandt andet i form af orienterende samtaler med forældre samt sparringssamtaler
med og kompetenceløft af fx pædagoger og lærere.
Når der ønskes et mere udvidetog indgående samarbejde omkring en bekymring for et barn/en ung, eller når det skal
vurderes, om et barn/en ung har behov for specialpædagogisk bistand, indstiller dagtilbud/skole i samråd med
forældrene til PPR.
I forbindelse med en indstilling til PPR tilbydes der blandt andet konkret rådgivning på baggrund af observationer og evt.
tests samt vejledningsforløb til de voksne omkring det enkelte barn/den unge. PPR har også en særlig forpligtigelse i
forhold til at udarbejde pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV’er) af, om et barn/en ung har behov for
specialpædagogisk bistand. Som en del af denne vurdering bidrager PPR med anbefalinger til, hvordan læringsmiljøer og
pædagogiske miljøer kan tilrettelægges for at tilgodese barnets/den unges behov.
Derudover tilbyder PPR aktuelt lettere behandling i STIME15-regi. Der er i Budgetaftalen 2021 bevilliget 1,2 mio. kr. årligt i
2022 og overslagsårene til ansættelse af to psykologer, så børn og unge fortsat kan få hurtig hjælp, da projektmidlerne
udløb i 2021. Evaluering af projekt STIME indgår i dagsordenspunkt på Børneudvalgsmødet til december.

Orienterende samtaler
PPR tilbyder som nævnt ovenfor orienterende samtaler. Formålet med de orienterende samtaler er at give familier
rådgivning og vejledning fra PPR på en nem og hurtig måde, hvis de har bekymringer eller spørgsmål.
Tabel 10 Antal orienterende samtaler for skoleåret

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Dagtilbud

93

97

91

Skole

252

190

222

345

287

313

Antal orienterende samtaler i alt
Kilde: PPR’s egne registreringer juni 2022

Som det fremgår af Tabel 10, blev der i skoleåret 2021/22 gennemført 313 orienterende samtaler, hhv. 91 orienterende
samtaler på dagtilbudsområdet og 222 orienterende samtaler på skoleområdet. Det ses således, at tilbuddet anvendes
nogenlunde stabilt, og at der afholdes flest samtaler på skoleområdet.

15

STIME står for Styrket Tværsektoriel Indsats for Børn og Unges Mentale Sundhed
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Nyindstillede sager til PPR

Hvis der er behov for et udvidet samarbejde, laves der som nævnt ovenfor en indstilling til PPR, og der oprettes en
konkret sag. Samarbejdet kan være kortvarigt eller kan forløbe over flere år afhængigt af bekymringen og behovet.
Tabel 11 Nye indstillinger til PPR i 2020, 2021 og de første fem måneder af 2020 - 2022

2020

Første fem mdr. Første fem mdr. Første fem mdr.
2020
2021
2022

2021

485
553
157
Kilde: PPR´s egne registreringer juni 2022

263

258

Tabel 11 viser, hvor mange nye indstillinger der har været i årene 2020, 2021 og 2022. I de første fem måneder af 2022
har der været 258 nye indstillinger. Det er 101 indstilling mere end de første fem måneder i 2020, men svarer nogenlunde
til det antal, der blev indstillet i de første fem måneder af 2021.
Der er således sket en stigning i antal nye indstillinger i 2021 og 2022 sammenlignet med 2020. Det meget lave antal
indstillinger i første del af 2020 skyldes dog delvist corona-nedlukningen (til sammenligning var der 226 nye indstillinger i
samme periode i 2019). Der har imidlertid været en stigning i nyindstillede sager til PPR, som også ses på landsplan.
Stigningen hænger blandt andet sammen med, at der gennem de sidste år har været flere børn/unge der oplever
mistrivsel og flere børn/unge, der får stillet diagnoser.
Tabel 12 Nye indstillinger fordelt på psykologer og logopæder fra i 2020, 2021 og første fem måneder af 2020 - 2022

2020
Psykologer

2021

Første fem mdr.
2020

Første fem mdr.
2021

Første fem mdr.
2022

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

249

51%

278

50%

79

50%

138

52%

143

55%

275

50%

78

50%

125

48%

115

45%

Logopæder
236
49%
Kilde: PPR’s egne registreringer juni 2022

Tabel 12 viser fordelingen af nye indstillinger mellem psykolog og logopæd. I de første fem måneder af 2022 er
fordelingen af nye indstillinger hhv. 55% til psykolog og 45% til logopæd. Sammenlignes der med de to foregående år, ses
det samme billede, og det kan derfor forventes, at indstillingerne til logopæder og psykologer for hele 2022 igen vil
fordele sig nogenlunde ligeligt.
Tabel 13 Hvor kommer nye indstillingerne fra i 2020, 2021 og første fem måneder af 2020 - 2022

2020
Antal
Procent
Dagtilbud

268

55%

Skole
217
45%
Kilde: PPR’s egne registreringer juni 2022

2021
Antal
Procent

Første fem mdr.
2020
Antal
Procent

Første fem mdr.
2021
Antal
Procent

Første fem mdr.
2022
Antal
Procent

293

53%

86

55%

144

55%

130

50%

260

47%

71

45%

119

45%

128

50%

Tabel 13 viser fordelingen af nye indstillinger fra dagtilbud og skole. Igennem de sidste to år har indstillingerne været
fordelt nogenlunde ligeligt mellem dagtilbud og skole. Denne fordeling ses også i de første fem måneder af 2022.
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Figur 20 Nye indstillinger til psykologer fordelt på alder i 2020 og 2021

Figur 21 Nye indstillinger til psykologer fordelt på alder de første fem
måneder i 2020, 2021 og 2022

Kilde: PPR’s egne registreringer juni 2022
Kilde: PPR’s egne registreringer juni 2022
Figur 22 Nye indstillinger til logopæder fordelt på alder i 2020
og 2021

Figur 23 Nye indstillinger til logopæder fordelt på alder de første fem
måneder i 2020, 2021 og 2022

Kilde: PPR’s egne registreringer juni 2022
Kilde: PPR’s egne registreringer juni 2022
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Figur 20 til Figur 23 fremgår aldersfordelingen blandt de nyindstillede børn og unge til hhv. psykolog og logopæd. Det skal
bemærkes, at børn, der indstilles til PPR i 0-5-årsalderen (psykolog og/eller logopæd), indimellem tilbydes en PPR-indsats,
der forløber over flere år og ind i skolealderen. PPR-psykolog og/eller -logopæd er således tilknyttet, så længe
barnet/eleven har et specialpædagogisk behov. Dvs. at hvis barnet indstilles i småbarnsalderen, går PPR-sagen videre til
skolens PPR-team uden ny indstilling. Disse sager bliver betegnet som igangværende sager og vil således ikke optræde i
optællingerne af nye indstillinger.
I 2021 var der en stor stigning i det samlede antal nye indstillinger til logopæd af børn i alderen 3-5 år. I de første fem
måneder af 2022 ses fortsat en stigning i forhold til 2020 i denne aldersgruppe. Den er dog aftaget lidt i forhold til 2021.
For aldersgruppen 13-16 år ses en fordobling i antallet af nye indstillinger til logopæd fra 2020 til 2021. Denne stigning ser
umiddelbart ud til at fortsætte i 2022. Dette skyldes sandsynligvis, at PPR gennem det sidste år har haft et skærpet fokus
på udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (DLD16) hos de ældste børn og unge og på samarbejdet med skolerne omkring
disse elever. PPR har blandt andet afholdt en halv temadag for hele skoleområdet om DLD. Derudover har der nationalt
været et fokus på DLD via faglige platforme på skoleområdet (Folkeskolen og EMU).
Fra 2020 til 2021 er den største stigning i indstillinger til psykolog sket for børn i alderen 0-2 år. Dette kan hænge sammen
med, at PPR sammen med dagtilbudsområdet har haft et øget fokus på tidlig opsporing af børn med særlige behov. Tal
for de første fem måneder af 2022 peger på, at det samlede antal bliver på 2021-niveau.
For børn i alderen 6-9 år ses der et fald i nye indstillinger til psykolog fra første halvår 2021 til første halvår 2022. Tallene
fra 2022 ligner dog tallene fra 2020. Den store og atypiske stigning, vi så i 2021, vurderes som nævnt i
kvartalsrapportering fra 2021 at hænge sammen med genåbningen af skoleområdet efter covid-19-nedlukningerne.
Der ses en stor stigning i antallet af indstillinger til psykolog for aldersgruppen 13-16 år. Denne stigning i indstillinger kan
skyldes et generelt øget fokus på unges trivsel/mistrivsel og en specifik indsats relateret til opsporing af unge i mistrivsel i
forbindelse med STIME. Tal for de første fem måneder af 2022 peger på, at stigningen vil fortsætte.
Gratis psykologhjælp
Åben Anonym Rådgivning (Å.A.R - gratis psykologhjælp) er et samarbejdsinitiativ mellem foreningen Børn og Unges
Trivsel (UNIK) og Gentofte Kommune. Initiativet startede i forbindelse med bevilling af midler fra ”Sundhed i Gentofte –
Borgerrettet forebyggelse 2017-2024” og blev igangsat i 1. april 2019 og udløber med udgangen af 2022.
Åben Anonym Rådgivning tilbyder op til fem gratis psykologsamtaler til unge i alderen 15-25 år bosiddende i Gentofte
Kommune. De unge har problematikker, som er for omfattende til et af de kommunale, regionale eller frivillige
rådgivningstilbud - men ikke så omfattende, at der er behov for et behandlingstilbud i psykiatrien. Tilbuddet er også til
unge, som ikke har mulighed for at modtage psykologhjælp andre steder i det offentlige system og ikke har råd til at
betale for rådgivningen.
I andet kvartal har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid modtaget den seneste statusrapport fra ÅAR (december 2021 maj 2022). Rapporten kan læses via politikerportalen.
Tabel 14 Antal unge i samtale forløb
Antal unge
December 2020-Maj 2021

60

Juni 2021-November 2021

78

December 2021-Maj 2022

92

16

Developmental Language Disorder
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Kilde: ÅAR

Tabel 14 viser, at der har været 92 unge i samtaleforløb hos Åben Anonym Rådgivning i perioden dec. 2021 til maj 2022.
Dette er en væsentlig stigning sammenlignet med de foregående perioder. Denne stigning hænger blandt andet sammen
med efterdønninger fra covid-19, et større kendskab til tilbuddet, et stigende fokus på unges trivsel/mistrivsel samt
ventetider hos psykologer, der modtager henvisninger fra de privatpraktiserende læger.
De unge som er registreret i den seneste periode (Dec. 2021-Maj 2022) er kendetegnet ved:
•
•
•

65% kvinder og 35% mænd
I aldersgruppen er der 67% 13-19-årige og 33% 20-25-årige
Hovedparten af de unge er hjemmeboende

Ved den indledende samtale bliver de unge bedt om at angive årsagen til deres henvendelse til rådgivningen17. De unge
har mulighed for at vælge flere årsager, hvilket de fleste unge gør. Årsager – hyppigst angivne (andel) i perioden
december 2021 til maj 2022:
•
•
•
•

Angst (14%)
Depression (13%)
Stress (12%)
Lavt selvværd (9%)

I forbindelse med et samtaleforløb vurderes de unges mentale trivsel ved opstart og undervejs ved at anvende WHO-5
trivselsmåling18. På baggrund af den unges besvarelse udregnes et samlet pointtal i intervallet 0-100 point. Jo højere
score, jo højere trivsel. Ifølge Sundhedsstyrelsen er den gennemsnitlige score for befolkningen som helhed 68.
Skæringspunktet for risiko for depression er 50. En ændring på 10 point regnes for at være signifikant.
Der findes ikke ét almengyldigt svar på, hvor mange samtaler der skal til, før der kan forventes en forbedring hos den
unge. Det kommer an på flere forskellige forhold, blandt andet hvor tæt samtalerne ligger tidsmæssigt, den unges tilstand
ved opstarten, hvilke udfordringer den unge oplever osv. I Figur 24 vises sammenhængen mellem antal samtaler og
forbedring i WHO-scoren.

17

Ensomhed, lavt selvværd. Tvivl om livsretning, perfektionisme, tab/sorg, selvmordstanker/forsøg, selvskade, vold, spiseforstyrrelse, seksuelt
overgreb, angst, udsat for ulykke, depression, misbrug, problemer med venner, psykisk lidelse, motivationsproblemer, belastning i familien,
problemer med kæreste, motivationsproblemer ift. uddannelse/job, andet.
18

WHO-5 måler graden af positive oplevelser via fem udsagn: I løbet af de seneste to uger 1) har jeg været glad og i godt humør, 2) har jeg følt mig
rolig og afslappet, 3) har jeg følt mig aktiv og energisk, 4) er jeg vågnet frisk og udhvilet, 5) har min dagligdag været fyldt med ting, der interesserer
mig. Svarmuligheder er: hele tiden (5), det meste af tiden (4), lidt mere end halvdelen af tiden (3), lidt mindre end halvdelen af tiden (2), lidt af tiden
(1), på intet tidspunkt (0)
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Figur 24 Sammenhæng mellem antal samtaler og forbedring i WHO-score
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Kilde: ÅAR

Figuren viser en tendens til, at der kan være en sammenhæng mellem antal af samtaler og den forbedring i WHO-score,
som de unge selvvurderer i de tre målte perioder, hvor Åben Anonym Rådgivning har været udbudt. For perioden dec.
2021 - maj 2022 ses en samlet forbedring i de unges selvvurderet WHO-score på ni point fra 41 til 50 point ved 2. samtale.
Modsat de to øvrigt målte perioder, ses også i samme periode et fald i de unges WHO-score ved 3. samtale. Dette er
særligt for denne periode sammenlignet med de to tidligere perioder, hvor der ses en positiv udvikling mellem 2.-3.
samtale i de unges selvvurderet WHO-score. Efter fem samtaler opnås der en reel ændring i forhold til de unges egen
vurdering af trivslen ud fra WHO-scoren.
Figur 25 Hvor stor en andel af unge har haft 1-5 samtaler

Kilde: ÅAR

Figur 25 viser, hvor stor en andel unge, der har haft 1-5 samtaler. De unge har tilsammen modtaget 376 samtaler i den
seneste periode (Dec. 2021-Maj 2022). De fleste unge har haft 1-2 samtaler. I perioden før var antallet af samtaler på 259
og foregående var på 203. Her ses samme tendens, at en høj andel af de unge der har haft 1-2 samtaler, og en mindre
andel af unge som har modtaget flere samtaler.
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Når de bevilligede midler udløber ved udgangen af 2022, kan børn og unge i Gentofte Kommune med behov for en mere
indgribende indsats blandt andet tilbydes forløb via STIME. Det er dog væsentligt at bemærke, at STIME-indsatserne er
udviklet til bestemte problematikker og kategoriseres som et lettere behandlingstilbud med specifikke visitationskriterier.
STIME har lettere behandlingstilbud til børn og unge i alderen 10-17 år. Unge i alderen 18-25 år med behov for en mere
indgribende indsats kan henvises til psykolog af egen læge. Der er derudover indgået en politisk aftale om at tilbyde gratis
psykologbehandling til unge med let til moderat depression eller angst i alderen 18-24 år.

Tandplejen
Tandplejen tilbyder vederlagsfri tandpleje til de ca. 16.800 børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteret i
Gentofte Kommune. De får tilbudt forebyggende og behandlende tandpleje, herunder behandling med bøjle (ortodonti),
hvis der er grund til dette. Med Finanslov 2022 er det vedtaget, at den kommunale tandpleje også skal tilbyde vederlagsfri
tandpleje til 18-21-årige (de 21-årige inklusiv), herunder kommunal visitation ift. visse ydelser, fx tandregulering og
fjernelse af visdomstænder. Lovforslaget er trådt i kraft den 1. juli 2022. Det er planlagt, at udvidelsen indfases for én
årgang pr. år og forventes påbegyndt medio 2022 og med fuld implementering ved udgangen af 2025. For Gentofte
Kommune betyder det, at patientgruppen øges med ca. 3.500 nye unge i målgruppen hvert år fremadrettet.
Ud over tandpleje til børn og unge, visiteres borgere fra Gentofte Kommune til Omsorgstandplejen og Socialtandplejen,
og der visiteres borgere fra 30 kommuner til tandbehandling i Specialtandplejen.

Fritvalgsordningen
På baggrund af Sundhedsloven har forældre til børn og unge mulighed for at benytte sig af ”Fritvalgsordningen”. Det
betyder, at forældre/børn kan vælge en privat tandlæge frem for den kommunale tandpleje. Tandplejen i Gentofte
Kommune finansierer 65% af tandlægeudgifterne til de udmeldte 0-15-årige og 100% for 16-17-årige.
Tabel 15 Antal børn og unge der pr. 30. juni benytter Fritvalgsordningen i 2020, 2021 og 2022

Pr. 30. juni 2020

Pr. 30. juni 2021

Pr. 30. juni 2022

0-15-årige

43

62

31

16-17-årige

54

57

67

Kilde: TK2 pr. juni 2022

Tabel 15 viser et fald i det samlede antal af børn/unge, der benytter sig af ”Fritvalgsordningen” i forhold samme tidspunkt
sidste år. De unge (16-18-årige) kan modtage tandregulering i privat regi – også selvom den kommunale tandpleje har
vurderet, at tænderne ikke kræver regulering.
•
•

Pr. 30. juni 2022 var der 23 børn ud af 31 i alderen fra 0 -15 år og 12 ud af de 67 unge i alderen 16-17 år jf. Tabel
15, som modtog tandregulering i privat regi.
Pr. 30. juni 2021 var der 10 ud 62 børn i alderen 0-15 år og fem ud af 57 unge i alderen 16-17 år.

Det stigende antal børn og unge, der gør brug af det private tilbud i forbindelse med tandregulering jf. ovenstående data
pr. 30. 2022 juni skyldes vakante specialtandlægestillinger i tandplejen og dermed manglende tilbud om rettidig
bøjlebehandling i kommunalt regi jf. nedenstående afsnit om venteliste til tandregulering. En tandregulering i privat regi
koster typisk 35.000 kr. - 47.000 kr.
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Ventelisten til tandregulering – Ortoklinikken
Ventelisten til tandregulering har vedvarende fokus på grund af manglen på specialtandlæger.
Tabel 16 Operationel venteliste i tandreguleringen 1. juli 2020, 1. januar 2022, 1. marts 2022 og 1. juli 2022
Antal patienter med behov for tandregulering
Kilde: Tandplejens opgørelse juli 2022

1. juli 2021

1. januar 2022

1. marts 2022

1. juli 2022

171

155

199

221

Pr. 1. juli 2022 var 221 patienter med akut behov for tandregulering.
Der visiteres to gange årligt forår og efterår. Til efteråret 2022 kommer ca. 700 nye patienter på til visitationslisten. Det
er nye børn i aldersgrupperne, der skal vurderes, om der er behov for tandregulering. Nogle af disse har behov for
behandling ’nu’ og andre vil fortsat skulle observeres og genvisiteres om et til to år.
Den kommunale tandpleje har aktuelt udfordringer med ovenstående venteliste og rekruttering samt fastholdelse af
specialtandlæger bøjlebehandling (ortodonti). Som mulige løsninger på ventelisten er forvaltningen i gang med at
undersøge mulighederne for at igangsætte et udbud af behandlingerne på den operationelle venteliste, jf. Tabel 16.
Derudover arbejder forvaltningen løbende på at sikre de rette kompetencer i tandplejen ved ekstern konsulentbistand og
aktiv rekruttering. Forvaltningen arbejder helt konkret på at få fastansat specialtandlægekompetencer inden for
bøjletandpleje i efteråret 2022. Tandplejen benytter sig i øjeblikket af ekstern konsulentbistand for at sikre driften indtil
rekrutteringen af specialtandlægekompetencer lykkes.
Som en mulig bæredygtig løsning på at sænke sårbarbarheden i forhold til rekruttering og fastholdelse af
specialtandlæger har forvaltningerne i 4K-samarbejdet igangsat en afdækning/analyse, som grundlag for et evt.
samarbejde om tandregulering i regi af 4K-samarbejdet på sigt.

Sundhedsplejen
I april måned har Databasen Børns Sundhed, der er et samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for
Folkesundhed, udgivet rapporten Sundhedsprofil for børn og unge ind- og udskolingsundersøgt skoleåret 2020/2021.
Sundhedsprofil for børn og unge ind- og udskolingsundersøgt i skoleåret 2020/21.
Børns Sundhed Databasen bygger på data fra sundhedsplejerskernes hjemmebesøg fra barnets første leveår og data fra
ind- og udskolingsundersøgelsen. I dette afsnit fremgår data fra børnenes motoriktest i indskolingsundersøgelsen og
børnenes vægtstatus fra ind- og udskolingsundersøgelsen på grundskolerne i Gentofte Kommune.
Indskolingsundersøgelsen i 2020/21 bygger på data fra 8.203 børn, og udskolingsundersøgelsen i 2020/21 bygger på data
for 6.514 børn. I begge undersøgelser indgår data fra 18 kommuner, hvoraf Gentofte Kommune er en af dem.
Tabel 17 Antal børn/unge, der har deltaget i ind- og udskolingsundersøgelsen, i Gentofte Kommune
Indskolingen

Udskolingen

2018/19

810

618

2019/20

793

296

2020/21
859
Kilde: Databasen Børns Sundhed

602
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Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har på en række områder igennem flere år haft fokus på at forebygge motoriske
vanskeligheder hos børn. I de sundhedspolitiske handleplaner i 2021/22 er der fortsat fokus på Bevægelse hele livet, alle
børn og unge skal bevæge sig mindst én time om dagen.
Sundhedsplejen har et øget fokus på spædbarnets og skolebarnets motoriske udvikling samt kompetenceudvikling og
synliggørelse af eksisterende tilbud for børn og forældre.
Ved indskolingsundersøgelsen bliver børnene i 0. klasse motoriktestet, og sundhedsplejersken vurderer, hvorvidt barnet
har en aldersvarende udvikling i forhold til følgende motoriske funktioner: Gang, hoppe, balance, gadedrengeløb, stå på
et ben, kaste med bold med en hånd, gribe bold, valgt hånd og håndgreb. Hvis barnet har udfordringer med nogle af
funktionerne, angives en ”bemærkning”. At have motoriske vanskeligheder er defineret ved at have mindst tre
”bemærkninger” til sin motoriske udvikling.
Figur 26 Udviklingen i motoriske vanskeligheder i 0. klasse skoleår 2018/19, 2019/20 og 2020/21

Kilde: Årsrapporter fra Børns Sundhed de seneste tre år

I skoleåret 2020/21 indgik 859 børn i indskolingsundersøgelsen i Gentofte Kommune, 3,4% havde motoriske
vanskeligheder, hvilket svarer til 29 børn. I skoleåret 2019/20 indgik 793 børn i indskolingsundersøgelsen, 7,2% havde
motoriske vanskeligheder, hvilket svarer til 57 børn. Det er på nuværende tidspunkt svært at sige, hvad årsagen er til
dette fald. Til sammenligning er andelen af børn, der indgår i databasen Børns Sundhed, på tværs af kommunerne med
motoriske vanskeligheder 4,9% for skoleåret 2020/21, svarende til 402 børn.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid fortsætter de indsatser, der allerede er i gang i forhold til børns motorik og følger
udviklingen. Der tages fortsat hånd om det enkelte barn, når behovet for støtte til den motoriske udvikling opdages.
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Undervægt og Overvægt

Udviklingen i andelen af undervægtige og overvægtige børn i Gentofte Kommune fra skoleårene 2018/19 til 2020/21
sammenlignet med alle børn der indgår i databasen Børns Sundhed.
Tabel 18 Udviklingen i andelen af undervægtige og overvægtige børn i 0. klasse i Gentofte Kommune i 2018/19, 2019/20 og 2020/21 sammenlignet
med alle kommuner i databasen – Børns Sundhed
Gentofte
2018/19

Gentofte
2019/20

Gentofte
2020/21

Kommuner i Børns
Sundhed 2018/19

Kommuner i Børns
Sundhed 2019/20

Kommuner i Børns
Sundhed 2020/21

Undervægt

11,4%

9,9%

11,4%

8,1%

8,2%

8,0%

Overvægt, inkl. svær
overvægt

6,7%

7,7%

8,8%

13,2%

13,0%

17,2%

Svær overvægt
1,0%
1,0%
Kilde: Årsrapporter fra Børns Sundhed de seneste tre år

1,4%

3,0%

3,1%

4,4%

Andelen af undervægtige børn i 0. klasse i Gentofte Kommune er lidt højere end andelen af undervægtige børn, der
indgår i Børns Sundhed, og andelen af undervægtige i 0. klasse i Gentofte Kommune i 2020/21 er lidt højere end seneste
to år. Sundhedsplejersken har ved indskolingsundersøgelsen spurgt forældrene systematisk ind til årsager til
undervægt. Størstedelen af forældrene oplyser genetik og livsstil som årsagerne til deres børns undervægt.
Sundhedsplejen har fortsat fokus på det enkelte barns trivsel og vægt. Barnets trivsel vurderes i tæt samarbejde med
forældrene. Ved indskolingsundersøgelsen i skoleåret 2020/21 blev forældrene spurgt ind til årsager til undervægt. Her
svarede beskrev forældrene at undervægt bl.a. skyldes genetik, sund kost og fokus på bevægelse i hverdagen.
Sundhedsplejen forsætter med at have opmærksomhed på udviklingen af undervægt.
Andelen af overvægtige inkl. svært overvægtige børn i 0. klasse er markant lavere i Gentofte Kommune end andelen af
børn, der indgår i Børns sundhed. I Gentofte Kommune har der i skoleåret 2020/21 været en stigning fra 7,7% til 8,8%.
Denne stigning følges tæt ad sundhedsplejen.
Tabel 19 Udviklingen i andelen af undervægtige og overvægtige unge i 8. klasse i 2018/19, 2019/20 og 2020/21 sammenlignet med alle kommuner i
databasen – Børns Sundhed
Gentofte
2018/19

Gentofte
2019/20

Gentofte
2020/21

Kommuner i Børns
Sundhed 2018/19

Kommuner i Børns
Sundhed 2019/20

Kommuner i Børns
Sundhed 2020/21

Undervægt

2,8%

*

*

1,3%

*

*

Overvægt, inkl. svær
overvægt

7,6%

11,0%

6,9%

16,4%

17,5%

17,0%

Svær overvægt
*
*
*
3,2%
3,5%
3,2%
*Andelen indgår ikke, da hovedparten af kommunerne (herunder Gentofte) har færre end fem unge, som er registreret som undervægtige.
Kilde: Årsrapporter fra Børns Sundhed de seneste tre år

Tabel 19 viser andelen af børn i 8. klasse i Gentofte Kommune, der er overvægtige, sammenlignet med alle unge der
indgår i Børns Sundhed. I Gentofte Kommune har været et fald i andelen af unge i 8. klasse med overvægt fra 11% til
6,9%. I den forbindelse skal der tages højde for, at der i 2019/20 kun deltog halvt så mange børn som i 2020/21.
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Økonomisk status
Driftsudgifter
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge
Oprindeligt budget

Serviceudgifter

1070

222,0

Korrigeret budget

Forventede
bevillingsændringer

Forbrug

224,7

115,2

0,0

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer

Forventet regnskab

229,8

5,1

Det korrigerede budget udgør 224,7 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 229,8 mio. kr. svarende til merforbrug på
5,1 mio. kr.
Børn og Familie
Det korrigerede budget udgør 161,8 mio. kr. og er under pres af flere forventede udgifter indenfor det forebyggende
område, især på familiebehandling og skole-dagbehandlingsområdet. Der forventes desuden flere udgifter på eksterne
kontaktpersoner og til afløsning i hjemmet end forudsat ved budgetlægningen. Derudover er der én meget dyr
anbringelse, som medvirker til det samlede merforbrug. Det skønnes nu, at det samlede merforbrug udgør 2,4 mio. kr. De
samlede udgifter følges tæt med henblik på vurdering af eventuel ansøgning om en tillægsbevilling i 3. kvartal.
Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR
Det korrigerede budget for Sundhedsplejen udgør 13,8 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på
knap 1,25 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til genoptræningsplaner og vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven på
1,0 mio. kr., samt et merforbrug på Sundhedsplejen på 0,25 mio. kr. Udviklingen følges nøje i de kommende måneder.
Det korrigerede budget for Tandplejen udgør 30,3 mio. kr. Der kan opstå et udgiftspres som følge af udfordringer med at
holde behandlingstiden på tandregulering, da der er et efterslæb efter corona-perioden. Merforbruget skønnes at udgøre 1,0
mio. kr. på nuværende tidspunkt og følges tæt med henblik på vurdering af eventuel ansøgning om en tillægsbevilling i 3.
kvartal.
Derudover er der med finansloven for 2022 fremsat tilbud om gratis tandpleje for de 18-21-årige. Tandplejen kan ske både
hos kommunen eller via fritvalgsordning. Ordningen forventes igangsat pr. 1/7-2022 med årgang 2004 som rummer ca. 1.000
borgere I 2023 udvides ordningen til årgang 2004-2005. De økonomiske konsekvenser forventes at udgøre 0,5 mio. kr., men
er ikke endeligt fastlagt. Der kommer DUT-midler til opgaven, hvorfor der først ved økonomiske rapportering for 3. kvartal
ansøges om en tillægsbevilling.
Det korrigerede budget for PPR udgør 18,8 mio. kr. og forventes overholdt. Derudover forventes korrigeret budget på 1,5
mio. kr. til hygiejneindsats m.v. overholdt.
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge
Oprindeligt budget

Overførselsudgifter

2020

5,8

Korrigeret budget

5,8

Forventede
bevillingsændringer

Forbrug

1,2

0,0

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer

Forventet regnskab

1,2

-4,7

Det korrigerede budget udgør 5,8 mio. kr. og der forventes et forbrug på 1,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,7
mio. kr. Baggrunden for mindreforbruget er, at gennemgangen af særligt dyre enkeltsager på børneområdet har medført
berigtigelser af statsrefusioner for 2021 på 4,7 mio. kr.
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Sociale Institutioner

Sociale institutioner omfatter to institutionstyper. Inden for hver type er der fem institutioner.
Handicapinstitutioner:
Børneterapien, Troldemosen, Broen, Camillehusene, Lundø.
Psykosociale institutioner:
Hellerup Krisecenter, Familieinstitutionen, Hjortholm, Josephine Schneiders Ungdomsboliger (JSU).
Belægningsprocenter
Figur 27 Belægningsprocenter – vejede gennemsnit 2020-2022

Kilde: Dataudtræk fra Økonomi d. 1. juli 2022

Figur 27 viser den faktiske omsætning sat i forhold til den budgetterede omsætning per måned fra januar 2020 til juni
2022.
I figuren kan man se, at handicapinstitutionerne har en omsætning i 2022, der er noget større end budgettet, mens de
psykosociale institutioner har en omsætning, der er på niveau med budgettet. Den samlede omsætning er 2,6% højere
end budgettet på nuværende tidspunkt. Det svarer til en samlet meromsætning på 2,1 mio. kr. i første halvdel af 2022.
Meromsætningen på handicapinstitutionerne skyldes primært, at Troldemosen har omsat 18% mere end forudsat. Det
giver en meromsætning på 2,5 mio. kr. i de første seks måneder af 2022. Meromsætningen skyldes både at der indskrives
flere børn og at børnene indskrives på højere takster end forudsat. Normeringen tilpasses denne udvikling og kvaliteten
forringes ikke – men forbedres i nogen tilfælde, fordi der er flere pædagoger i de enkelte team.
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Sociale Institutioner
På de psykosociale institutioner har Hjortholm omsat 0,8 mio. kr. mindre end forudsat. Der er generelt en betydelig ledig
kapacitet på Hjortholm og en væsentlig usikkerhed om indskrivningerne efter sommerferien. Hjortholm har derfor
iværksat en udviklingsindsats – dels med henblik på at imødekomme nye målgrupper – dels med henblik på at intensivere
markedsføringen i forhold til mulige køberkommuner. Forvaltningen er i tæt dialog med Hjortholms ledelse om
situationen.
Familieinstitutionen – der var i søgelyset i 1. kvartal på grund af manglende belægning - har oplevet en stigende
belægning i 2. kvartal. Der er netop indskrevet en flygtningefamilie fra Ukraine med syv familiemedlemmer. Det medfører
at Familieinstitutionen giver overskud i juni måned. Det kan ses i Figur 27, hvor der er en stigning i belægningsprocenten
for psykosociale institutioner fra maj til juni 2022.
Data fra Børneterapien indgår desværre ikke i nærværende kvartalsrapportering. Det skyldes, at der endnu ikke er fundet
en løsning på at trække data fra omsorgssystemet KMD Nexus efter en systemomlægning fra januar 2022. Der arbejdes
intensivt på en løsning.

Økonomisk status
Driftsudgifter
Sociale institutioner
Oprindeligt budget

Serviceudgifter

1080

-9,0

Korrigeret budget

-8,3

Forventede
bevillingsændringer

Forbrug

4,2

0,0

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer

Forventet regnskab

-4,3

4,0

Det korrigerede budget udgør -8,3 mio. kr. og der forventes et regnskab på -4,3 mio. kr. idet der forventes merforbrug og
mindreindtægter på samlet set 4,0 mio. kr.
På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på Camillehusene og Lundø samt mindreindtægter på Hjortholm.
Modsat forventes varierende nettomerindtægter på Sociale institutioners øvrige tilbud.
På Camillehusene og Lundø er der iværksat en række tiltag, for at sikre en stabil drift og sundere økonomi. Det forventede
resultat afhænger af om tiltagene får tilstrækkelig gennemslag i 2022.
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Anlægsudgifter

ANLÆGSUDGIFTER
Anlæg

Børneudvalget - anlægsudgifterne
Oprindeligt budget

Samlede anlægsudgifter

anlægsudgifter

6,8

Korrigeret budget

12,4

Forventede
bevillingsændringer

Forbrug

2,6

0,0

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer

Forventet regnskab

8,3

-4,1

Det korrigerede budget udgør 12,4 mio. kr., og der forventes et regnskab på 8,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på
4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Der er generelt en vis usikkerhed om det forventede regnskab i løbet af året, idet disse påvirkes af tidspunkt for opstart,
fremdriften i de enkelte anlægsprojekter og tidspunktet for hvornår den tilknyttede afregning gennemføres.
Mindreforbruget vedrører primært opgradering af faglighed i dagtilbud og pulje til legepladser på institutioner.
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Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte bevillingsområde.
Datoangivelsen for tillægsbevillinger og tekniske omplaceringer er fastsat efter den dag de er godkendt eller forventes godkendt i
Kommunalbestyrelsen. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 mio. kr.

Dagtilbud for småbørn

Oprindeligt budget
Dato

28-03-2022
25-04-2022
25-04-2022
25-04-2022
29-08-2022

349,8
Ændringstype

Genbevilling
Tillægsbevilling
Tillægsbevilling
Tillægsbevilling
Tillægsbevilling

Udgiftstype

Service
Service
Service
Service
Service

Emne

Beløbsændring

Genbevilling overført fra 2021
Demografikorrektion
Udgifter til 1000 dages puljen
Indtægter til 1000 dages puljen
Ændret pris- og lønfremskrivning

-0,1
6,4
0,5
-0,5
1,9

Korrigeret budget
Ansøgte tillægsbevillinger
Dato

29-08-2022

Ændringstype

Teknisk omplacering

358,0
Udgiftstype

Service

Emne

Beløbsændring

Udligning af indtægt Dagtilbud

0,1

Forventede afvigelser
Dato

30-06-2022

Ændringstype

Afvigelse

Udgiftstype

Service

Emne

Beløbsændring

Øvrigt mer- eller mindreforbrug

1,9

Forventet regnskab

360,0

Forebyggelse og Sundhedsfremme for Børn og Unge

Oprindeligt budget
Dato

28-03-2022
29-08-2022

227,8
Ændringstype

Genbevilling
Tillægsbevilling

Udgiftstype

Service
Service

Emne

Beløbsændring

Genbevilling overført fra 2021
Ændret pris- og lønfremskrivning

1,9
0,8

Korrigeret budget

230,5

Forventede afvigelser
Dato

30-06-2022
30-06-2022

Ændringstype

Afvigelse
Afvigelse

Forventet regnskab

Udgiftstype

Service
Service

Emne

Øvrigt mer- eller mindreforbrug
Øvrigt mer- eller mindreforbrug

Beløbsændring

5,1
-4,7
230,9
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Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte bevillingsområde.
Datoangivelsen for tillægsbevillinger og tekniske omplaceringer er fastsat efter den dag de er godkendt eller forventes godkendt i
Kommunalbestyrelsen. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 mio. kr.
Sociale Institutioner

Oprindeligt budget
Dato

28-03-2022
25-04-2022
25-04-2022
29-08-2022

-9,0
Ændringstype

Genbevilling
Teknisk omplacering
Teknisk omplacering
Tillægsbevilling

Udgiftstype

Service
Service
Service
Service

Emne

Beløbsændring

Genbevilling overført fra 2021
Centrale midler til dækning af ekstraordinære udgifter Camillehusene
Udmøntning af udbud vedr. pædagogiske vikarer
Ændret pris- og lønfremskrivning

0,7
0,1
-1,0
0,9

Korrigeret budget

-8,3

Forventede afvigelser
Dato

30-06-2022

Ændringstype

Afvigelse

Forventet regnskab

Udgiftstype

Service

Emne

Øvrigt mer- eller mindreforbrug

Beløbsændring

4,0
-4,3
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Årsplan for Børneudvalgets kommende
Inspirationsbesøg
Dato: 28/9 2022 kl.
16.30-18.00
Sted: Cassiopeia

Udvalgsmøde
4. kvartal 2022
Dato: 6/12 2022
Sted: Rådhuset

Inspirationsbesøg
Dato: 17/1 2022 kl.
16.30-18.00
Sted: Tandplejen

Udvalgsmøde
1. kvartal 2023
Dato: 1. kvartal 2023
Sted: Rådhuset

Inspirationsbesøg
Dato: Følger
Sted: Gentofte Børnevenner

Udvalgsmøde
2. kvartal 2023
Dato: 2. kvartal 2023
Sted: Rådhuset

Kvartalsrapportering:
Ud over det det faste indhold
er der følgende
kvartalsmæssige indhold:

Kvartalsrapportering:
Ud over det det faste indhold er
der følgende kvartalsmæssige
indhold:

Kvartalsrapportering:
Ud over det det faste indhold
er der følgende
kvartalsmæssige indhold:

Dagtilbud:
• Børnevisitationen

Dagtilbud:
• Pædagogandel

Dagtilbud:
• Børnevisitationen

Børn og Familie:
• Antal anbragte pr.
1000 indbyggere i
alderen 0-22 år I GK
sammenlignet med
nærliggende
kommuner

Børn og Familie:
• Forebyggende
foranstaltninger
• Sikkerhedsplansteamet

Tandplejen:
• Tandskaber og huller

Sociale Institutioner:
• Socialtilsynet
• Sundhedsmæssige
risikobaserede tilsyn
Sygefravær og
personaleomsætning på alle
områderne
Andre punkter:

Sundhedsplejen:
• Tilsyn med nyfødte
• Henvisningsårsager til
graviditetsbesøg
Tandplejen:
• Specialtandplejen
o Antal patienter på
Abonnement
o Antal kommuner vi
servicerer
o Antal patienter i oral
motorisk team
• Omsorgstandplejen
o Antal
indmeldte/visiterede
Socialtandplejen
o Antal patienter
Sociale Institutioner:
• Salg af pladser
• Antal børn i løbet af et år

Sundhedsplejen:
• Temarapport fra
Børns Sundhed
• Under-og
overvægtige elever i
0. klasse og 8. klasse
• Elever med
motoriske
vanskeligheder i
indskolingen
Andre punkter:

•

Lov om voksenansvar og
magtanvendelser

Andre punkter:

Opfølgning på og afrapportering fra opgaveudvalg sker på et fællesmøde umiddelbart inden eller efter et kommunalbestyrelsesmøde.

