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Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Referat af  
møde i 

Socialudvalget  
Referat åben 

Mødedato 08. april 2014 
Mødetidspunkt 17.00 

Mødelokale Mødet begynder med en rundvisning på Bofællesskabet Rose Marie, 
Brodersens Allé 16, 2900 Hellerup kl. 17.00 og derefter ordinært møde i 

Udvalgsværelse D 
 
 

 
 

 
Protokollen blev 
læst og mødet 
hævet kl.: 

 
 
19.00 

Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth, Bente 
Frimodt-Møller, Knud Ulrik Ankjær Borch, Lisbeth 
Winther, Jesper Kamp Nielsen, Jeanne Toxværd 

Fraværende:  
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Indholdsfortegnelse 

 
Socialudvalget  

 
 

den  08. april 2014 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Generel introduktion til psykiatriområdet 
2 Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet 
3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Socialudvalget den 08. april 2014 
 
1  Åbent         Generel introduktion til psykiatriområdet 
 
009507-2014 
 
 
Resumé 

På Socialudvalgets møde den 8. april 2014 orienteres udvalgets medlemmer om Socialpsykiatrien 
i Gentofte Kommune. Kirsten Dennig, afdelingschef for Social & Handicap Myndighed og Elsebet 
Schultz, afdelingschef for Social & Handicap Drift præsenterer området og berører flg. temaer: 

• Områdets målgruppe 
• En beskrivelse af rammerne for indsatsen 
• De nuværende tilbud 
• Socialpsykiatriplanen - "Det fælles grundlag" og de vedtagne principper 
• Tanker i forhold til en kommende struktur 

Socialpsykiatriplanen - Det fælles grundlag er vedtaget i Socialudvalget den 11.4.2013 og er 
tidligere udleveret. 
 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

1. At orienteringen tages til efterretning. 

2. At processen for implementering af Socialpsykiatriplanen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Pkt. 1-2: Tages til efterretning. 

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

 Implementering af Socialpsykiatriplanen - proces 
 Fakta-ark for psykiatriområdet 

 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=691364
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3503246
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3509248


  Side 4 af 6 
 

Møde i Socialudvalget den 08. april 2014 
 
2  Åbent         Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet 
 
010001-2014 
 
 
Resumé 
Rammepapiret ”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på 
psykiatriområdet” har til formål at give en fælles retning i forhold til, hvordan kommunerne i Region 
Hovedstaden arbejder med at omsætte intentionerne i KL's oplæg til "Det nære sundhedsvæsen" 
for borgere med psykiske vanskeligheder og lidelser. Papiret beskriver den fælles ramme, som 
kommunerne arbejder indenfor på psykiatriområdet, og de fælles kommunale strategiske 
målsætninger og konkrete indsatser, som alle kommunerne fremover forpligter sig til at løfte. 
Derudover beskriver papiret de indsatser, som enkelte kommuner – eller flere kommuner i 
fællesskab – fremover kan løfte som pilotprojekter.  

Rammepapiret var vedlagt som bilag til Socialudvalgets møde d. 13. marts 2014, dagsordenspunkt 
1. Rammepapiret fremlægges med henblik på godkendelse i Socialudvalget. 

 
Baggrund 
Embedsmandsudvalg for Sundhed besluttede i juni 2013 på opfordring fra KKR Hovedstaden, at 
der skulle udarbejdes et rammepapir på psykiatriområdet i forlængelse af det rammepapir på det 
somatiske område, som de 29 kommuner i Region Hovedstaden godkendte i foråret 2013. Begge 
rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL’ s sundhedspolitiske udspil ”Det nære 
sundhedsvæsen”.  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Gentofte, København, Ishøj, Halsnæs og 
Høje Taastrup kommuner, som har udarbejdet rammepapiret på psykiatriområdet. Papiret har 
været drøftet på politiske dialogmøder mellem udvalgsformændene fra kommunerne i regionen i 
september 2013 og januar 2014, ligesom kommunerne i januar 2014 kunne give skriftlige 
tilbagemeldinger på papiret.    

KKR Hovedstaden drøftede rammepapiret på deres møde den 14. marts 2014 og anbefaler, at de 
29 kommuner i Region Hovedstaden godkender papiret. 

 
Vurdering 
Social & Sundhed vurderer, at rammepapirets forslag til fælles kommunale målsætninger og 
indsatser på psykiatriområdet udgør et godt grundlag for, hvordan kommunerne fremover i 
fællesskab - sammen med region og almen praksis – kan sætte fokus på den tidlige og 
rehabiliterende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser.   

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At rammepapiret ” Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på 
psykiatriområdet” godkendes. 

 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=691924
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Beslutninger 

Udsat til Socialudvalgsmødet den 15. maj 2014. 

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

 Bilag 1 til brev - baggrund for rammepapir på psykiatriområdet 
 Bilag 2 til brev - En fælleskommunal struktur på psykiatriområdet 
 Bilag 3 til brev - Satspuljemidler 
 Brev vedrørende godkendelse af rammepapir på psykiatriområdet 
 Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet 

(rammepapir) 
 Proces for KKR rammepapirer 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 08. april 2014 
 
3  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
032595-2013 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 08. april 2014 
 
4  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
032595-2013 
 
 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3501811
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3501816
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3501819
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3501798
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3501802
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3501802
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3506220
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=658931
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


