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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 
 
1  Åbent         Frigivelse af pulje til fleksibel indretning og inventar på skoleområdet 
 
006952-2014 
 
 
Resumé 

I Gentofte Kommunes budget 2014 og 2015 er der afsat 6 mio. kr. årligt til udskiftning af inventar 
(bl.a. borde og stole) og til fleksibel indretning af fællesarealer og faglokaler på skolerne.  

Den 10. marts 2014 (pkt. 7) godkendte Børne- og Skoleudvalget proces for udvikling af 
eksisterende læringsmiljøer og udskiftning af inventar på skolerne i Gentofte Kommune. Der 
ansøges nu om frigivelse af de 6 mio. der er afsat på budget 2014.  

 
Baggrund 
Ved sagsfremlæggelsen i marts 2013 (pkt. 7) blev den proces, der skal ligge til grund for afklaring 
af behov på de enkelte skoler beskrevet. Der har været særlig opmærksomhed på 
helhedsløsninger, hvor der kan være dobbelt-udnyttelse af de fysiske miljøer, så kapaciteten kan 
udnyttes gennem hele dagen - både til læringsmiljøer for børn og unge og til forberedelse for 
vidensmedarbejderne.  
 

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme har på den baggrund foreløbig haft mindst to møder 
med alle skoler om det reelle behov for udskiftning af skolemøbler og muligheder for indretning af 
forberedelsespladser til lærere og pædagoger. I møderne har deltaget skoleledelser, 
repræsentanter for lærerne, arbejdsmiljørepræsentanter og i enkelte tilfælde teknisk 
servicemedarbejdere. Dialogerne har både drejet sig om, hvordan det fysiske læringsmiljø kan 
understøtte det nye i Folkeskolereformen og de indsatser, der allerede er i gang i Gentofte som fx 
”bevægelse – en time om dagen”. Derudover forholder alle skoleledelser sig til, hvordan tankerne 
om indretningen af forberedelsespladser understøtter det øgede fokus på læringseffekt.  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer, at der nu er et grundlag for at lave en 
samlet prioritering. Der er forskel på, hvor stort det umiddelbare behov er på skolerne, når det 
prioriteres, at alle skoler skal have en standard, der lever op til nutidige krav – både hvad angår det 
fysiske og det æstetiske (lærings)miljø.  

Derudover er der forskel på, hvor langt skolerne er nået i den konkrete vurdering af behovet. Det er 
stadig et mål, at der på alle skoler skal være synlige tiltag efter sommerferien 2014. Det er 
forventningen, at det i større eller mindre omfang kan lade sig gøre på alle skoler. P.t. er der 
prioriterede ønsker på skolerne for 1,5 – 2 mio. kr. I løbet af maj-juni vil vi komme tættere på det 
samlede behov her og nu. Det er forventningen, at der vil være ønsker til læringsmiljøer for ca. 3,5 
mio kr. og til forberedelsespladser på ca. 1,5 mio. kr. I løbet af efteråret vil alle skoler kunne drage 
fordel og lære af de erfaringer, der indhøstes. Indretning og indkøb fortsætter i hele skoleåret 
2014/15.    
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Dialogen med skolerne har vist, at der er store fordele i den samtidighed, der er i, at alle skoler 
skal gennemgå det fysiske læringsmiljø – især i forbindelse med Folkeskolereformen. Gentofte 
Ejendomme bestræber sig på, at få de bedste aftaler med leverandørerne. Dette sker dels ved 
koordinering af indkøb mellem skolerne dels ved benyttelse af SKI-aftalerne. Ud over indkøb af 
inventar vil der på nogle skoler være tale om mindre lokalemæssige justeringer som fx flytning af 
en dør.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller  

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der anlægsbevilges 6 mio. kr. til indkøb og indretning i 2014 med finansiering over det i 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til projektet 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 
 
2  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for digitalisering af folkeskoler i 2013 
 
010684-2014 
 
 
Resumé 

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 29. april 2013 at anlægsbevilge 12,5 mio. kr. til 
digitalisering i folkeskolerne i 2013, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Gentofte-Plan 2013 
til digitalisering af folkeskoler på 12,5 mio. kr. Desuden er der genbevilget 0,3 mio. kr fra 2012 til 
2013, hvorfor den samlede bevilling udgør 12,8 mio. kr.  

I budget 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. Herudover er der afsat et 
rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2015.    

Regnskabet for bevillingen på 12,5 mio. kr. til digitalisering af folkeskoler i 2013 forelægges 
fagudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. 

 
Baggrund 

Digitalisering på skoleområdet understøtter og fremmer Læring uden grænser (LUG). Det gælder 
blandt andet trådløs netværkskapacitet, sikkerhed på trådløst netværk samt medarbejder- og 
elevadgang til digitale arbejdsredskaber. 
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Regnskabet for digitalisering af folkeskolerne i 2013 ser således ud: 

Bevilling             12.811.000 kr. 

Forbrug                3.725.481 kr. 

Mindreforbrug     9.085.519 kr. 

Mindreforbruget udgør 71 % af den samlede bevilling og er genbevilget til 2014. Dette skyldes 
primært, at tiltagene vedrørende kompetenceudvikling og digital læringsplatform ikke er 
gennemført i 2013, men er udskudt til 2014.   

Af regnskabet fremgår det, at 2,4 mio. kr. er anvendt til digitalt arbejdsredskab for elever og 
analyse og modeller, 0,7 mio. kr. til digitalt arbejdsredskab for medarbejdere, 0,1 mio. kr. til 
udbygning af netsikkerheden på skolerne, 0,4 mio. kr. til understøttende organisation og 0,05 mio. 
kr. kompetenceudvikling.  

 
Vurdering 

Anlægsregnskabet skal ikke revideres særskilt, da der ikke har været transaktioner i mere end et 
regnskabsår. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At anlægsregnskabet for digitalisering af folkeskoler godkendes 

2. At sagsforløbet (logbog) tages til efterretning 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Logbog 
 Digitalisering af folkeskoler 2013, skema 4 
 Skema 2 med underskrift 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 
 
3  Åbent         Charter for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning 
 
045193-2013 
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Resumé 
Børn, Unge og Fritid og Teknik & Miljø har planer om i maj 2014 at lade Gentofte Kommune 
medunderskrive et charter for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning. 
 
Baggrund 
Baggrunden er, at Gentofte Kommune i marts 2014 sammen med 13 andre kommuner deltog i 
CityLAB 2014: en konference med fokus på ungeinvolvering i byplanlægning og 
samfundsplanlægning. Gentofte Kommune deltog med et hold bestående af tre unge, to politikere 
(Pia Nyring og Søren Heisel) og tre embedsmænd (fra hhv. Kultur og Bibliotek, Gentofte 
Ejendomme og Børn, Unge og Fritid). På konferencen arbejdede hver kommune med en konkret 
case. Gentofte Kommune havde valgt videreudvikling af de udendørs fysiske rammer på Campus 
Gentofte som case.  
 
Gentofte Kommunes deltagelse i konferencen har givet flere forskellige slags udbytte:  
  

 Ny inspiration til, hvordan vi i Gentofte Kommune fremadrettet kan inddrage kommunens 
unge i byudvikling og samfundsplanlægning.   

 Et inspirerende idekatalog til, hvordan de fysiske rammer på Campus kan videreudvikles 
med henblik på at skabe fysisk sammenhæng, fremme et levende studiemiljø og gøre 
Campus til et endnu mere attraktivt sted for de unge i Gentofte. 

 Positive erfaringer med at involvere unge i intensiv dialog med politikere og kommunens 
medarbejdere som afsæt for god og innovativ opgaveløsning i forbindelse med fysiske 
planlægningsopgaver. 

 
I forbindelse med CityLAB-konferencen blev de 14 deltagende kommuner involveret i at formulere 
en fælles vision for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning. Arrangørerne bag 
CityLAB opfordrer nu kommunerne fra CityLAB-konferencen og andre aktører til at underskrive 
charteret. Som underskriver af charteret forpligter man sig til at arbejde for fire principper for, 
hvordan fremtidens byer kan formes i en åben proces, hvor også unge medborgere får en stemme:  
  

 Medborgerskab: At øge unges indflydelse og medbestemmelse i udviklingen af fremtidens 
byer gennem samarbejde med kommunalpolitikere og kommunens medarbejdere. 

 Kommunikation: At sætte fokus på at styrke dialogen mellem politikere, unge og 
kommunens medarbejdere (i forbindelse med byudvikling og samfundsplanlægning). 

 Samskabelse: At give vejledning og kompetent sparring til unge, som henvender sig med 
konkrete udfordringer eller projektforslag og til at gøre vejen fra ide til handling så kort som 
muligt. 

 Innovation: At udfordre sig selv i planlægningsprocessen ved at bruge nye arbejdsmetoder 
og eksperimentere med rammerne for samskabelsesprocesser med unge og det øvrige 
civilsamfund for derved at sikre, at planlægningen i kommunerne bliver betragtet fra flere 
vinkler.  

 
Vurdering 
De fire principper i charteret er i fin overensstemmelse med indholdet i ”Ledetråde for det gode 
ungeliv”. Ledetrådene er et fælles afsæt for Gentofte Kommunes ungeindsats, som blev formuleret 
ultimo 2013 af Børn, Unge og Fritid, Kultur og Bibliotek og Social & Sundhed på baggrund af input 
fra de unge selv og ansatte i kommunen, der arbejder på ungeområdet. Ledetrådene skal 
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understøtte fælles retning, fælles tilgang og tættere samarbejde om at nå de ambitiøse 
målsætninger på ungeområdet. Og med ”mere magt til de unge” som en af de fem ledetråde 
lægger ”Ledetråde for det gode ungeliv” blandt andet op til en mere konsekvent inddragelse af de 
unge i kommunens opgavevaretagelse. 
  
Børn, Unge og Fritid og Teknik & Miljø agter at lade Gentofte Kommune underskrive ”Charter for 
unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning” i maj 2014 under forudsætning af, at 
Børne- og Skoleudvalget og Byplanudvalget tager nærværende orientering til efterretning. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Teknik & Miljø indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget og Byplanudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 
 
4  Åbent         Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2014 
 
010809-2014 
 
 
Resumé 

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets første tre måneder samt en opfølgning på de 
centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 1. kvartal 2014 til 
godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i maj 2014 og oversendes herefter til 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til 
fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af 
halvårsregnskab m.m. 

 
Baggrund 
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Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger 
af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle 
situation/udvikling. 

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne 
tillægsbevillinger og overførsler fra 2013. 

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en 
generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet. 

 
Vurdering 

Den økonomiske rapportering pr. 1. kvartal 2014 medfører samlet set behov for tillægsbevillinger 
på i alt -9,0 mio. kr. 
 
De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de fire 
hovedoverskrifter: 

1. Driftsudgifter (serviceudgifter) 
På serviceområdet forventes der ialt nettomerudgifter på 1,5 mio. kr. Der er merudgifter til bl.a. 
vejafvandingsbidraget til Nordvand, ændring af konteringspraksis vedr. børn med fysiske/psykiske 
lidelser, implementering af DUBU-systemet i Børn & Unge samt en række sociale 
myndighedstilbud. 

Modsvarende er der mindreudgifter bl.a. vedrørende tilbagebetaling fra Movia, længerevarende 
sociale botilbud, ny ungdomsuddannelse og sociale aktivitetstilbud. 

2. Driftsudgifter (øvrige udgifter) 
Forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne forventes samlet reduceret med -10,9 mio. kr., som i 
overvejende grad vedrører mindreudgifter til kontanthjælp, som følge af ny 
kontanthjælpsreform, nettomindreudgifter til seniorjob grundet lavere tilgang end oprindeligt 
forudsat samt merudgifter til forsikrede ledige som følge af beskæftigelsesudviklingen. 

3. Anlægsudgifter 
Merudgifter på ialt 16,5 mio. kr. vedrører primært ordningen med udskiftning af varmevekslere.  

4. Øvrige finansposter 
Den ansøgte øgede låneoptagelse på -16,0 mio. kr. 
vedrører fjernvarmeudbygningen, varmevekslere 

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 7 og er nærmere beskrevet på side 
8 og frem i notatet. 

 
Indstilling 

Økonomi indstiller: 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, 
Kultur- og Fritidsudvalget samt Socialudvalget: 
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At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 1. kvartal 2014 oversendes til 
godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

 
Tidligere beslutninger 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. maj 2014 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2014 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 
 
5  Åbent         Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede 
socialområde og specialundervisning 
 
048033-2013 
 
 
Resumé 
Udviklingsstrategi 2015 er den faglige del af Rammeaftale 2015 og beskriver udvikling i 
målgrupper og efterspørgsel efter tilbud inden for det specialiserede social- og 
specialundervsiningsområde. Udviklingsstrategi 2015 forelægges hermed til godkendelse.  

 
Baggrund 

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og 
specialundervisning, og herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for området, 
som består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien indgås mellem 
kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionens kommuner samt Region Hovedstaden og skal 
være godkendt af alle parter senest den 1. juni. Styringsaftalen skal være godkendt af parterne 
den 15. oktober. 

Udviklingsstrategien er den faglige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre 
koordinationen i udviklingen af de højt og mest specialiserede tilbud, skabe synlighed om 
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kapacitetsudviklingen og fastsætte, hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i 
fokus. Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i 
strategien. 

Udviklingsstrategi 2015 er baseret på den afgræsning af tilbud, som hovedstadsregionens 
kommuner besluttede sammen med Region Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for 
2011. Afgrænsningen betyder, at strategien som det primære fokuserer på tilbud til borgere med 
de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbud 
kan drives rentabelt og med høj faglighed.  

Siden kommunerne overtog det specialiserede socialområde er der sket et paradigmeskift på 
området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og 
efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og 
individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet 
kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse og rehabilitering 
med henblik på at understøtte den enkelte borgers recoveryproces. Udviklingen medfører, at der 
ikke i lige så høj grad som tidligere er direkte sammenhæng mellem målgruppeudvikling og behov 
for nye tilbud og opnormering af antal pladser. På voksenområdet lægges større vægt på, at 
borgerne skal komme sig og i større udstrækning - med den rette støtte - blive i stand til at klare 
sig med mindre indgribende hjælp. Dette betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere 
grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune. Der vil dog fortsat være behov for de højst 
specialiserede tilbud, som bl.a. Gentofte Kommune driver, herunder f.eks. Blindenetværket, der er 
et af de ni mest specialiserede tilbud i regionen. 

For at understøtte at Gentofte Kommune har tilbud, der kan understøtte de behov, som 
efterspørges nu og fremadrettet, arbejdes der generelt på at sikre fleksible tilbud, som kan 
håndtere, at borgere inden for samme målgruppe kan have varierende støttebehov, og som kan 
anvendes alt efter udviklingen i de enkelte målgrupper. Disse grundtanker ligger eksempelvis bag 
hele arbejdet med moderniserings- og ombygningsplanen af Bank Mikkelsens Vej området - "Det 
gode liv i nye rammer". På voksenområdet fastholdes f.eks. antallet af botilbudspladser, men det 
forventes, at der på sigt vil være behov for at omlægge nogle af pladserne til andre målgrupper 
end de eksisterende. 

Herudover er der fokus på mulighederne for samarbejde med andre kommuner om udnyttelse af 
den eksisterende kapacitet og om at dække fremtidige behov, bl.a. på de områder, hvor der kun er 
en mindre, men stigende efterspørgsel. 

Udviklingsstrategi 2015 peger på følgende udviklingstendenser inden for de enkelte målgrupper: 

På voksenområdet forventes antallet af borgere inden for målgrupperne voksne med stofmisbrug, 
alkoholmisbrug, sindslidelse, dobbeltdiagnoser og hjemløse fortsat at stige. Den samme tendens 
forventes i målgruppen for voksne med udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme. Sidst 
forventer en række kommuner en stigning i antallet af voksne udviklingshæmmede med psykisk 
sygdom eller demens. Men overordnet forventes antallet af voksne med udviklingshæmning til 
gengæld at falde. 

I forhold til udviklingen inden for de enkelte målgrupper på voksenområdet opleves generelt 
samme tendens i Gentofte Kommune som på landsplan, dog har efterspørgslen kun i perioder 
været stigende. 

På børne- og ungeområdet forventes ligeledes et fald i gruppen af børn og unge med 
udviklingshæmning men en stigning i målgrupperne børn og unge med sindslidelse, autisme, 
ADHD, psykosociale problemer og misbrug. 
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For begge områder gælder, at kommunerne generelt forventer et uændret behov for pladser 
fremover, dog med de afvigelser, at en væsentlig andel af kommunerne forventer en stigning inden 
for midlertidige botilbud på voksenpsykiatri- og aflastningsområdet, dog primært i eget regi. 
Endvidere forventes en stigning i efterspørgslen efter tilbud inden for misbrugsområdet for voksne 
og på forsorgshjem. En ikke entydig tendens er tillige, at der forventes en stigning i behovet for 
specialbørnehavepladser og aflastningstilbud målrettet børn og unge. 

På baggrund af analysen af bevægelserne på området vurderes der ikke aktuelt at være behov for 
i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region 
Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015.  

For Rammeaftale 2015 har ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udmeldt 
det særlige tema "Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse", og KKR Hovedstaden har 
valgt at sætte fokus på udviklingstemaet "Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose". Begge temaer 
vil blive behandlet i 2015. 

Udkast til Udviklingsstrategi 2015 har været drøftet på Handicaprådets møde den 28. april 2014. 
Handicaprådet havde ingen bemærkninger til udviklingsstrategien. 

Udkast til Udviklingsstrategi 2015 er vedhæftet. Bilag til udviklingsstrategien kan downloades på 
http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2015/ 

 
Vurdering 

Det vurderes, at udkast til Udviklingsstrategi 2015 overordnet betragtet giver et realistisk billede af 
udbud og efterspørgsel på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Aftalen 
adresserer de mest relevante problemstillinger og udviklingsbehov, som de opleves i såvel 
Gentofte Kommune som i Region Hovedstaden som helhed. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At udkast til Udviklingsstrategi 2015 godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Hovedstadsregionens Rammeaftale i Udviklingsstrategi 2015 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 
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6  Åbent         Høringsmateriale vedr. ændring af Vedtægt for styrelsen af Gentofte 
Kommunes folkeskolevæsen som følge af Folkeskolereformen 
 
013353-2014 
 
 
Resumé 
Gennemførslen af folkeskolereformen har medført en række ændringer i Folkeskoleloven. Børn, 
Unge og Fritid orienterer Børne- og Skoleudvalget om det forslag til ændringer af Vedtægt for 
styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen, der sendes i høring hos skolebestyrelserne og 
de faglige organisationer. Høringen gennemføres med henblik på forelæggelse af forslag til en ny 
styrelsesvedtægt for Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i juni 2014.  

 
Baggrund 
Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen beskriver de overordnede rammer 
for styringen af folkeskolevæsenet i Gentofte Kommune. Vedtægten beskriver Folkeskolelovens 
bestemmelser i forhold til Kommunalbestyrelsens ansvar og Kommunalbestyrelsen beslutninger og 
lovens bestemmelser vedr. skolebestyrelser, skoleledere, elevråd, skolernes ordning og omfang, 
undervisningens ordning og omfang og valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser. Som 
følge af den nye folkeskolelov foreslås en række konsekvensrettelser. Samtidig foreslås en mindre 
opstramning således, at de mere beskrivende dele af vedtægten udelades.  

 
Vurdering 
Forslaget til ændringer af Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen sendes i 
høring hos skolebestyrelserne og de faglige organisationer. På baggrund af de indkomne 
høringssvar forelægges forslaget til en revideret styrelsesvedtægt for Børne- og Skoleudvalget og 
Kommunalbestyrelsen.  

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen om høringsmaterialet vedr. ændringsforslag til Vedtægt for styrelsen af Gentofte 
Kommunes folkeskolevæsen tages til efterretning.  

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 
 
7  Åbent         Sundhedsaftale III - høring af politisk del 
 
025024-2013 
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Resumé 

Der skal inden udgangen af januar måned 2015 være indgået en ny sundhedsaftale mellem 
Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2015-2018. 

Med henblik på afgivelse af høringssvar til aftalens politiske del forelægges udkast til drøftelse med 
henblik på umiddelbare input, som forvaltningen vil indarbejde i forslag til Gentofte Kommunes 
høringssvar der skal behandles i fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen på junimøderne og 
indsendes senest den 30. juni 2014.  

 
Baggrund 

De gældende sundhedsaftaler, som er indgået mellem regionsråd og kommunalbestyrelser, 
udløber ved udgangen af 2014, og der skal inden udgangen af januar måned 2015 indgås en ny 
sundhedsaftale for perioden 2015-2018. Regeringen har besluttet, at der fremover kun skal være 
én sundhedsaftale pr. region og dermed ophører modellen, hvor hver enkelt kommune har 
individuelle forhandlinger med regionen. Det betyder, at kommunerne i Region Hovedstaden 
sammen skal indgå aftalen med regionen på baggrund af fælles politiske visioner og 
målsætninger. 

Den kommende sundhedsaftale vil bestå af en politisk del med visioner og målsætninger samt en 
administrativ del, hvori det konkretiseres hvordan målsætninger tænkes nået.  
Det vedlagte udkast til sundhedsaftalens politiske del tager afsæt i de fælles kommunale visioner 
og målsætninger som Embedsmandsudvalget for Sundhed udarbejdede på baggrund af politiske 
dialogmøder i efteråret 2013 – i form af det fælles kommunale rammepapir. 
Embedsmandsudvalget udkast blev behandlet i KKR den 9. oktober 2013 og i Socialudvalget på 
møde den 12. november 2013 – dagsordenens pkt. 3.   

Den politiske del af Sundhedsaftale III er bygget op omkring fire overordnede visioner, hvortil er 
knyttet to til tre politiske målsætninger til hver vision. 

Udkastet forelægges Handicaprådet, Seniorrådet og MED inden behandlingen i Børne- & 
Skoleudvalget, Socialudvalget. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på junimøderne, 
således at bemærkninger herfra kan indgå i behandlingen. 

Som bilag vedlægges høringsbrev fra Sundhedskoordinationsudvalget, Høringsudkast til politisk 
aftale og inspirationsmateriale til drøftelse af målsætninger.  

 
Vurdering 

Det er forvaltningens vurdering, at udkastet til sundhedsaftalens politiske del indeholder væsentlige 
politiske visioner og målsætninger for samarbejdet mellem Region og kommuner på 
sundhedsområdet i aftaleperioden, og udgør et godt afsæt for og ramme om det videre 
samarbejde på sundhedsområdet. 

 
Indstilling 

Børn-, Unge- & Fritid og Social & Sundhed indstiller 
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Til Børne- & Skoleudvalget og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At udkast til politisk del af Sundhedsaftale III drøftes med henblik på input til høringssvar, der 
udarbejdes af forvaltningen og forelægges til beslutning på junimøderne i fagudvalg og 
Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Høringsbrev vedr. sundhedsaftale III 
 Høringsudkast politisk aftale 
 Inspirationsmateriale om målsætninger 
 Proces for sundhedsaftale III 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 
 
8  Åbent         Høring vedr. plan for almen praksis 2014-2015 
 
013831-2014 
 
 
Resumé 
Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden, som forestår udarbejdelsen praksisplan for almen 
praksis, har revideret den senest godkendte praksisplan. Den reviderede praksisplan for perioden 
2014-15 er udsendt til høring. 
 
Baggrund 
Ifølge Sundhedsloven skal der inden d. 1. maj 2014 foreligge en ny praksisplan. 
Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden holdt deres første møde i starten af april 2014. Som 
følge af den korte tidsfrist har udvalget besluttet at gennemføre den nye praksisplanlægning i to 
trin: 
 

1)    Første trin består af en revision af den seneste praksisplan, som blev godkendt i 
regionsrådet i 2013 og som tidligere har været sendt i høring i kommunerne i efteråret 
2012. 
 

2)    Andet trin består af udarbejdelse af en ny praksisplan samt en underliggende 
udmøntningsaftale, som nærmere skal fastlægge vilkårene for gennemførsel af 
praksisplanen og sundhedsaftalen.  

 
 
Denne høring knytter sig til 1 trin i processen for den nye praksisplanlægning. Praksisplanen er 
også sendt i en forudgående høring hos Sundhedskoordinationsudvalget, 
Patieninddragelsesudvalget, Sundhedsstyrelsen, PLO-Hovedstaden og Hospitalerne i Region 
Hovedstaden. 
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I forhold til trin 2 har Praksisplanudvalget besluttet at påbegynde arbejdet med en helt ny 
praksisplan efter sommerferien. I den proces afsættes tid til den dialog og høring, som 
Sundhedsloven lægger op til. Gentofte Kommune vil således få den nye praksisplan i høring i 
efteråret 2014, jf. vedlagte tidsplan.    
 
Vurdering 
Social & Sundhed og Børn-, Unge og Fritid vurderer, at den reviderede praksisplan udgør et godt 
grundlag for almen praksis opgavevaretagelse i Region Hovedstaden og er et godt afsæt for det 
videre arbejde med praksisplanlægningen. 
 
Indstilling 
Børn, Unge & Fritid og Social & Sundhed indstiller 

Til Børne- & Skoleudvalget og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At forslag til den reviderede plan for almen praksis 2014-2015 tages til efterretning. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Grundbeskrivelse 
 Høringsbrev 
 Praksisudviklingsplan HØRINGSVERSION 
 Proces for praksisplan 
 Tidsplan for kommende praksisplanplanlægning 
 Praksisudviklingsplan Høringsversion m. ændringer 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 
 
9  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000674-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2014 
 
10  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
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000674-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


