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Side 3 

1 (Åben) Temapunkt om demens  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-02534 

 

Resumé 
Temapunktet har til formål at orientere Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget om demensområdet, 
herunder den indsats Gentofte Kommune yder for at imødekomme de udfordringer, der er for 
ældre borgere med demens. 

 
Baggrund 
Demens er i stigende grad aktuelt, idet levealderen i befolkningen stiger. I takt med denne 
befolkningsudvikling forventes antallet af borgere med en demenssygdom at stige de kommende 
årtier, og dermed også de samfundsmæssige omkostninger. 
 
På mødet vil forvaltningen holde et oplæg, som blandt andet vil omhandle begrebet demens, 
nøgletal både nationalt og for Gentofte Kommune og overblik over kommunens initiativer på 
området.  
 
Efter oplægget ønskes en drøftelse af spørgsmålet: Hvordan kan Gentofte Kommune understøtte 
involveringen af lokalsamfundet på demensområdet? 
 
Der gøres opmærksom på, at det tidligere Socialudvalg havde et temapunkt om demens på mødet 
den 3. maj 2017.  
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Temapræsentation om demens (2331680 - EMN-2018-02534) 

 

2 (Åben) Kvartalsrapport til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 2. kvartal 2018   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04687 

 

Resumé 
Det er med den nye politiske arbejdsform besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal forelægges 
en rapportering som supplement til den økonomiske kvartalsrapportering.  
 
Denne kvartalsrapport omfatter to målområder i Gentofteplanen: ’Borgere med handicap, psykisk 
sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’.  
 
Kvartalsrapporteringen forelægges til drøftelse. 
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Baggrund 
Kvartalsrapporten viser en række nøgletal for udviklingen inden for udvalgte ydelsesområder for de 
to målområder ’Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, 
rehabilitering og pleje’. 
 
Endvidere gives en økonomisk status for de to målområder.  
 
Den årlige rapportering af antallet af magtanvendelser og tilsyn for begge målområder er beskrevet 
i rapporten. 

 
På mødet gives en mundtlig status på ’Det gode liv i nye rammer’. 
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:  
 
At kvartalsrapporten tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapportering til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 3. kvartal 2018 (2527253 - 

EMN-2018-04687) 

2. Bilag - Lovbestemte ydelser (2497452 - EMN-2018-04687) 

3. Bilag - Årshjul for kvartalsrapporter til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (2497451 - 

EMN-2018-04687) 

4. SU - budgetændringer 3 kvt 2018 (2512894 - EMN-2018-04687) 

 

3 (Åben) Børne- og Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på 
servicelovsområdet  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04495 

 

Resumé 
Folketinget har i maj 2018 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på 
det sociale område, der trådte i kraft den 1. juli 2018. Lovændringen indebærer, at Børne - og 
Socialministeriet hvert år inden 1. juli skal offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med 
det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i 
klagesager efter lov om social service. Lovændringen indebærer endvidere, at 
Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, 
hvor danmarkskortet offentliggøres.  

 
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: Styrelsen 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 hedder at 
hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.  
 
Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgø-relse bliver 
omgjort, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret, når 
kommunen træffer ny afgørelse. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver 
omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen. 
 
Børne- og Socialministeriet har udarbejdet tre danmarkskort for omgørelsesprocenter i 2017: 
for det samlede socialområde, for børnehandicapområdet og for særlige bestemmelser på 
voksenhandicapområdet. Kortene for børnehandicapområdet og for særlige bestemmelser for 
voksenhandicapområdet indgår i kortet for det samlede socialområde. Kortene kan ses på 

ministeriets hjemmeside. 
 
På kortet for børnehandicapområdet i 2017 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)  
 

For Gentofte Kommune viser danmarkskortet for børnehandicapområdet i 2017 en 
omgørelsesprocent på 70 %. Heraf var 44 % ændrede/ophævede og 26 % var hjemviste sager. 
Stadfæstelsesprocenten var 30 %. 
 
Til sammenligning har de tre andre kommuner i 4K samarbejdet følgende omgørelsesprocenter 
Gladsaxe 48%, Lyngby-Taarbæk 75 % og Rudersdal 50 %. 
På landsplan har Børne- og Socialministeriet opgjort omgørelsesprocenten i 2017 for 
børnehandicapområdet til 52 %. Heraf var 17 % ændrede/ophævede og 35% var hjemviste 
sager. Stadfæstelsesprocenten var 48 %. 
 
Gentofte Kommunes sager på børnehandicapområdet behandles af specialteamet i Børn og 
Familie.  
 
Tabel 3 og tabel 4 i vedlagte notat illustrerer, at Gentofte Kommune på børnehandicapområdet 
har en højere omgørelsesprocent i forhold til to af de kommuner, vi normalt sammenligner os 
med, mens Lyngby- Taarbæks omgørelsesprocent er lidt højere end Gentofte Kommunes, dog 
har Lyngby-Taarbæk kun 8 afgørelser påklaget til Den Sociale Ankestyrelse, hvor Gentofte 
Kommune har 27 sager. Der træffes i alt ca. 500 afgørelser på børnehandicapområdet i 
Gentofte Kommune. 
 
Forklaringen på den høje omgørelsesprocent for de sager i Gentofte Kommune, som påklages 
til Ankestyrelsen er først og fremmest mangelfuld dokumentation i ældre sager, der indgår i 
Børn og Families genopretningsarbejde, idet Ankestyrelsen i sin praksis lægger vægt på, at 
kommunen kan dokumentere et mindre behov, når man ønsker at ændre bevillingsniveauet . 
Dertil kommer, at der er et skærpet begrundelseskrav ved ophør af en ydelse. 
 

https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/danmarkskort-over-fejl-i-klagesager-paa-socialomraadet/
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Børn og Familie har et særligt fokus på at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen, herunder 
tilstrækkelig dokumentation. Børn og Familie forventer, at den fulde effekt af dette fokus vil 
kunne ses i 2019, hvor andelen af omgørelser således forventes at være reduceret.  
 
Børn og Unge, Kultur, Unge og Fritid og Social & Sundhed orienterer nærmere om 
omgørelsesprocenterne for Gentofte Kommune i vedlagte bilag.   
  
Sagen har været forelagt til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.  
 
På Handicaprådets møde den 22. oktober 2018 fremhævede rådets formand det positive i, at 
der på landsplan sættes fokus både på kvaliteten af sagsbehandlingen og på borgernes 
retssikkerhed i sagsbehandlingen.  
 
Handicaprådet udtrykte bekymring for status på omgørelsesprocenterne især på 
Børneområdet, men udtrykte samtidig tilfredshed med, at Børn- og Familieafdelingen har 
oplyst, at det på baggrund genopretningsplanen er forventningen, at det fulde gennemslag af 
kompetenceudviklingen vil kunne ses i 2019. 
 
Seniorrådet, der behandlede sagen på møde den 24. oktober 2018, tog høringen vedrørende 
danmarkskortet til efterretning.  
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur og Fritid, Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At orienteringen om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet tages til 
efterretning.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Notat om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet (2486651 - EMN-2018-

04495) 

 

4 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03788 

 

Resumé 
Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 
14,424 mio. kr. i 2019 til en mere værdig ældrepleje. Der forelægges, ligesom de foregående år, et 
forslag til anvendelse af værdighedsmidlerne til godkendelse. Forslaget indsendes efterfølgende til 
ministeriet med henblik på at opnå endeligt tilsagn.  
 

 
Baggrund 
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Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 
14,424 mio. kr. i 2019 svarende til kommunens andel af de afsatte midler på i alt 1 mia. kr. til en 
mere værdig ældrepleje. Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016 – dagsordenens pkt. 2 - 
en værdighedspolitik gældende for Gentofte Kommune. Et opgaveudvalg havde i løbet af foråret 
2016 arbejdet med tilblivelsen af politikken. I august måned 2018 (dagsordenens pkt. 7) blev en 
opdateret udgave af værdighedspolitiken godkendt, idet der var tilføjet et ekstra tema; ”Pårørende”, 
udmeldt af ministeriet. 
 
Anvendelse af midlerne i 2016, 2017, 2018 samt forslaget til anvendelsen af midlerne i 2019 
relaterer sig til temaerne i politikken: 
 

 Livskvalitet 

 Selvbestemmelse 

 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje 

 Mad og ernæring 

 En værdig død 

 Pårørende (nyt tema) 
 
Midlerne anvendes til allerede godkendt indsatser eller til nye. Der skal ligesom sidst være tale om 
indsatser/initiativer, som ligger ud over kommunens vedtagne budget for 2019. Dertil kommer, at 
midlerne ikke kan anvendes til anlægsinvesteringer.  
 
I forslaget til anvendelse af 2019-midlerne er der både forslag til fortsættelse af indsatser, der blev 
igangsat for tidligere midler, ligesom der er forslag til nye indsatser/initiativer. 
 
Forslagene til anvendelse af 2019 midlerne har været i høring i Seniorrådet på mødet den 24. 
oktober 2018, hvor rådet gav sin tilslutning til forslagene. 
 

 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At forslag til indsatser i 2019 til anvendelse af kommunens andel af værdighedsmidlerne 2019 
godkendes, og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. 
 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden 2019 (2505110 - EMN-2018-

03788) 

 

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04676 
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Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

6 (Lukket) Orientering om udbud vedr. privat hjemmehjælp  
Offentlig titel  Orientering om udbud vedr. privat hjemmehjælp 

Sags ID: EMN-2018-04849 

 

Resumé 
      
 
Baggrund 
      
 

Indstilling 
      

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne   
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Sags ID: EMN-2017-04676 

 

Resumé 
. 
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Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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