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1 (Åben) Forslag til Værdighedspolitik for Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2016-02735

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. februar 2016, dagsordenens punkt 6, at 
nedsætte ”Opgaveudvalget for Værdighedspolitik”.

Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere sit forslag til en værdighedspolitik for Gentofte Kommune.

Forud for behandlingen af punktet vil formandskabet for opgaveudvalget og et af opgaveudvalgets 
borger-medlemmer præsentere opgaveudvalgets arbejde for Socialudvalget.

Baggrund
Folketinget har den 23. februar 2016 vedtaget L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social 
service (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Loven forpligtiger Kommunalbestyrelserne til at 
træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken 
skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg, pleje m.v., som 
gives efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

Kommissoriet for opgaveudvalget for Værdighedspolitik blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens 
møde den 29. februar 2016, dagsordenens punkt 6.

I henhold til kommissoriet har det været opgaveudvalgets opgave, at:

 At udarbejde forslag til en værdighedspolitik.
 At sikre at værdighedspolitikken adresserer de af Sundheds- og ældreministeriets udmeldte 

obligatoriske emner: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og 
sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død.

 At sikre sammenhæng mellem værdighedspolitikken og eksisterende relevante politikker og 
kobling til det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen.

 At indsamle input til værdighedspolitikken fra relevante interessenter og anvende dette som 
grundlag for udarbejdelse af forslag til værdighedspolitikken.

 At sikre en proces, som er kendetegnet ved dialog, inddragelse og samskabelse.
 At sikre at afsættet for den kommende værdighedspolitik er ”ældrelivet", der leves i 

Gentofte Kommune i dag. 
 At forslag til værdighedspolitik for Gentofte Kommune høres i Seniorråd og Handicapråd.

Opgaveudvalget har arbejdet i perioden fra 30. marts til 26. april 2016. 

Opgaveudvalgets arbejde har taget udgangspunkt i et datamateriale, hvor ca. 1200 borgere, 
pårørende og medarbejdere har bidraget med deres bud på, hvad er værdigt ældreliv er. 
Bidragene er kommet ind via lokale processer i MED-grupper, beboer- og pårørenderåd og 
personalegrupper, og via en række gruppeinterviews med forskellige borgergrupper og Seniorrådet 
og Handicaprådet. 

Resultatet af opgaveudvalgets arbejde er vedlagt som bilag og indeholder et forslag til en 
værdighedspolitik, som er struktureret efter de fem temaer: Livskvalitet, selvbestemmelse, mad og 
ernæring, en værdig død og kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

Indstilling
Social og Sundhed indstiller
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Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og tage stilling til godkendelse af forslaget til en værdighedspolitik for Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Værdighedspolitik pjece (1166535 - EMN-2016-02735)

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

Resumé
Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik.

Baggrund
På Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 13, blev 
opgaveudvalget ’Ny Sundhedspolitik’ nedsat - under Socialudvalget. Af kommissoriet for 
opgaveudvalgt fremgår det, at Socialudvalget løbene orienteres på dets møder om 
opgaveudvalgets arbejde. 

Der har været afholdt fem møder i opgaveudvalget i henholdsvis september, oktober, december 
2015 og marts og april 2016. Der er vedlagt et statusnotat til dagsordenspunktet.

Der blev nedsat tre arbejdsgrupper, ’Supersettings’, ’Voksne, ældre og sundhed’ og ’Ungekultur og 
sundhed’ efter opgaveudvalgets møde i december 2015. De skulle alle bidrage til at kvalificere 
opgaveudvalgets arbejde med at udarbejde en ny sundhedspolitik for Gentofte Kommune. 

Anbefalingerne fra de tre arbejdsgrupper blev gennemgået på opgaveudvalgets møder i marts og 
april, og drøftelserne afstedkom en række forslag til justeringer og ændringer, der er blevet 
indarbejdet i de samlede anbefalinger.

På det femte møde i april blev resultaterne fra en midtvejsevaluering af arbejdet i opgaveudvalget 
gennemgået og drøftet.

Der har til alle opgaveudvalgets møder været en høj deltagelsesprocent, og stor interesse og 
engagement fra udvalgets medlemmer. 

Dagsordner, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens 
medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller 

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat om status for arbejdet i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik, maj 2016 (1161988 - 
EMN-2015-17426)

3 (Åben) Kvartalsrapport til Socialudvalget, 1. kvartal 2016
 
Sags ID: EMN-2016-02651

Resumé
Det er med den nye politiske arbejdsform besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal skal 
forelægges en rapportering som supplement til den økonomiske kvartalsrapportering. 

Denne rapportering omfatter to målområder i Gentofteplanen: ’Borgere med handicap, psykisk 
sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’. 

Kvartalsrapporteringen forelægges til drøftelse.

Baggrund
Social & Sundhed har udarbejdet en kvartalsrapportering, som 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. 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler ultimo maj økonomisk rapportering og 
genbevillingssager for drift- og anlægsbevillingerne. I kvartalsrapporteringen er de økonomiske 
konsekvenser af de pågældende sager medtaget i det korrigerede budget og forventningen til årets 
regnskab. Det betyder, at det korrigerede budget er et forventet korrigeret budget indeholdende en 
ændret pris- og lønregulering og genbevillinger for drifts- og anlægsområderne.

I bilaget med budgetændringer fremgår genbevillingerne og pris- og lønreguleringen derfor som 
forventede elementer i det korrigerede budget, mens det forventede regnskab består af det 
korrigerede budget og ansøgte tillægsbevillinger.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget: 

At kvartalsrapporten tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. 1. Kvartalsrapportering 2016 (1166523 - EMN-2016-02651)
2. Bilag 1 - Lovbestemte ydelser (1158266 - EMN-2016-02651)
3. Bilag 2 - Årshjul for kvartalsrapporter til Socialudvalget (1158271 - EMN-2016-02651)
4. Bilag 3 - Budgetændring (1158279 - EMN-2016-02651)

4 (Åben) Temapunkt om arbejdet med velfærdsteknologi på Socialudvalgets område
 
Sags ID: EMN-2016-02732

Resumé
Arbejdet med velfærdsteknologi er en prioriteret strategisk indsats i Social & Sundhed siden 2009. 
På mødet gives en status på det nuværende og fremadrettede arbejde med velfærdsteknologi på 
Socialudvalgets område.

Baggrund
Arbejdet med velfærdsteknologi er en prioriteret strategisk indsats i Social & Sundhed. Gentofte 
Kommune har siden 2009 haft et samarbejde om velfærdsteknologi med Gladsaxe, Lyngby-
Taarbæk og Rudersdal kommuner (4K).

Visionen i 4K er, at bruge velfærdsteknologi der, hvor teknologien kan medvirke til at gøre 
borgeren mere selvhjulpen, forbedre arbejdsmiljøet og frigøre ressourcer.

Der gives på mødet status på det nuværende og fremadrettede arbejde med velfærdsteknologi på 
Socialudvalgets område.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen om arbejdet med velfærdsteknologi tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

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

Resumé
På Socialudvalgets møde d. 11. november 2015 – dagsordenens punkt 4 - tilsluttede udvalget sig, 
at der igangsættes en proces, som skal munde ud i vedtagelse af principper for kvalitetsstandarder 
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og ydelsesbeskrivelser på Socialudvalgets område. På udvalgets møde den 27. januar 2016 – 
dagsordenens punkt 4 - drøftede udvalget forslag til principper for indhold af kvalitetsstandarder og 
ydelsesbeskrivelser med henblik på videre bearbejdning. Denne sag indeholder principper for 
indhold af kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser samt principper for proces i forbindelse med 
justering og godkendelse af kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser til vedtagelse.

Baggrund
Et element i den nye politiske arbejdsform er, at de stående udvalg skal formulere principper, 
kriterier og lignende som ramme for forvaltningens løsning af opgaven.

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

I tråd med den nye politiske arbejdsform lægges der op til, at Socialudvalget ikke længere 
godkender alle kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser. I stedet fastsætter udvalget principper 
for kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser, der er retningsgivende og styrende for 
administrationens arbejde med justering af disse. Disse principper består af en indholdsdel, som 
blev drøftet ved sidste udvalgsmøde samt en procesdel, der drøftes på dette møde. 

Der forlægges på dette møde forslag til principper for indhold af kvalitetsstandarder og 
ydelsesbeskrivelser (bilag 2 i vedlagte notat) til godkendelse. Socialudvalget fik principperne 
forelagt til drøftelse på møde den 27. januar 2016 – dagsordenens punkt 4 – med henblik på videre 
bearbejdning i forvaltningen inden beslutning i Socialudvalget. Der var ingen bemærkninger til det 
forelagte forslag. 

Desuden forelægges forslag til procesprincipper i forbindelse med justering og godkendelse af 
kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser (punkt 3.1 i vedlagte notat).  

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At forslag til principper for indhold af kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser godkendes.
2. At forslag til principper for proces i forbindelse med justering og godkendelse af 
kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat - Principper for Kvalitetsstandarder på Socialudvalgets område SU maj 2016 
(1165264 - EMN-2015-17640)

6 (Åben) Frikommuneforsøg 2016-2019
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Sags ID: EMN-2016-02094

Resumé
Regeringen og KL har aftalt et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. Gentofte, Gladsaxe, 
Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner (4K) har drøftet muligheden for i fællesskab at ansøge 
om at lave frikommuneforsøg inden for et fælles tema om en mere sammenhængende indsats på 
det somatiske område med særligt fokus på nye tværsektorielle samarbejdsformer på 
akutområdet. Social & Sundhed forelægger et fælles visionspapir som grundlag for en ansøgning 
til godkendelse.

Baggrund
Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i 
perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får frihed til at afprøve nye og mere effektive måder 
at løse deres opgaver på. I forhold til tidligere frikommuneforsøg, hvor kommunerne søgte 
enkeltvis, skal kommunerne nu organisere sig i netværk om overordnede temaer og sende en 
fælles ansøgning. Regeringen stiler efter at udpege fem-syv kommunenetværk, der som 
udgangspunkt kan bestå af op til seks kommuner. Ansøgningsfristen er 1. juni 2016.

4K har med udgangspunkt i det allerede veletablerede tværkommunale samarbejde på 
sundhedsområdet drøftet muligheden for i fællesskab at ansøge om at lave frikommuneforsøg med 
henblik på at afprøve nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde. Ændringer i 
demografien, nye sygdomsmønstre og et stadigt mere specialiseret sygehusvæsen understreger 
behovet for at se på samarbejdet mellem kommuner, praktiserende læger og hospitaler i det 
samlede sundhedsvæsen, ikke mindst på det somatiske akutområde. 

4K vurderer, at mulighederne for at etablere et samarbejde på akutområdet vil kunne lettes og 
styrkes, hvis der opnås frikommunestatus, da frikommuner efter ansøgning kan blive undtaget fra 
statslige regler eller få et ændret regelgrundlag. De lovgivningsmæssige barrierer for samarbejdet 
forventes at være relateret til persondataloven, delegation af myndighedsopgaver, 
autorisationsloven samt regler om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed og lov om 
regionernes finansiering.  

Visionen for samarbejdet er, at kommuner, praktiserende læger og hospitaler i et tæt tværsektorielt 
samarbejde lykkes med at skabe reelle sammenhængende forløb for borgere og patienter på det 
somatiske akutområde. Formålet er at afprøve samarbejdsformer, der kan sikre et bedre 
tværsektorielt samarbejde om borgere og patienter og dermed øge kvalitet og effekt af de 
borgerrettede indsatser og fremme en effektiv ressourceudnyttelse i det samlede sundhedsvæsen.

Afprøvning af nye samarbejdsformer skal bidrage til:

 At skabe reelle sammenhængende borger-/patientforløb
 At undgå forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser
 At udvikle nye løsninger på tværs af kommuner og sektorer
 At øge medarbejdertilfredsheden
 At afdække samarbejdsfordele

Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde vil samtidig kunne understøtte det lokale 
samarbejde mellem kommuner, almen praksis og hospital om udmøntning og forankring af de otte 
nationale mål for sundhedsvæsenet, som sundheds- og ældreministeren, Danske Regioner og KL 
har indgået aftale om i april 2016.  



Side 9

Frikommuneforsøg om nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde understøtter samtidig 
visionen i Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen 
om udvikling og afprøvning af nye samarbejdsformer, der skal skabe værdi for borger og patient, 
bygge på integreret opgaveløsning og udforske eksisterende rammer.

4K ønsker at tilrettelægge samarbejdet med udgangspunkt i den allerede etablerede 
samarbejdsstruktur mellem kommuner, hospital samt repræsentanter for almen praksis i regi af 
Samordningsudvalget i planlægningsområde Midt i Region Hovedstaden og de konkrete erfaringer 
med tværsektorielt samarbejde, der allerede er gjort i det regi. De øvrige fem kommuner omkring 
Herlev og Gentofte Hospital (Ballerup, Egedal, Furesø, Herlev og Rødovre kommuner) forventes 
derfor også inddraget i drøftelser af frikommuneforsøg og konkrete forsøgsindsatser. Der vil 
ligeledes blive sikret sammenhæng med evt. satspuljefinansieret indsats i regi af de 9 kommuner 
og regionen i Planområde Midt målrettet den akutte ældre medicinske patient.

4K har været i dialog med de deltagende parter og de øvrige kommuner i Planområde Midt for at 
indhente input og opbakning til det fælles visionspapir.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At visionspapiret om en mere sammenhængende indsats på det somatiske område godkendes 
som grundlag for fælles 4K-ansøgning om at deltage i frikommuneforsøg.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Visionspapir om nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde - frikommuneforsøg 
2016-2019 (1158980 - EMN-2016-02094)

7 (Åben) Kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier
 
Sags ID: EMN-2016-02011

Resumé
Formålet med at yde socialpædagogisk støtte til ledsagelse på ferie, weekendtur eller udflugt er, at 
borgeren får mulighed for at afholde ferie eller deltage i ture uden for sin bopæl. Dels kan formålet 
fremgå af de mål, der er opstillet sammen med borgeren for den individuelle indsats i f.t. borgeren. 
Dels kan formålet indgå som en del af formålet med selve tilbuddet og tilbuddets indsats over for 
borgerne.

Borgere i dag- og botilbud:
Borgere, der bor i botilbud eller er i dagtilbud, kan tilbydes en eller flere årlige fællesferier primært i 
Danmark, men kan afholdes i udlandet. Disse fællesferier er en del af tilbuddets ydelser og 
finansieres indenfor taksten. Borgeren betaler egne rejse- og opholdsudgifter og tilbuddet dækker 
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alle udgifter til og for det ledsagende personale. Det er de enkelte tilbud, der vurderer borgernes 
behov og tilbuddets muligheder for at tilbyde disse fællesferier.

Gentofte Kommune har frikommunedispensation, der muliggør tilkøbsydelser for borgere i botilbud, 
der modtager ydelser efter SEL § 83 eller ydelser, der svarer hertil. Det betyder at købeferier for 
borgere kan arrangeres med frikøb af tilbuddets medarbejdere. Såfremt en borger har behov for 
ledsagelse fra en af tilbuddets medarbejdere og hvis tilbuddet er i stand til at stille medarbejdere til 
rådighed hertil, afholder borgeren alle rejseomkostningerne for sig selv og for ledsageren(erne), 
samt lønudgiften til ledsageren(erne). 

Derudover er det ikke tilladt i h.t. serviceloven for borgere at tilkøbe sig ydelser fra det offentlige. 
Hvis borgere ønsker selv at tage på ferie ud over den ferie, botilbuddet arrangerer, skal det ske på 
helt privat basis, med private ledsagere og med fuld egenbetaling. Botilbuddets eneste andel i 
købeferier vil være at hjælpe borgeren med at udarbejde et budget for købeferien.

Borgere i selvstændige boliger:
Borgere der bor i selvstændige boliger og som modtager socialpædagogisk støtte efter 
Servicelovens §85 og/eller dagtilbud efter Servicelovens §104 kan rette henvendelse til kommunen 
og efter en konkret og individuel vurdering få bevilget ledsagelse til ferie. Som udgangspunkt kan 
borgere med let til moderat problem i henhold til voksenudredningsmetoden ikke bevilges 
ledsagelse på ferierejser. Borgere med et svært eller fuldstændigt problem vil ofte tilbydes en 
fællesferie i forbindelse med deres dagtilbud.

Baggrund
Ministeriet har i en skrivelse præciseret kommunernes mulighed for at fastsætte en 
kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier for borgere, der bor i botilbud eller i selvstændig 
bolig og modtager socialpædagogisk støtte. I forlængelse heraf ønsker Social & Handicap at 
præcisere serviceniveauet herom i en kvalitetsstandard.

Gentofte Kommune skal i h.t Servicelovens § 85 yde tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt 
genoptræning eller hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. En del af denne hjælp og støtte foregår som 
ledsagelse på ferier, weekendture og udflugter.

Hovedreglen er, at den støtte, en borger er bevilget efter Serviceloven, er gratis for borgeren. Det 
er således ikke tilladt at opkræve betaling fra borgeren til at dække udgifter, der går til at yde hjælp 
efter Servicelovens § 85. Det gælder personalets løn, kost, logi, transport, entreudgifter o.lign. 

Kvalitetsstandarden præciserer Gentofte Kommunes serviceniveau i forhold til ferie i Danmark og 
uden for Danmark - for henholdsvis borgere på bo- eller dagtilbud og borgere i selvstændig bolig, 
der modtager socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandarden har været forelagt Handicaprådet den 18. april 2016.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At Kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier godkendes.

Tidligere beslutninger:
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.

Bilag
1. Kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier - i h.t. Servicelovens § 85 (1143877 - 
EMN-2016-02011)

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

9 (Lukket) Tilskud til en mere værdig ældrepleje

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