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Side 3 

1 (Åben) Temadrøftelse om status på Gentofte Kommunes sundhedspolitik  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-04105 

 

Resumé 
I dette temapunkt lægges der op til en drøftelse af status og det videre arbejde med 
sundhedspolitikken -  ’Sundhed i Gentofte – Borgerettet forebyggelse’ og ’Sundhed i Gentofte – 
Borgerettet Behandling’.  

 
Baggrund 
Som en del af den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune skal de stående udvalg sikre en tværgående, 
helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem 
politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker. Udvalgene skal således vurdere og følge tendenser, 
muligheder, udfordringer og resultater på deres ressortområde med henblik på at identificere de områder, 
hvor der er behov for udvikling. 
 
Sundhedspolitikken i Gentofte står på to ben - forebyggelse og behandling. Det afspejler sig i 
sundhedspolitikken, som er i to dele: Sundhed i Gentofte - Borgerrettet Forebyggelse og Sundhed i Gentofte 
- Borgerrettet Behandling, som er blevet til i to opgaveudvalg. Sundhedspolitikken er vedtaget for perioden 
2017 – 2024. 
 
Visionen for sundhedspolitikken er, at ’samme skaber vi livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i 
Gentofte Kommune.  
 
På mødet vil administrationen indlede med indlæg om sundhedspolitikken med henblik på, at give et afsæt 
for drøftelse af status og de fremadrettede perspektiver.  
 
Sundhedspolitikken er tilgængelige på kommunens hjemmeside: https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-
politik/Politikker-og-strategier/Sundhedspolitik 
 

Supplerende materiale kan findes på Politikerportalen under Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 
’Øvrig relevant information’: 

 Status pr. november 2018. Vedr. handleplaner til implementering af ’Sundhed i Gentofte – 
Borgerrettet forebyggelse 2017-2018’. 

 Status pr. december 2019. Vedr. handleplaner til implementering af ’Sundhed i Gentofte – 
Borgerrettet forebyggelse 2019-2020’. 

 Statusark – Borgerettet Forebyggelse – februar 2020.  

 Statusark – Borgerrettet behandling – februar 2020 
 

 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At udvalget drøfter status og de fremadrettede perspektiver på sundhedspolitikken: ’Sundhed i 
Gentofte – Borgerettet forebyggelse’ og ’Sundhed i Gentofte – Borgerettet Behandling’. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Politikker-og-strategier/Sundhedspolitik
https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Politikker-og-strategier/Sundhedspolitik
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Bilag 
 
. 

 

2 (Åben) Kvartalsrapport til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 2. kvartal 2020   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03409 

 

Resumé 
Denne kvartalsrapport omfatter to målområder i Gentofteplanen: ’Borgere med handicap, psykisk 
sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’. 
 
Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2020 forelægges til drøftelse. 
 

 
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. 
 

 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapportering til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 2. kvartal 2020 (3551976 - 

EMN-2020-03409) 

2. Årshjul for kvartalsrapporter til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (3551988 - EMN-2020-

03409) 

3. Budgetændringer SU - 2 kvt 2020 (3545810 - EMN-2020-03409) 

 

3 (Åben) Kvalitetstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2020 og 
Politik for tilsyn 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02917 
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Resumé 
Kvalitetsstandarden for pleje- og sundhedsområdet gældende for 2020 er administrativt justeret i 
forhold til implementeringen af Fælles Sprog III.  
 
Serviceniveauet for Indkøbsordning foreslås justeret, således at borgere, der har adgang til 
internettet og kan foretage indkøb af dagligvarer via internettet, ikke er berettiget til 
Indkøbsordning. 
 
Politik for tilsyn 2020 er uændret.  

 
Baggrund 
Kvalitetsstandarden for 2019 blev godkendt på Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets møde den 
8. maj 2019, pkt. 4, i Økonomiudvalget den 20. maj 2019, pkt. 7, og i Kommunalbestyrelsen den 
27. maj 2019, pkt. 8.  
Ældre-, Social – og Sundhedsudvalget godkender ikke længere alle kvalitetstandarder, og der er 
derfor fastlagt principper, der er retningsgivende og styrende for administrationens arbejde med 
justering af disse. Der er imidlertid i Lov om Social Service et krav om, at kvalitetstandarder for 
praktisk hjælp og pleje (§83), genoptræning (§86) og forebyggende hjemmebesøg (§179) skal 
godkendes hvert år.  
 
Pleje & Sundhed har i 2018 og 2019 arbejdet med indførelsen af dokumentations- og 
sagsbehandlingsmetoden "Fælles Sprog III". Serviceniveauet og hjælpen hos den enkelte borger 
er uændret, men indsatserne er benævnt anderledes i "Fælles Sprog III", og dette afspejles i 
kvalitetsstandarden for 2020.  
 
Pleje & Sundhed har ved revideringen af kvalitetsstandarden også vurderet, om der på området 
kan være behov for en ændring i serviceniveauet. Serviceniveauet for Indkøbsordning har siden 
implementeringen 1. maj 2008 været at borgere, som fysisk ikke kunne købe ind i butikker var 
berettiget til indkøbsordning. 
 
I den nuværende form for indkøbsordning kræves, at borgerne skal have mulighed for at foretage 
bestillinger pr. telefon, mail eller via en onlineløsning, som en hjemmeside / webshop. Jævnfør 
Principper for kvalitetsstandarder skal velfærdsteknologisk og digitale løsninger gå forud for 
kompenserende hjælp og dermed gøre borgerne helt eller delvist uafhængige af hjælp. I takt med 
at der i dag er mange muligheder for internethandel af dagligvarer, og mange borgere kan benytte 
digital selvbetjening, foreslår Pleje & Sundhed en justering af serviceniveauet for Indkøbsordning 
til: 
 

Hjælp til indkøb af dagligvarer bevilges til borgere, som ikke kan købe ind i fysiske butikker 
samt borgere, der ikke har adgang til internet eller ikke kan benytte internettet til bestilling 
af dagligvarer.  
 
Det nye serviceniveau foreslås implementeret ved nye ansøgninger om hjælp til indkøb samt ved 
revisitation af praktisk hjælp.  
 
Serviceloven fastlægger, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage en politik for tilsyn 
med tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne for frit leverandørvalg, og dette skal ske i 
tilknytning til den årlige vedtagelse af kvalitetsstandarden for § 83. Tilsynspolitikken er uændret, 
dog er der foretaget mindre redaktionelle ændringer. 
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Kvalitetsstandarden og politik for tilsyn har været i høring i Handicaprådet den 17. august 2020 og i 
Seniorrådet den 19. august 2020. Høringssvarene vil blive forelagt på udvalgsmødet og vil 
foreligge til behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
 
Kvalitetsstandarderne og tilsynspolitikken publiceres på kommunens hjemmeside. 
 
Tidligere år er kvalitetsstandarderne forelagt i en udgave, hvor ændringer fremgår. Det vil på grund 
af de mange redaktionelle ændringer, som følge af tilpasningen til Fælles Sprog III give et 
uoverskueligt dokument. I stedet henvises til Kvalitetsstandarder 2019 på hjemmesiden: Gentofte 

Kommunes hjemmeside - Kvalitetsstandard 2019 
 
Det er Social & Sundheds vurdering, at den forelagte kvalitetstandard og politikken for tilsyn lever 
op til formålet med at beskrive kommunens tilbud på en måde, så det danner grundlag for en 
forventningsafstemning mellem borger og kommune. 
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At ”Kvalitetstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2020” godkendes. 
 
2. At ”Politik for tilsyn 2020” godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvalitetsstandarder §§ 83, 83a, 86 og 79a gældende for 2020 (3552076 - EMN-2020-

02917) 

2. Politik for tilsyn med hjemmehjælp 2020 (3485045 - EMN-2020-02917) 

 

4 (Åben) Status på arbejdet med anbefalingerne fra PwC's analyse af det specialiserede 
voksenområde   
Offentlig titel   
Sags ID:   
 

Resumé 
Gentofte Kommune har de senere år oplevet et udgiftspres på det specialiserede 
voksenområde. På den baggrund har PwC ultimo 2019 gennemført en analyse af 
området. I analysen har Pwc peget på fjorten anbefalinger i prioriteret rækkefølge. Social 
og Handicap har med afsæt i anbefalingerne igangsat en række initiativer, der skal løbe 
over de næste to til tre år, med det formål at opbremse udgifterne og samtidig sikre et 
fortsat fornuftigt serviceniveau fagligt og økonomisk. Der gives en mundtlig orientering om 
dette arbejde.  
 
Baggrund 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Hj%C3%A6lp-og-pleje
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Hj%C3%A6lp-og-pleje
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Gentofte Kommune har på baggrund af udgiftspres fået PwC til at udarbejde tre analyser 
af hhv. det specialiserede voksenområde, det specialiserede børneområde og 
specialundervisningsområdet.  
  
Formålet med analyserne har været at skabe et vidensgrundlag, der belyser, hvordan 
Gentofte Kommune inden for rammerne af lovgivningen kan igangsætte handlinger på en 
række områder, så de samlede udgifter på de specialiserede områder kan nedbringes fra 
det nuværende niveau. 
 
De tre rapporter samt sammenfatninger er tilgængelige på Politikerportalen: 
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/Sider/forside.aspx 
 
PwC har baseret deres analyser på en række forskellige data, herunder  

 analyse af eksisterende materiale som strategier og politikker og rapportering til den 
administrative og politiske ledelse  

 regnskabsdata  

 benchmarking af regnskabsdata ift. andre kommuner 

 sagsgennemgang  

 interview og fokusgrupper med ledere og medarbejdere i kommunen 
 
På Kommunalbestyrelsens temamøde den 22. juni 2020 præsenterede Mette Lindgaard, 
partner i PwC, analysernes hovedkonklusioner, og direktørerne på de berørte områder gav 
en kort præsentation af arbejdet med at lave handleplaner på baggrund af rapporternes 
konklusioner. 
 
På udvalgets møde gives en mere detaljeret orientering om arbejdet med handleplanen. 
 

 

Indstilling 
Social og Sundhed, Social og Handicap indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At den mundtlige orientering tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
 
. 
 

Bilag 
 
. 

 

5 (Åben) Mål- og Økonomiafsnit til Gentofte-Plan 2021   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03436 

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/Sider/forside.aspx
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Resumé 
Økonomiudvalget godkendte den 27. april 2020 punkt 32 processen og tidsplanen for udarbejdelse 
af Gentofte-Plan 2021, herunder behandling af Gentofte-Plan 2021 i de stående udvalg og 
Økonomiudvalget. På den baggrund lægges op til at Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 
godkender, at vedlagte forslag til mål- og økonomiafsnit på udvalgets målområder indarbejdes i 
forslag til Gentofte-Plan 2021. 

 
Baggrund 
Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at 
fastlægge de økonomiske rammer (budget). Økonomiudvalget vedtog proces for 
Kommunalbestyrelsens arbejde med Gentofte-Plan 2021 den 27. april 2020.   
 
Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder. I Gentofte-Plan indgår visionen samt en 
beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde. 
 
Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved førstebehandlingen af Budget 2021 primo september 
indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende 
tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne.  
 
Administrationens forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit for udvalgets målområde 
forelægges til drøftelse og godkendelse.  
 

Indstilling 
Social- og Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At forslag til mål og økonomiafsnit indarbejdes i forslag til Gentofte–Plan 2021. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Genofte Plan 2021- Social og Handicap (3548375 - EMN-2020-03436) 

2. Gentofte-Plan 2021 - Forebyggelse rehab og pleje (3548376 - EMN-2020-03436) 

 

6 (Åben) Godkendelse af nye fælles rammer for brugerindflydelse  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00058 

 

Resumé 
Rammerne for brugerindflydelse på bo- og dagtilbud i Social & Handicap Drift bør moderniseres. 
De gamle rammer for brugerindflydelse er vanskelige for brugerne at forstå, og passer ikke til 
moderne former for brugerinddragelse, ligesom de heller ikke rummer de enkelte tilbuds meget 
forskellige behov. Nye fælles rammer for brugerindflydelse med brugerråd, principper samt 
anbefalinger til realisering forelægges til godkendelse.  

 
Baggrund 
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Siden 2008 har bo- og dagtilbuddene for borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt 
udsatte i Social & Handicap Drift arbejdet med brugerbestyrelser og tilknyttede organer. Oplægget 
til de nye fælles rammer for brugerindflydelse med syv principper og supplerende anbefalinger er 
resultatet af innovationsprojektet med borgerinddragelse: ”Brugerindflydelse – med værdi og 
energi”.  
 
Med de nye rammer lægges op til mere brugerindflydelse gennem principper med fleksible og 
forskellige organisationsformer. Rammerne er enkle og har sammenhæng med praksis - til gavn 
for borgere og personale. ”Brugerråd” (og tilknyttede fora) vil afløse begrebet ”brugerbestyrelser”.  
De syv principper og veje til realisering heraf vil afløse den gældende målsætning, retningslinjer og 
standardvedtægter for brugerbestyrelser.  
 
Oplægget ”Fælles rammer for brugerråd – Principper og veje” har været til høring i handicaprådet. 
Handicaprådets bemærkninger er vedlagt.   
 

 

Indstilling 
Social og Sundhed indstiller  
 
Til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget:  
 

1. At betegnelsen ”brugerbestyrelse” på tilbud i ”Social & Handicap Drift ændres til 
”brugerråd”. 

 
2. At fælles rammer for brugerråd – principper og veje godkendes.  

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag Fælles rammer - principper for brugerråd mv. oplæg til SU (3483786 - EMN-2020-

03367) 

2. BIlag Handicaprådets bemærkninger til nye fælles rammer og principper for brugerråd 

(3483852 - EMN-2020-03367) 

 

7 (Åben) Danmarkskort 2019 over omgørelsesprocenter m.v. på det sociale område   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01878 

 

Resumé 
Siden 2018 skal Social- og Indenrigsministeriet (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.  
 

 
Baggrund 
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Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:   
 
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 Ankestyrelsen 
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 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.  
Børne- og Socialministeriet har - ligesom de foregående år - udarbejdet 3 danmarkskort for 
omgørelsesprocenter i 2019: for hele socialområdet, 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 hele socialområdet indgår alle bestemmelser i lov om social service.  
 
For Gentofte Kommune viser danmarkskortet over hele socialområdet i 2019, at Ankestyrelsen 
behandlede 50 afgørelser. Omgørelsesprocenten var 26 %. Heraf var 10 % ændrede/ophævede 
og 16 % hjemviste afgørelser. Stadfæstelsesprocenten var 74 %. 2018 blev der behandlet 81 
afgørelser. Omgørelsesprocenten var 44 %. Heraf var 7 % ændrede og 37 % hjemviste afgørelser. 
Stadfæstelsesprocenten var 56 %.  
Som det fremgår af Tabel 1 i vedlagte notat, er omgørelsesprocenten i 2019 for Gentoftes 
socialområde således faldet med 18 procentpoint i forhold til 2018. Dette skyldes et fald i hjemviste 
sager på 21 procentpoint, mens antallet af ændrede/ophævede sager er steget med 3 
procentpoint.   
 
I Lyngby-Taarbæk Kommune er sket fald i omgørelsesprocenten på 12 procentpoint. I 
kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er omgørelsesprocenten steget med 6 henholdsvis 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)  
 
Gentofte Kommune træffer årligt ca. 300 afgørelser inden for de bestemmelser, der indgår i 
danmarkskortet for gør børnehandicapområdet. Som det fremgår af Tabel 3 i vedlagte notat, er 6 
afgørelser påklaget til Ankestyrelsen i 2019 mod 42 afgørelser i 2018.  
Omgørelsesprocenten var i 2019 33 %. Heraf var 17 % ændrede/ophævede og 17 % hjemviste 
afgørelser. I 2018 var omgørelsesprocenten 64 %. Heraf var 10 % ændrede afgørelser og 55 % 
hjemviste afgørelser. Det bemærkes, at der i ministeriets tal for såvel 2019 som 2018 er en mindre 
afrundingsdifference i procenterne mellem ændrede/ophævede og hjemviste sager i forhold til den 
samlede omgørelsesprocent.  
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Omgørelsesprocenten for Gentoftes børnehandicapområde er i 2019 faldet med 31 procentpoint i 
forhold til 2018. Dette skyldes et fald i hjemviste sager på 38 procentpoint, mens antallet af 
ændrede/ophævede sager er steget med 7 procentpoint.  
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der i 2019 sket fald i afgørelsesprocenten på 13 procentpoint. I 
kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er omgørelsesprocenten steget med 14 henholdsvis 19 
procentpoint.    
 
På kortet for voksenhandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service: 
 

 Kontante tilskud (§ 95)  

 Borgerstyret personlig assistance (§ 96)  

 Ledsageordning (§ 97)  

 Merudgifter (§ 100)  

 
Social & Handicap træffer årligt ca. 100 afgørelser inden for de bestemmelser, der indgår i 
danmarkskortet for voksenhandicapområdet. Som det fremgår af Tabel 5 i vedlagte notat, er 5 
afgørelser påklaget til Ankestyrelsen i såvel 2019 som 2018. Omgørelsesprocenten var begge år 
40 %. Heraf skyldes - begge år - 20 % en ændret/ophævet afgørelse, og 20 % en hjemvist 
afgørelse.    
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der i 2019 sket fald i omgørelsesprocenten på 43 procentpoint i 
forhold til 2018. I kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er der sket stigning på henholdsvis 2 og 27 
procentpoint.  
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social & Sundhed orienterer nærmere om 
omgørelsesprocenterne for Gentofte Kommune i vedlagte bilag. 
 
Danmarkskortet har været i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet. Der vil blive orienteret om 
rådenes høringssvar på møderne i Børneudvalgets og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.   
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At orienteringen om danmarkskort 2019 over omgørelsesprocenter på socialområdet tages til 
efterretning.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Notat om danmarkskort 2019 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet (3385043 - 

EMN-2020-01878) 

 

8 (Åben) Mødeplan 2021 for Ældre, Social- og Sundhedsudvalget  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03735 

 



 

Side 12 

Resumé 
Mødeplan for Ældre, Social- og Sundhedsudvalget indstilles til udvalgets godkendelse. 

 
Baggrund 
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2021. 
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg. 
 
Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og 
efterårsferie samt i dagene op til jul. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Ældre, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At mødeplanen for 2021 vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Mødeplan 2021 med noter.xlsx (3545284 - EMN-2020-03735) 

 

9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02219 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

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



 

Side 13 

Sags ID: EMN-2020-02219 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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