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Møde i Socialudvalget den 11. oktober 2012 
 
1  Åbent         Orientering om sundhedscoaching 
 
042211-2012 
 
 
Resumé 
Der orienteres om status på adipositas projektet på Tranehaven (sundhedscoaching).  
 
Baggrund 

Projektet er målrettet overvægtige borgere med diagnosticerede symptomer henvist af egen læge. 
Gennem individuelt tilrettelagte forløb støttes målgruppen til at ændre spise- og motionsvaner. Der 
er via sundhedspolitikkens handleplaner bevilget støtte til projektet i 2011 på Socialudvalgets 
møde den 14. april 2011 - dagsordenenes pkt. 2 - og i 2012 på Socialudvalgets møde den 8. marts 
2012 - dagsordenens pkt. 7. På mødet orienteres om status og foreløbige resultater.  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning.  

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. oktober 2012 
 
2  Åbent         Godkendelse af frikommuneansøgninger 
 
041473-2012 
 
 
Resumé 

På møde den 30. april 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at godkende at 10 
frikommuneansøgninger godkendes til indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der 
henvises til dette mødes dagsorden, punkt 26.  

På møde den 6. september 2012 drøftede Socialudvalget forslag til nye frikommuneansøgninger, 
kopiansøgninger og ansøgninger vedrørende sundhed som forsøgstema. Der henvises til 
dagsordenen for dette møde, punkt 4.  
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De foreslag, der blev forelagt Socialudvalget i september 2012, har efterfølgende 
været forelagt Seniorrådet og Handicaprådet, der tilsluttede sig forslagene.   

Social & Sundhed forelægger nu endelige udkast til nye frikommuneansøgninger, kopiansøgninger 
og ansøgninger vedrørende sundhed som forsøgstema for Socialudvalget, med henblik på 
efterfølgende forelæggelse for Økonomiudvalget og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.  

 

 
Baggrund 

Frikommuneforsøget indeholder to årlige ansøgningsrunder om nye forsøg, som ministerierne 
behandler med henblik på eventuelle lovændringer. Første ansøgningsrunde i 2012 havde 
deadline den 1. maj 2012. Den anden ansøgningsrunde i 2012 har deadline den 1. november 
2012, hvilket i øvrigt er sidste ansøgningsrunde til nye forsøg i det samlede frikommuneforsøg.  

Der forelægges udkast til 4 nye frikommuneansøgninger, der er udarbejdet sammen med 
Gladsaxe Kommune. Ansøgningerne vedrører: 

- Etablering af sociale tilbud efter serviceloven i almene boliger, 

- Udvidet mulighed for tilskud til husleje til borgere i en visiteret bolig, 

- Kommunal indgriben uden borgers samtykke i tilfælde, hvor borgeren lever i egen bolig under 
forhold, der er til fare for borgeren selv eller naboer, 

- BPA-ordning efter lov om social service § 95, stk. 3 med valg mellem enkeltsum eller døgnplads. 

Frikommuneforsøget giver endvidere mulighed for indsendelse af kopiansøgninger, det vil 
sige ansøgninger, der er udarbejdet i overenstemmelse med en allerede godkendt ansøgning fra 
en anden frikommune. Deadline for kopiansøgninger er først den 31. december 2013.  

Der forelægges udkast til to kopiansøgninger, der er udarbejdet sammen med Gladsaxe 
Kommune:  

- Tilslutning til Vejle Kommunes godkendte frikommuneforsøg vedrørende større fleksibilitet i 
centres anvendelse af afgiftsfrie busser 

- Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug.   

Social & Sundhed har i maj 2012 sammen med andre frikommuner - herunder Gladsaxe Kommune 
- deltaget i møde i Ministeriet for sundhed og forebyggelse om sundhed som forsøgstema. 
Formålet med forsøgstemaet sundhed er at udvikle og afprøve nye løsninger, der kan understøtte 
sammenhængende forløb for patienter, der er kendetegnet ved hyppig kontakt med flere aktører 
og sektorer på sundhedsområdet.  

Deadline for politisk stillingtagen til ansøgninger vedrørende sundhed som forsøgstema er den 31. 
januar 2013.  

Der forelægges følgende udkast til ansøgninger vedrørende sundhed som forsøgstema: 
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- Borgeren i centrum - en fælles indsats. Der er tale om et foreløbigt udkast, der vedrører styrkelse 
og udbyggelse af samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og de 
praktiserende læger. Det foreløbige udkast forelægges til orientering.   

- Speciallæger i kommunale rehabiliteringsteams 

Endelig arbejdes der sammen med Gladsaxe Kommune på at udfærdige en yderligere ansøgning 
vedrørende sundhed som forsøgstema. Denne vedrørerer vederlagsfri fysioterapi. Social & 
Sundhed forventer at kunne forelægge udkast til denne ansøgning samt endeligt udkast til 
ansøgningen Borgeren i centrum - en fælles indsats, på et af de førstkommende 
Socialudvalgsmøder.      

 
Vurdering 

Social & Sundhed foreslår, at udkastene til nye frikommuneansøgninger, kopiansøgninger 
og ansøgninger vedrørende sundhed som forsøgstema godkendes.   

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At udkastene til nye frikommuneansøgninger og kopiansøgninger godkendes,  

2. At de foreløbige udkast til ansøgning inden for sundhed som forsøgstema tages til efterretning.    

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat om frikommuneansøgninger 
 a.1. Etablering af sociale tilbud efter serviceloven DOK2895114 
 a.2. Udvidet mulighed for midlertidigt tilskud til husleje til borgere i en visiteret bolig 
 a.3. Fleksibel anvendelse af afgiftsfrie busser 
 a.4. Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug 
 a.5. Kommunal indgriben uden borgers samtykke (midlertidig flytning) 
 a.6. BPA ordning (§ 95, stk. 3) 
 b.1. Forsøgstema om borgere med psykiatriske lidelser 
 b.2. Speciallæger i kommunale rehabiliteringsteams 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. oktober 2012 
 
3  Åbent         Oprettelse af et genbrugsprojekt på den midlertidige genbrugsstation 
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041577-2012 
 
 
Resumé 
Social og Sundhed foreslår oprettelse af direkte genbrug i et genbrugshus med det formål at 
udnytte de genbrugseffekter, der indleveres på genbrugsstationen. I første omgang etableres 
huset i en ”container” på den midlertidige genbrugsstation. I forbindelse med den nye 
genbrugsstation indrettes et permanent hus. Huset etableres af Teknik og Miljø, men drives af 
Social og Sundhed ved enheden Nextjob.  

Handicaprådet har haft forslaget i høring på sit møde den 17. september 2012 og udtrykte støtte til 
forslaget. 

Det indstilles til Socialudvalget at godkende etableringen og driften af genbrugshuset og de 
tilhørende aktiviteter i Nextjob-regi. 

Punktet behandles ligeledes i Teknik og Miljøudvalget den 2. oktober 2012.  
 
Baggrund 
Formålet er, gennem etableringen af direkte genbrug på genbrugsstationen, at fremme genbrug og 
genanvendelse og dermed nedbringe affaldsmængden. Etableringen af et genbrugshus indgik i 
beslutningsgrundlaget, der er truffet enstemmigt af Kommunalbestyrelsen på møde d. 25. juni 
2012, pkt. 13, i forbindelse med opførelsen af Genbrugsstation Gentofte. Social og Sundhed har 
samtidig et ønske om at aktivere psykisk sårbare personer fra Nextjob, både i forbindelse med 
bemanding af huset på genbrugsstationen, transport af effekterne, istandsættelse af effekterne på 
eget værksted og i forbindelse med efterfølgende salg fra en nyoprettet genbrugsbutik på 
Sandtoften 25-27. 

 
Vurdering 
Teknik og Miljø vurderer, at der er meget stor interesse for direkte genbrug blandt borgerne, og at 
dette vil være med til at bevare en stor mængde værdifulde effekter, som ellers ville være 
bortskaffet primært til forbrænding. Et genbrugshus kræver en fast bemanding, som sikrer, at huset 
er bemandet i åbningstiden. Det vurderes som en god løsning, at genbrugshuset bemandes og 
drives af Nextjob, der blandt andet med succes driver caféen på Gentofte Hovedbibliotek. 
Genbrugshuset vil i åbningstiden, forventeligt 4 timer på alle ugens dage, være bemandet med to 
personer fra Nextjob, der vil sikre, at der kun afleveres genbrugseffekter og ikke medtages noget af 
borgerne. 

Genbrugseffekterne, der forventes indsamlet, vil være møbler, elektronik, litografier, bøger, 
værktøj, porcelæn og keramik, etc. Tøj og sko vil ikke blive modtaget i genbrugshuset, men vil 
blive henvist til Frelsens Hærs container på genbrugsstationen for ikke at udgøre et 
konkurrenceelement i forhold til denne nødhjælpsorganisation. 

I overensstemmelse med Gentofte Kommunes Affaldsplan er genbrugsprojektet med til at fremme 
direkte genbrug og dermed nedbringe affaldsmængden og ressourceforbruget. Samtidig giver 
projektet meningsfuld beskæftigelse til et antal psykisk sårbare personer knyttet til Nextjob. En 
nærmere beskrivelse af projektet fremgår af vedlagte notat. 

Resultatet og erfaringerne fra forsøget med en genbrugscontainer på den midlertidige 
genbrugsstation vil blive brugt i forbindelse med etableringen af et egentligt genbrugshus på den 
nye genbrugsstation. 

For at sikre genbrugsprojektets driftssikkerhed indgås der en forpligtende kontrakt mellem Job- og 
Aktivitetscenteret og Park og Vej, hvoraf det fremgår, at udgifterne til leje og indretning af en 
genbrugscontainer, bemanding, renholdelse og oprydning samt transport af genbrugseffekter til 
værksted og genbrugsbutik dækkes af Social og Sundhed som indtægtsdækket virksomhed. 
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Denne aftale indebærer, at Teknik og Miljø ikke forventes at skulle anvende ressourcer i 
forbindelse med genbrugsprojektet. 

I nogle kommuner har der været dårlige erfaringer med et genbrugshus, idet det har tiltrukket 
klunsere, både private og folk med et mere erhvervsmæssigt formål for øje, hvilket i flere tilfælde 
har givet anledning til tumult og trusler om vold. Bemandingen og den omstændighed, at der ikke 
må fjernes effekter af borgerne, forventes at minimere dette problem. Genbrugshusets aktiviteter 
og effekt vil løbende blive analyseret og vurderet for at kunne foretage nødvendige tilpasninger. 

 
Indstilling 
Social og Sundhed  indstiller 

Til Socialudvalget: 

At genbrugshuset på den midlertidige genbrugsstation og den efterfølgende nye genbrugsstation 
med tilhørende aktiviteter i Nextjob-regi godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Projektbeskrivelse iGenbrug 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. oktober 2012 
 
4  Åbent         Forslag til proces for udarbejdelse af Handicappolitik 2013-16 
 
014609-2008 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. februar 2008, pkt. 16, handicappolitikken for 
Gentofte Kommune. Politikken er gældende 2008 til 2012. For at få god tid til at evaluere og 
revidere politikken vedtog Kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. november 2011, pkt. 7 at 
forlænge Handicappolitikken med ét år, således at den også gælder for 2012. 
 
Baggrund 
Handicappolitikken er nu evalueret. Det er ”CASA”: Center for Alternativ Samfunds Analyse der har 
gennemført interviews og skrevet evalueringsrapporten, som er modtaget og drøftet i 
Handicaprådet i juni og august 2012.  
 
I alt ca. 45 repræsentanter for handicaporganisationer, pårørende, brugere og ledere og 
medarbejdere har deltaget i gruppe- og enkeltinterviews om handicappolitikken.  
 
Evalueringen og ønsker til den fremtidige handicappolitik var emnet for Handicaprådets årlige 
borgermøde som blev afholdt i Rådhushallen den 18. september. Temaer og input fra borgermødet 
danner baggrund for den videre proces med at formulere oplæg til en opdatering af kommunens 
handicappolitik for perioden 2013-16. 
 

  Side 7 af 14 
 

http://captia/CAPTIADBP01/showDocument.asp?systemkey=2930381
http://captia/CAPTIADBP01/vissag.asp?systemkey=221117


Referat fra borgermødet kan læses på handicappolitikkens hjemmeside. www.handicappolitik.dk. 
  
Handicaprådet har drøftet evalueringen, og med afsæt i denne foreslår Handicaprådet en proces 
hen i mod en ny handicappolitik for den næste fire års periode ud fra følgende principper: 

 Selve politikken er god og der er bred accept af principper og værdier. Politikken skal have 
et serviceeftersyn, skrives igennem og trykkes på ny, men ikke grundlæggende 
nyformuleres.  

 De udviklingsområder der peges på i evalueringen bør drøftes grundigt med de berørte 
borgere ved et borgermøde i en bredt sammensat referencegruppe, i 
handicaporganisationerne, på kommunens institutioner og i forvaltningen.  

 På baggrund af drøftelserne formuleres et oplæg til en handicappolitik for 2013-16 til 
politisk drøftelse.  

Der foreslås følgende overordnede tids- og procesplan for revision af handicappolitikken: 
 Oktober: Socialudvalget vedtager procesplan for revision af handicappolitikken  
 Oktober: Input fra borgermødet i september bearbejdes og kvalificeres i dialog med 

referencegruppen med repræsentanter for brugere og fagprofessionelle.  
 December – Politisk drøftelse på socialudvalgsmøde: Socialudvalget inviterer øvrige 

KB medlemmer til drøftelse af evalueringen og forslag til principper for ny handicappolitik  
 Januar. Handicaprådet drøfter oplæg til ny handicappolitik  
 Februar - marts: Oplæg til ny handicappolitik kan behandles og vedtages i fagudvalg og 

Kommunalbestyrelsen 
 
Vurdering 

Social og Sundhed vurderer, at der med den gennemførte evaluering samt input og ønsker fra en 
bred gruppe af interessenter, tilvejebringes et godt grundlag for en politisk drøftelse af et oplæg til 
en opdateret handicappolitik for perioden 2013-16. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller  
  
Til Socialudvalget: 
  
At forslag til proces for udarbejdelse af Handicappolitik 2013-16 vedtages. 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. oktober 2012 
 
5  Åbent         Opfølgning på niveau I kontrakter på Socialudvalgets område pr. 31.8 
2012 
 
047282-2010 
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Resumé 

Niveau I kontrakterne for Socialudvalgets tre målområder er gældende for perioden fra 2011 - 
2012 inklusive. Kontrakterne indeholder en række målsætninger samt en række nøgleindikatorer 
(KPI'ere), der giver information om udviklingen på de enkelte målområder. Der forelægges 
opfølgning pr. 31. august 2012 på målsætninger samt de for budgetopfølgningen 
relevante KPI'ere. 

 
Baggrund 

Socialudvalget forelægges ved budgetopfølgningerne samt ved årsafslutningen opfølgning på 
kontrakterne for de tre målområder, der er udarbejdet kontrakter for: 

  

·     Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte,  

·     Pleje og omsorg samt  

·     Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. 

  

Der følges op på målsætningerne i kontrakterne to gange årligt pr. 31. august og ved årets 
afslutning, mens der følges op på KPI'erne (Key Performance Indicators) tre gange årligt. KPI'erne 
er nøgletal, der giver information om udviklingen på målområderne. Opfølgning på KPI'erne pr. 30. 
april og pr. 31. august omfatter udelukkende KPI'ere, der er relevante for budgetopfølgningen, 
mens opfølgningen pr. årsskiftet omfatter samtlige KPI'ere. 

  

Samlet set viser opfølgningen pr. 31. august 2012, at succeskriterierne for KPI'erne i 
langt overvejende grad opfyldes og, at der er en lang række initiativer i gang til opfyldelse af 
målsætningerne, hvilket også fremgår af bilaget med status på opfyldelse af målene i niveau I 
kontrakterne. 

 
Vurdering 

Det er Social & Sundheds vurdering, at kontraktopfølgningen viser, at der fortsat er en positiv 
fremdrift i opfyldelsen af målsætninger og succeskriterier. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

At Socialudvalget godkender kontraktopfølgningen. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Opfølgning på målsætninger i interne kontrakter per 31.8.12 
 KPI - opfølgning pr  31 08 12 - endelig 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. oktober 2012 
 
6  Åbent         Holmegårdsparken, godkendelse af revideret skema B 
 
022476-2012 
 
 
Resumé 

Der redegøres for de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af fundet af PCB i bygningerne 
på Holmegårdsparken og forelægges et revideret skema B til godkendelse.  

 
Baggrund 

Vedr. tidligere politiske behandlinger, se vedlagte notat. 

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2012 (dagsordenpunkt 30) blev der redegjort for 
fundet af PCB i Holmegårdsparkens eksisterende bygninger og de forventede økonomiske og 
tidsmæssige konsekvenser heraf, samt mulighederne for finansiering af meromkostningerne og de 
deraf afledte ændrede ejerforhold af servicebygningen. Forvaltningen blev bemyndiget til at 
arbejde videre med at nedsætte grundværdien, i det omfang, der ikke kan gøres ansvar gældende 
over for rådgiverne. 

Siden juni er der indgået en aftale med  hovedentreprenøren om de økonomiske konsekvenser 
af PCB-problematikken, afrensningsmetode og krav til deponering er fastlagt i samarbejde med 
miljømyndighederne, skøn over udgifterne til selve PCB-renoveringen er kvalificeret, og Jura har 
vurderet mulighederne for at gøre rådgiverne ansvarlige for meromkostningerne. De samlede 
meromkostninger vurderes til 21,5 mio. kr ekskl. moms. Kommunens nettomerudgifter er jf. 
vedlagte notat opgjort til 24,613 mio. kr. inkl. moms, idet der har været nogle mindre reduktioner på 
øvrige omkostninger. 

På Økonomiudvalgets møde den 29. august 2012 (lukket dagsordenpunkt 19) blev det enstemmigt 
vedtaget, at de økonomiske konsekvenser af PCB-forureningen skulle indarbejdes som forventede 
merudgifter på investeringsoversigten i Gentofte-Plan 2013 (budgetforslag 2013-2016). 

Vedr. muligheden for at gøre rådgiveransvar gældende er det Juras vurdering, at der bør 
kunne gøres rådgiveransvar gældende over for det firma, som har foretaget miljøundersøgelserne. 
Ansvaret vil omfatte udgifterne til  standsning mv. af sagens etape 1. Etape 1 er blevet 5 måneder 
forsinket, hvoraf de 4 måneder kunne have været undgået, hvis omfanget af PCB i bygningerne 
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havde været fyldestgørende undersøgt inden nedrivningen gik i igang. Merudgiften til 
forsinkelsen er efter kommunens opfattelse ca. 1,5 mio. kr. (se vedlagte notat fra advokatfirmaet 
Viltoft og Partnere). 

Det tidligere godkendte budget for byggeriet udnytter det fulde rammebeløb for påførelse af 
almene boliger. Det foreslås derfor at nedsætte grundværdien og ændre ejerforholdet for det 
resterende serviceareal,  jf. behandlingen af sagen i juni. Vedr. sagens samlede økonomi og 
redegørelse for finansiering og ejerforhold, se vedlagte notat. 

 
Vurdering 

Det vurderes fortsat, at den konstaterede PCB-forurening er af en sådan karakter, at værdien af 
den eksisterende grund og bygninger kan nedsættes. Det anbefales derfor at gennemføre 
projektet på grundlag af den foreslåede finansiering samt at arbejde videre med at gøre 
rådgiveransvar gældende overfor miljørådgiveren. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller 

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At det reviderede skema B for henholdsvis Bolig- og Servicearealet godkendes. 

2. At forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med at gøre rådgiveransvar gældende over for 
rådgiveren.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Redegørelse Viltoft pcb oktober 2012 
 SkemaB-rev.okt.2012-Holmegårdsparkens plejeboliger 
 SkemaB-rev.okt.2012-Holmegårdsparkens serviceareal 
 Notat - Revideret skema B Holmegårdsparken 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. oktober 2012 
 
7  Åbent         Udpegning af to medlemmer til Integrationsrådet 
 
041474-2012 
 
 
Resumé 
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Jan Carstens, der har repræsenteret Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune i 
Integrationsrådet, har meddelt, at han ønsker at udtræde af rådet.   
  
Helen Pedersen, der har repræsenteret Skolerådet i Integrationsrådet, har meddelt, at hun 
udtræder af Skolerådet og dermed Integrationsrådet.   
  
Der skal derfor udpeges nye medlemmer efter indstilling fra Skolerådet og SIG for den resterende 
del af Integrationsrådets nuværende funktionsperiode, der ophører den 31. december 2013.  
 
Baggrund 

Det fremgår af § 2 i Integrationsrådets vedtægt, at rådet består af 15 medlemmer med bopæl i 
Gentofte kommune. Medlemmerne udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra en række 
råd m.v. Rådets 6 repræsentanter og 6 suppleanter udpeges dog af Kommunalbestyrelsen efter at 
de er blevet valgt af og blandt flygtninge/indvandrere i Gentofte Kommune ved skriftlig afstemning.  

Blandt de 15 medlemmer udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem blandt personer, der er 
medlem af en skolebestyrelse i Gentofte Kommune efter indstilling fra Skolerådet. Endvidere 
udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem blandt personer, der har tilknytning til idrætsforeninger 
efter indstilling fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG).  

Det medlem, der er indstillet af SIG, er valgt for hele Integrationsrådets funktionsperiode, der følger 
den kommunale valgperiode. Det medlem, der er indstillet af Skolerådet, udtræder inden udløb af 
funktionsperioden, hvis pågældendes hverv som medlem af Skolerådet ophører.  

Helen Pedersen, der har repræsenteret Skolerådet i Integrationsrådet siden februar 2012 efter den 
hidtidige repræsentant Michael Christian Jørgensen, har meddelt Social & Sundhed, at hun er 
udtrådt af Skolerådet.  

Jan Carstens, der har repræsenteret SIG i Integrationsrådet, har meddelt Social & Sundhed, at 
han ønsker at udtræde afIntegrationsrådet.  

Skolerådet har indstillet Jeanette Guldhammer Rasmussen som nyt medlem af Integrationsrådet.  

SIG har indstillet Hanne Grønne Leth som nyt medlem af Integrationsrådet.  

  

  

 
Vurdering 

Social & Sundhed foreslår, at Kommunalbestyrelsen følger Skolerådets og SIGs indstillinger af 
repræsentanter til Integrationsrådet i dette råds resterende funktionsperiode.   

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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1. At Jeanette Guldhammer Rasmussen udpeges som medlem af Integrationsrådet som 
repræsentant for Skolerådet i rådets resterende funktionsperiode.   

2. At Hanne Grønne Leth udpeges som medlem af Integrationsrådet som repræsentant for SIG i 
rådets resterende funktionsperiode. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. oktober 2012 
 
8  Åbent         Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
000315-2012 
 
 
Resumé 

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 20.09.12.  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. oktober 2012 
 
9  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
043463-2011 
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_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. oktober 2012 
 
10  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
043463-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


