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Indholdsfortegnelse 
 

Socialudvalget  

 
 

den  15. januar 2013 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Orientering og rundvisning på Job og Aktivitetscenteret JAC 
2 KL Det nære sundhedsvæsen 
3 Venteliste til pleje- og ældreboliger 
4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Socialudvalget den 15. januar 2013 
 
1  Åbent         Orientering og rundvisning på Job og Aktivitetscenteret JAC 
 
000936-2013 
 
 
Resumé 
Socialudvalgets møde afholdes som aftalt på Job og Aktivitetscenter (JAC) der ligger på 
Sandtoften 3-7. 
 
Job- & Aktivitetscenteret drives efter Servicelovens §103 og §104 for personer med betydelig og 
varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.  Job- & Aktivitetscenteret har således en række 
dagtilbud for voksne udviklingshæmmede og andre med varig nedsat funktionsevne. Job- og 
aktivitetscenteret rummer tre beskyttede værksteder med produktion – Tekstilværksted, 
snedkerværksted og Garderhøj, hvor medarbejderne hovedsageligt er beskæftiget med pakke- og 
monteringsarbejde. Derudover har JAC en række rene aktivitets- og samværstilbud, hvor fokus 
ligger på omsorg, pleje og social træning. 
 
Udover beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud arbejder JAC på at understøtte 
inklusion af målgruppen på arbejdsmarkedet. JAC tilbyder i den sammenhæng i Nextjob 
erhvervsafklaring, kompetenceudvikling og individuel jobformidling på det ordinære arbejdsmarked 
til målgruppen. Nextjob tilbyder også en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for 16-25-
årige med indlæringsvanskeligheder.  Nextjob rummer yderligere to interne virksomheder, hvor der 
er mulighed for at arbejde med støtte fra jobcoaches: Café Nema, som også driver caféen på 
Gentofte Hovedbibliotek samt Gartnerteamet, der vedligeholder grønne områder for virksomheder 
og private. Desuden formidler Nextjobs program 'Jobmind' job til psykisk sårbare. 
 
Derudover har JAC  tilknyttet et Snoezelhus og et Center for specialterapi, som tilbyder fysioterapi 
og ergoterapi specielt målrettet udviklingshæmmede og andre med varig nedsat funktionsevne.  
 
Der vil være et oplæg med en introduktion til JACs mange forskellige opgaver og aktiviteter 
efterfulgt af en guidet rundtur i JACs lokaler og værksteder.  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

 
 
 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=614759
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 15. januar 2013 
 
2  Åbent         KL Det nære sundhedsvæsen 
 
000870-2013 
 
 
Resumé 

Der orienteres om KL's udspil om det nære sundhedsvæsen. 

 
Baggrund 

I marts 2012 lancerede KL og kommunerne udspillet "Det nære sundhedsvæsen" med et fælles 
bud på, hvordan flere sundhedsopgaver skal løses i kommunerne tæt på borgerne. Med afsæt i 
udspillet blev der i økonomiaftalen for 2013 afsat 300 mio. kr. til et varigt løft af kronikerindsatsen 
og hverdagsrehabilitering for ældre.  

KL og kommunerne er nu og frem mod foråret 2013 i gang med en intensiv proces, der skal 
bidrage til at realisere kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet. Pengene og de 
politiske intentioner skal omsættes til konkrete initiativer og resultater. Målet er, at kommunerne 
allerede i foråret 2013 kan fremvise resultater på en række parametre inden for fokusområderne 
kronikerindsatser, sygepleje og forebyggelse af indlæggelser, forebyggelse og sundhedsfremme 
samt dokumentation og opfølgning. KKR er et omdrejningspunkt i denne opfølgningsproces, der 
består både af en politisk og administrativ proces.  

Der peges i "Det nære sundhedsvæsen" på, at kommunerne på relevante områder bør 
samarbejde for at skabe tilstrækkeligt befolkningsgrundlag til, at opgaver kan løftes til det rette 
kvalitetsniveau. I den forbindelse tog Social & Sundhed sammen med kolleger i Lyngby-Taarbæk 
og Rudersdal kommuner i efteråret 2012 initiativ til en temaeftermiddag i regi af klyngesamarbejdet 
på sundhedsområdet. På temaeftermiddagen mødtes fagpersoner fra de tre kommuner med 
repræsentanter fra hospitaler, psykiatrien og praksissektoren for at drøfte muligheder for initiativer 
og styrket samarbejde i det nære sundhedsvæsen. Der arbejdes videre på en konkretisering af de 
mange idéer til samarbejdsmuligheder og indsatser, der kom frem på temamødet. 

 
Vurdering 

På mødet gives der en orientering om intentionerne med KL's udspil om det nære sundhedsvæsen 
og status på arbejdet i Gentofte Kommune. 

 
Indstilling 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=614452
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Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 KL - det nære sundhedsvæsen 
 KL - oplæg om opfølgningsproces på sundhedsområdet på KKR-møder i november 2012 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 15. januar 2013 
 
3  Åbent         Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
000089-2013 
 
 
Resumé 

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 02.01.2013.  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3031798
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3033971
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=611643
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 15. januar 2013 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
027154-2012 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 15. januar 2013 
 
5  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
027154-2012 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3026166
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=533293
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