
 

 GENTOFTE KOMMUNE 
  

  

 

/  GENTOFTE KOMMUNE        

 

 

Referat af  
møde i 

Børneudvalget  
 

Mødetidspunkt 13-11-2018 17:30 
Mødeafholdelse Jægersborg Børnehus, Sauntesvej 3-5, 2820 Gentofte 

 
 
Protokollen blev læst 
og mødet hævet kl.: 

 
19.45 

Tilstede: 
Michael Fenger, Katarina Ammitzbøll, Andreas Weidinger, Brigitta V. Rick. 
Ole Stephensen, Pia Nyring og Ulrik Borch. 

 

 
 

 

  

 
  



 

Side 2 

Indholdsfortegnelse 
 

Børneudvalget 

 

13-11-2018 17:30 

 

1 (Åben) Deltidstilbud i Dagtilbud (dagtilbudsreform) ................................................ 3 

Offentlig titel  ............................................................................................................. 3 

2 (Åben) Implementering af venteliste til dagtilbud (dagtilbudsreform) ...................... 5 

Offentlig titel  ............................................................................................................. 5 

3 (Åben) Ændring af visitationsregler for optagelse i dagtilbud ................................. 8 

Offentlig titel  ............................................................................................................. 8 

4 (Åben) Børne- og Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på 
servicelovsområdet ................................................................................................... 9 

Offentlig titel  ............................................................................................................. 9 

5 (Åben) Styringskoncept Børneudvalget ................................................................. 11 

Offentlig titel  ........................................................................................................... 11 

6 (Åben) Kvartalsrapportering Børneudvalget 3. kvartal 2018 .................................. 12 

Offentlig titel  ........................................................................................................... 12 

7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 13 

Offentlig titel  ........................................................................................................... 13 

 

 

 
  



 

Side 3 

1 (Åben) Deltidstilbud i Dagtilbud (dagtilbudsreform) 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04747 

 

Resumé 

Af den nye Dagtilbudslov fremgår det, at alle kommuner fra den 1. januar 2019 skal tilbyde 30 
timers deltidspladser til børn, hvis forældre er på barsel- eller forældreorlov. Børneudvalget skal 
tage stilling til retningslinjer for administrationen af deltidspladser og principperne for 
forældrebetalingen. 
 

 
Baggrund 

Lovændringen betyder, at forældre på barsel har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et 
dagtilbud. Retten gælder for andre børn i husstanden, end det barn man har orlov med, og som er i 
aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart. Deltidspladsen skal tilbydes mod en reduceret 
egenbetaling. Det skal være muligt for forældre i målgruppen at vælge deltidsplads i alle 
kommunes dagtilbud på 0-6 års området. Deltidstilbuddet skal kunne vælges fra 1. januar 2019. 

 
Retningslinjer for deltidsplads i dagtilbud 
Den enkelte kommune skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af 
deltidspladser i opholdskommunen, herunder for ansøgning om en deltidsplads, ophør af en 
deltidsplads og for forældrenes oplysningspligt. 
 
Det fremgår af loven, at et deltidstilbud skal udgøre 30 timer om ugen, og at det er op til den 
enkelte kommune at beslutte, hvordan de 30 timer kan fordeles. 

 
I forlængelse heraf foreslår Dagtilbud følgende retningslinjer for anvendelse af deltidspladser: 

 Det aftales mellem det enkelte dagtilbud og den enkelte familie, hvordan timerne fordeles 
på ugens dage, således at den enkelte familie har de bedste betingelser for at kunne 
tilrettelægge en meningsfuld dagligdag. Dog skal det tilstræbes, at barnet har mulighed for 
at deltage fra starten af dagen i de planlagte pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddene samt 
deltage i børnefællesskaber med de øvrige børn i dagtilbuddet.  

 Det enkelte dagtilbud skal føre kontrol med, at de tidsmæssige rammer for deltidspladsen 
overholdes. Dette kan gøres i den digitale løsning Nemtjekind, hvor forældre allerede i dag 
checker børn ind og ud. 

 Af hensyn til korrekt takstopkrævning skal forældrene ansøge om en deltidsplads senest 
den første i måneden, inden deltidspladsen ønskes. I ansøgningen skal forældrene angive 
den periode, de ønsker deltidspladsen for. 

 Såfremt forældre ønsker at opsige aftalen om en deltidsplads, før den aftalte periode 
udløber, skal det ske senest en måned før fraværsperioden ophører og til udgangen af en 
måned.  

 Forældrene skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at de afholder fravær efter 
barselsloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt 
deltidspladsen. 

 Deltidspladsen gives for én sammenhængende periode pr. barn. 

 Retten til en deltidsplads bortfalder, hvis forældrene afbryder deres ret til fravær efter 
barselsloven, eller såfremt forældrenes ret til fravær efter barselsloven på anden vis 
ophører. Barnet kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode på 
mindre end fem ugers varighed i forbindelse med, at forældrene holder ferie. 

 
Forældrebetalt takst 
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Der skal fastlægges forældrebetalingstakst for en 30 timers deltidsplads. 
  
Dagtilbud har ved beregning af forældrebetalingstakst i de kommunale tilbud taget udgangspunkt i, 
at den økonomiske tildeling til et dagtilbud indeholder nogle ikke-variable omkostninger, som ikke 
påvirkes af, at et barns fremmøde er lidt lavere end andre børns. Det drejer sig f.eks. om tid til 
ledelse, uddannelse af personale, udgifter til aktiviteter, f.eks. legetøj og udflugter, rengøring mm. 
 
På baggrund heraf foreslås følgende takster: 
 Takst fuldtid Takst deltid (30 timer) 

Vuggestue 3.111 2.644 

Dagpleje 4.180 3.553 

Børnehave 1.689 1.435  

 
Hertil kommer frokostordning i daginstitutionerne på 792 kr./mdr. Takst for dagpleje er inkl. frokost. 
Deltidstaksten udgør 85% af en fuldtidstakst, hvilket svarer til den sammen procentuelle andel, 
som der i dag betales på den ene institution i Gentofte Kommune, der er en deltids børnehave. 
Deltidstakster for deltids dagpleje og deltids børnehave er allerede behandlet den 8. oktober 2018 
af Kommunalbestyrelsen. 

 
Ressourcetildeling til dagtilbuddene 
Dagtilbud anbefaler, at der ikke sker en reduktion af ressourcetildelingen pr. plads til de enkelte 
dagtilbud, selvom enkelte børn benytter en deltidsplads. 
  
Det skyldes, at:  

 En deltidsplads ikke efterlader mulighed for indskrivning af et andet barn i den resterende 
tid. 

 Generelt vil institutionerne ikke opleve de store ændringer, da et barn i en institution med 
50 timers åbningstid i gennemsnit er i institutionen 36 timer om ugen. 

 Der er en særlig udfordring i forhold til dagplejepladser, hvor en dagplejer uanset antallet af 
indskrevne børn og deres fremmøde, skal have løn for fire børn. 

 Der ønskes en administrativ simpel løsning, set i forhold til det forventede meget lave antal 
brugere. 

  
Dagtilbud skønner, at der vil være få familier, der årligt vil benytte muligheden for deltidsplads, 
hvorfor udgiften til deltidspladser vil kunne afholdes indenfor den eksisterende økonomiske 
rammer på dagtilbudsområdet. Hvis der mod forventning bliver en større søgning til deltidsstilbud 
(flere end 25 børn), vil Dagtilbud forelægge spørgsmålet om ressourcetildeling til institutionerne, for 
Børneudvalget igen.   
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At taksten for en deltidsplads i vuggestuen godkendes 
 

2. At retningslinjerne for deltidstilbud godkendes 
 

3. At institutioner, der har børn i deltidstilbud modtager fuld betaling for disse børn. Hvis der 
på et tidspunkt er flere end 25 børn i deltidstilbud efter denne ordning, forelægges sagen til 
fornyet behandling. 
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Pkt. 1 – 3, Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

2 (Åben) Implementering af venteliste til dagtilbud (dagtilbudsreform) 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04754 

 

Resumé 

En ændring af dagtilbudsloven kræver, at Gentofte Kommune skal implementere venteliste til alle 
daginstitutioner, enheder og konkrete dagplejehjem. Ventelisterne skal med virkning fra den 1. 
januar 2019 administreres efter et anciennitetsprincip. Det betyder, at de nuværende procedurer 
for tildeling af en ledig plads skal ændres, ligesom Den Digitale Pladsanvisning skal tilpasses. 
 
Børneudvalget skal tage stilling til retningslinjer for administration af ventelisterne efter 
anciennitetsprincippet. 

 
Baggrund 

I dag har forældre mulighed for at booke en plads i kommunens daginstitutioner i Den Digitale 
Pladsanvisning. Er der ikke plads i det dagtilbud, forældrene ønsker, har de mulighed for at få 
besked, hvis der opstår en ledig plads. Forældre har i dag mulighed for at få besked om ledige 
pladser i alle de dagtilbud, de ønsker. Når der bliver en plads ledig, udsendes en sms til alle de 
forældre, der har ønsket at blive orienteret i forhold til den konkrete institution samtidig. Sms-
adviseringer udsendes til forældre om formiddagen, og samme aften kl. 20 har forældrene 
mulighed for at booke pladsen. Den/de ledige pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet- altså 
til de forældre, som først booker plads i Den Digitale Pladsanvisning efter kl. 20.  
 
Som følge af ændringen af dagtilbudsloven skal forældre fra den 1. januar 2019 have mulighed for 
at ønske plads i og komme på venteliste til alle kommunens daginstitutioner, enheder i en 
daginstitution og konkrete dagplejehjem, og ventelisten skal administreres efter et 
anciennitetsprincip.  
 
Loven giver forældre ret til at komme på venteliste til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 0-2 år én 
gang og til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 3 år og frem til skolestart én gang.  Det betyder, at 
forældre som minimum skal kunne skrive sig på venteliste til en plads i en vuggestue eller i et 
dagplejehjem samt til en børnehaveplads. Står man på venteliste i en integreret institution tilbydes 
man et fuldt forløb frem til skolestart, såfremt man ikke har booket en anden børnehaveplads. Står 
man på venteliste i en kombineret institution tilbydes man et fuldt forløb frem til skolestart, såfremt 
der er plads og såfremt man ikke har booket en anden børnehaveplads. 
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Lovens minimumskrav giver alene mulighed for at være på venteliste en gang til hvert af de to 
tilbud.  
 
Tildeling efter anciennitet 
Som sagt kræver loven, at ventelisten skal administreres efter et anciennitetsprincip. 
 
Hermed forstås, at ledige pladser i dagtilbud skal tildeles de forældre, som reagerer positivt på en 
meddelelse om en plads, og som har stået længst tid på venteliste til det pågældende tilbud. Dog 
går Gentofte Kommunes visitationsregler forud for en venteliste. Det betyder eksempelvis, at 
familier, der opfylder visitationsreglerne for søskendefordel, får tilbudt plads forud for familier på en 
venteliste. 
 
Tilpasning af procedurer for at tilbyde en ledig plads 
Forældres ret til at stå på en venteliste og få tilbudt en ledig plads efter et anciennitetsprincip 
betyder, at kommunens aktuelle procedurer   skal tilpasses, ligesom Gentofte Kommunes digitale 
pladsanvisningssystem skal justeres.  
 
Dagtilbud foreslår nedenstående procedure. Der er lagt vægt på, at ventelisterne bliver så 
retvisende så muligt, og at pladserne er mest muligt i flow. 
 
Procedure:  
 

 Gentofte Kommune underretter primo december 2018 de forældre, som i dag er skrevet op 
til at modtage en sms-advisering om en ledig plads på et givet dagtilbud, om at sms-
adviseringen bortfalder og erstattes af en venteliste efter anciennitetsprincip. Disse 
forældre vil, i kraft af deres nuværende ønske om at blive adviseret om en ledig plads, få 
mulighed for at blive opskrevet på ventelisten forud for den 1. januar 2019, hvor listen 
åbnes for alle forældre. Baggrunden for dette forslag er bl.a., at Børne og Socialministeriet 
har tilkendegivet, at vi med den nuværende adviseringsliste har skabt en forventning hos 
en gruppe forældre om, at de er stillet bedre ved at stå på listen, end hvis de ikke stod der, 
hvorfor ministeriet anbefaler denne løsning.  

 Senest den 31/12- 2018 skal forældrene have tilkendegivet om de ønsker at få deres ønske 
om advisering ændret til en plads på en venteliste til et dagtilbud. Har  
forældrene ønsket at blive adviseret om ledige pladser på flere dagtilbud, skal de også 
tilkendegive, hvilket dagtilbud de ønsker at stå på venteliste til.  

 Umiddelbart efter den 31/12-12 vil Pladsanvisningen generere en venteliste blandt de 
tilkendegivelser, der er modtaget. Forældrene tildeles anciennitet på ventelisten ud fra det 
tidspunkt, hvor de har bedt om en sms-advisering. 

 I uge 1 i 2019 henvises borgerne, der ønsker at skrive sig på venteliste til en institution til at 
sende en mail med deres ønske til Pladsanvisningen. Det er således nødvendigt at lukke 
adgangen til systemet i få dage for at kunne generere venteliste i forhold til de borgere, der 
har været opskrevet til sms advisering, før der åbnes for andre borgere.  

 Når ventelisten åbnes i uge 2 i 2019 vil forældre modtage bekræftelse på, at de er på 
ventelisten til et givent dagtilbud og hvilken anciennitet de har.  

 Forældrene skal hver tredje måned bekræfte, at de fortsat ønsker at stå på venteliste. De 
vil automatisk bliver mindet om dette. Tilkendegiver forældrene ikke at de vil blive på 
ventelisten, bliver de slettet.  

 Forældre på ventelisten, der tilbydes en plads, vil modtage en sms med besked om, ledig 
plads på den konkrete institution, og henvises til at læse beskeden via Nempost eller 
BørneGenvej. I beskeden står, at forældrene har mulighed for at booke pladsen inden for 
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24 timer. Sker dette ikke, vil pladsen blive givet videre til den næste på ventelisten, og de vil 
blive slette fra ventelisten. 

 Bliver man slettet fra ventelisten har man altid mulighed for at skrive sig på ventelisten på 
ny eller til et andet dagtilbud. Det er den nye opskrivningsdato, som er  
anciennitetsgivende. 

 Forældre har altid mulighed for at ændre, hvilket dagtilbud de ønsker at stå på venteliste til. 
Det vil altid være det seneste opskrivningstidspunkt, som er anciennitetsgivende. 

 Muligheden for altid at stå på venteliste er en udvidelse af lovens minimum, som kun giver 
forældre ret til at stå på venteliste til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 0-2 år og én gang 
til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 3 år og frem til skolestart. Dagtilbud anbefaler, at 
udvide borgernes mulighed for at stå på venteliste, da en minimums efterlevelse af loven, 
eksempelvis ikke vil give en familie, der allerede har stået på venteliste og flytter internt i 
kommunen mulighed for at stå på venteliste til et nye tilbud tæt på den nye bolig.  

 Ud over retten til at stå på venteliste til én vuggestueplads/ dagplejeplads og én 
børnehaveplads ad gangen, har borgerne stadig mulighed for skifte institution ved at booke 
en plads den digitale pladsanvisning i de institutioner, som har ledige pladser. 

 
Tilpasning af Regler for optagelse i dagtilbud i Gentofte Kommune 
Regler for optagelse i dagtilbud i Gentofte Kommune revideres således, at de afspejler de nye krav 
om ventelister. De reviderede regler for optagelse i dagtilbud fremlægges i punkt 3. 
 
Tilpasning af Den Digitale Pladsanvisning 
Den tekniske systemtilpasning af den digitale pladsanvisning til at håndtere de nye lovkrav 
forventes som udgangspunkt at kunne gennemføres omkostningsfrit. Dog er det muligt, at forslaget 
om at sikre borgerne muligheder for at blive skrevet op flere gange, vil medføre en udgift til særlig 
systemtilpasning. 
 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At Dagtilbuds forslag til procedure for at tildele en ledig plads godkendes. 

  
 

  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Forslag til procedure blev godkendt. 
 
Bilag 

  
. 
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3 (Åben) Ændring af visitationsregler for optagelse i dagtilbud 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-01974 

 

Resumé 

På baggrund af den delvise åbning af Gentofte Kommunes dagtilbud for borgere fra andre 
kommuner, samt indførelsen af en ny dagtilbudslov har BSKUF vurderet, at der er behov for at 
ændre kommunens gældende visitationsregler for optagelse i dagtilbud. BSKUF indstiller til 
Børneudvalget, at de ændrede visitationsregler (bilag 1) tages til efterretning.  
 

 
Baggrund 

Gentofte Kommunes gældende visitationsregler for optagelse i dagtilbud trådte i kraft den 1. 
december 2016. Der er sidenhen sket følgende på dagtilbudsområdet med betydning for 
visitationsreglerne:    
 

 Optagelse af borgere fra andre kommuner i Gentofte Kommunes dagtilbud 
Den 7. december 2017 blev Børne-og Skoleudvalget orienteret om, at der på baggrund af 
det faldende børnetal på området ville blive åbnet for borgere fra andre kommuner på visse 
institutioner med særlig lav belægning. Altså en delvis åbning.  
 

 Den nye dagtilbudslov 
Folketinget vedtog den 24. maj 2018 en ny dagtilbudslov, der trådte i kraft den 1. juli 2018. 
Enkelte dele træder dog først i kraft den 1. januar 2019. Nogle af nyskabelserne i den nye 
dagtilbudslov er:  
 

- Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 
- Ret til deltidsplads til forældre på barsels- eller forældreorlov 
- En styrket mulighed for forældre til at ønske og få et konkret dagtilbud 

 
Den styrkede mulighed for at ønske et konkret dagtilbud betyder, at det fra den 1. januar 2019 vil 
være muligt for forældre, at komme på venteliste til et konkret dagtilbud på 0-2 års området og et 
konkret dagtilbud på 3-6 års området. jf. denne dagsordens pkt. 2, implementering af venteliste til 
dagtilbud (dagtilbudsreformen). 
 
Dagtilbud vurderer, at der på baggrund af de beskrevne tiltag, er et behov for en tilpasning af 
Gentofte Kommunes gældende visitationsregler for optagelse i dagtilbud. På denne baggrund er 
ovenstående blevet indarbejdet i visitationsreglerne, og reglerne har samtidig gennemgået en 
række sproglige og strukturelle ændringer.  
 
De nye visitationsregler for optagelse i dagtilbud fremgår af bilag 1, og vil have virkning fra den 1. 
januar 2019.    
 

 

Indstilling 

BSKUF indstiller 
 
Til Børneudvalget:  
 
At de ændrede visitationsregler for optagelse i dagtilbud tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
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. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Visitationsregler for optagelse i dagtilbud (2281398 - EMN-2018-01974) 

 
 

4 (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.  
 
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) 

https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/danmarkskort-over-fejl-i-klagesager-paa-socialomraadet/
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 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. 
 
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 
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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: 
Udvalg: Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 
 Dato: 06-11-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

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

04495) 

 
 

5 (Åben) Styringskoncept Børneudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04653 

 

Resumé 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forelægger revideret styringskoncept for Børneudvalget til 
godkendelse. Styringskonceptet er revideret i forlængelse af Kommunalbestyrelsens konstituering 
efter kommunalvalget 2017, hvor Børne- og Skoleudvalget fra 1. januar 2018 er blevet to 
selvstændige stående udvalg.  

 
Baggrund 

Gentofte Kommunes politiske organisering og arbejdsform betyder, at de stående udvalg skal sikre 
en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområde, og stående 
udvalg ikke skal varetage den umiddelbare forvaltning. Dette sikrer fokus på det strategiske 
politiske niveau gennem politikudvikling og opfølgning på vedtagne politikker. Udvalgene inddrager 
borgerne i deres arbejde f.eks. ved at foreslå, at der nedsættes opgaveudvalg.  
 
Børneudvalget og Skoleudvalget samt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget arbejder helhedsorienteret 
sammen om at skabe de bedste rammer for børn og unges læring og trivsel samt udvikle attraktive 
og varierede kultur- og idrætstilbud til alle borgere i Gentofte Kommune. Det nye overordnede 
styringskoncept går på tværs af de tre stående udvalg, og det har til formål at fremme det 
tværgående helhedsorienterede arbejde, hvor borgeren er i centrum. I det nye overordnede 
styringskoncept er der derfor sammenhæng i afrapportering til alle tre stående udvalg. 
 
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens konstituering efter kommunalvalget 2017 er Børne- og 
Skoleudvalget fra 1. januar 2018 blevet to selvstændige stående udvalg. Derfor er der behov for at 
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erstatte det tidligere overordnede styringskoncept, der blev besluttet i Børne- og Skoleudvalget 
november 2016.  
 
Styringskonceptet har til formål at fastholde og fremme at politikskabelse og kvalitetsudvikling sker 
på baggrund af dokumentation, viden og dialog. Kadence for afrapportering og indhold fremgår af 
Bilag 1.   
 
Konkrete ændringer i forhold til afrapportering til Børneudvalget  
 

 Den årlige rapport ’Helhedsvurdering af Børn og unges kompetencer – Gentofte Kommune’ 
udgår, da rapporten ikke vurderes at bidrage tilstrækkeligt med ny og aktuel information. 
Det skyldes dels, at hovedparten af de store undersøgelser kun gennemføres hvert andet 
år, dels at de data, der indgår i rapporten, afrapporteres på anden vis til udvalgene i 
umiddelbar forlængelse af, at de bliver produceret/offentliggjort. 
 

 Aktuelle undersøgelser på de store borgerrettede områder danner grundlag for 
afrapportering med fast kadence. 

 

 En tværgående drøftelse hvert andet år på baggrund af konklusioner og fokusområder fra 
de enkelte områdes større afrapportering af kvaliteten og resultaterne tilgår udvalget.   

 
Den løbende ledelsesinformation herunder Kvartalsrapporter, Nyhedsbreve og temadrøftelser 
udvikles vedvarende, så udvalgene får viden og data, når den er aktuel. 
 

 

 

Indstilling 

BSKUF indstiller  
 
Til Børneudvalget: 
 
At styringskonceptet godkendes. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Styringskoncept Børneudvalget november 2018 (2503580 - EMN-2018-04653) 

 
 

6 (Åben) Kvartalsrapportering Børneudvalget 3. kvartal 2018 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04437 

 

Resumé 
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Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering (bilag 1) for Børneområdet 3. kvartal 2018 

 
Baggrund 

I afrapporteringen af 3. kvartal 2018 er der fokus på: 

 Den årlige vurdering af dagtilbudsbørnenes kompetencer, motorik og trivsel som 
viser, at børnene i gennemsnit er vurderet på niveau med 2017 - med enkelte små 
udsving. Ser man på udviklingen i børnenes sprog, viser det også et stabilt niveau.  

 Børnevisitationen på dagtilbudsområdet visiterer støtte til børn i udsatte positioner. 
Per 1. september 2018 er der 27 børn, som modtager støttetimer i egen institution, 
46 børn har en kompetencecenterplads og 10 børn er i et specialtilbud efter 
Servicelovens § 32. 

 I Børn og Familie har der været et særligt fokus på at kvalitetsudvikle de 
børnefaglige undersøgelser. Udfordringen er dels at afslutte de børnefaglige 
undersøgelser inden for den lovpligtige frist på fire måneder, dels at udvikle 
kvaliteten i de børnefaglige undersøgelser.    

 Sociale Institutioner, som er omfattet af lov om Socialtilsyn, bliver årligt gennemgået 
og godkendt af Socialtilsynet. I tilsynsmodellen er der syv temaer. På en skala fra 1 
– 5 vurderes hver af de otte institutioner i Gentofte Kommune i gennemsnit - på de 
syv temaer - til 3 eller derover. Det indikerer, at institutionerne er veldrevne. 

 

Indstilling 

BSKUF indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2018 tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Bilag 1 Kvartalsrapport Børneudvalget 3. kvartal 2018 (2533529 - EMN-2018-04437) 

2. Bilag 2 Budgetændringer Børneudvalget 3. kvartal 2018 (2518602 - EMN-2018-04437) 

 
 

7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-00629 

 

Resumé 

Udvalget orienteres om relevant information, kommende møder og arrangementer relateret til 
børneområdet. 

 
Baggrund 
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 Sammenlægning af Delfinen og Skattekisten 
De to kommunale daginstitutioner Delfinen og Skattekisten sammenlægges pr. 1. januar 
2019 til én institution under en leder og med en bestyrelse. De to institutioner, der begge er 
integrerede og har plads til henholdsvis 71 og 49 børn, har siden 1. januar 2017 være i et 
økonomisk forpligtende samarbejde.  
 
Sammenlægning blev aktualiseret, da Delfinens mangeårige leder gik på pension, og 
beslutningen er taget i et samarbejde med begge institutioners bestyrelser og 
medarbejdere.  Lederen af Skattekisten, der har været konstitueret leder af Delfinen siden 
1. august 2018, er ansat som leder af den nye sammenlagte institution. 

 
Der er endnu ikke taget stilling til, hvad navnet på den sammenlagte institution bliver.  

 
Med denne sammenlægning er der pr. 1. januar 2019 47 daginstitutioner i Gentofte 
Kommune samt en dagpleje. 
 

 Hvordan er sundheden blandt børn i Region Hovedstaden, og hvilke udfordringer er 
der? 
Politikere, ledere og medarbejdere indenfor børne- og ungesundhedsområdet i 
Kommunerne er inviteret til temadag med lancering af Sundhedsprofil for børn og unge i 
Region Hovedstaden.  

 
Sundhedsprofilen er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af data 
fra sundhedsplejerskernes journaler i blandt andet Gentofte.  
Tilmelding er gratis via dette link https://kursusportalen.plan2learn.dk  
Se invitationen i vedlagte bilag. 
 

 

 

Indstilling 

BSKUF indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Orienteringerne blev taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Invitation til lancering af Sundhedsprofil for børn og unge i Region Hovedstaden (2532508 - 

EMN-2018-00629) 

 
 

https://kursusportalen.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=59496
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