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Møde i Socialudvalget den 11. juni 2012
1 Åbent

Proces for valg af indsatsområder i sundhedspolitikken 2013-2016

037653-2010

Resumé
Gentofte Kommune vedtog i 2008 en sundhedspolitik for "Det hele menneske". Politikkens
indsatsområder er gældende for perioden 2008-2012. I november 2011 besluttede
Kommunalbestyrelsen, at der i 2012 igangsættes en proces med henblik på at konkretisere og
prioritere sundhedspolitikkens indsatsområder for perioden 2013-2016. For at understøtte dette
arbejde igangsættes der en proces hvor kommende indsatsområder skal diskuteres, prioriteres og
udvælges.

Baggrund
Gentofte Kommune vedtog i 2008 en sundhedspolitik med en vision om at sikre gode muligheder
for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgerne i kommunen.
Sundhedspolitikken bygger på værdierne: Opmærksomhed på det hele menneske, fokus på tidlig
indsats, særlig forpligtelse for udsatte og kritiske syge borgere, sundhed et fælles ansvar og at den
faglige indsats er kompetent og innovativ.
For at videreføre sundhedspolitikken 2008-2012 igangsættes en politisk proces i 2012, der kan
understøtte den sundhedspolitiske vision med initiativer indenfor den borgerrettede og
patientrettede forebyggelse samt Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads.
Som besluttet på Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget,
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2011 fastholdes vision, værdier og temaer
fra den eksisterende sundhedspolitik, da disse fortsat vurderes at danne et godt fundament og en
god ramme for de kommende 4 års sundhedspolitik.
Det blev desuden besluttet at planlægge en proces i 2012 for konkretisering og prioritering af
sundhedspolitikkens indsatsområder med henblik på en revideret sundhedspolitik for 2013-2016.
Processen frem mod en revideret sundhedspolitik rummer bla. følgende aktiviteter:
1. Den 11. juni 2012 afholdes fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og
Socialudvalget. Mødet vil tage udgangspunkt i et fagligt oplæg af Sidsel Vinge fra Dansk
Sundheds Institut med en efterfølgende drøftelse af mulige indsatsområder. De øvrige
medlemmer fra Kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage i mødet.
2. Den 10. september 2012 afholdes fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og
Socialudvalget. På mødet udvælges og prioriteres de fremtidige indsatsområder på baggrund
af oplæg fra forvaltningen. De øvrige medlemmer fra Kommunalbestyrelsen inviteres til at
deltage i mødet.
3. Den 29. oktober 2012 forelægges det endelige forslag til indsatsområder for de relevante
fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunebestyrelsen der træffer beslutning om valg af
indsatsområder for 2013-2016
Inden forelæggelse af det endelige forslag til indsatsområder, gennemføres en høring i de
relevante råd.
For at understøtte processen er der udarbejdet en oversigt over gennemførte og igangværende
forebyggelses- og sundhedsfremmeinitiativer samt et baggrundsnotat, der beskriver en række
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faktuelle forhold vedr. forebyggelse- og sundhedsfremme (bilag eftersendes). Desuden vedlægges
den nuværende sundhedspolitik.

Vurdering
Det vurderes, at indsatsområderne for sundhedspolitikken 2012-2016 på en kvalificeret måde kan
udvælges og prioriteres ved at følge den foreslåede proces.

Indstilling
Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget:
1. At forslag om proces godkendes.
2. At udvalgene drøfter mulige indsatsområder.

Beslutninger
Pkt. 1: Vedtaget.
Pkt. 2: Drøftet.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Børne- og Skoleudvalget
________________________
Bilag
Sundhedspolitikken - Fælles status - bilag til den 11. juni 2012
Sundhedspolitik

Møde i Socialudvalget den 11. juni 2012
2 Åbent

Politiske mål i Gentofte Plan 2013 på Socialudvalgets område

023000-2012

Resumé
Der skal fastlægges nye mål til Gentofte Plan 2013 på tre af Socialudvalgets målområder. Der er
udarbejdet et forslag til justerede og nye visioner og mål for målområderne; "Borgere med
handicap, sindslidende og socialt udsatte", "Pleje og omsorg" og "Sundhedsfremme, forebyggelse
og rehabilitering". Målene vil ligeledes indgå i de interne kontrakter for Socialudvalgets område. De
interne kontrakter skal revideres til efteråret med gyldighed fra januar 2013. Desuden vil et af
målene på hvert målområde udgøre et mål i den kvalitetskontrakt, der skal udarbejdes efter
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styrelsesloven, jf. lov nr. 136 af 24. februar 2009, § 62, stk. 1. Målene, der kommer til at indgå i
kvalitetskontrakterne, er markeret i udkastet.

Baggrund
Frem mod vedtagelse af Gentofte Plan 2013 er det Socialudvalgets opgave at fastlægge de
overordnede politiske mål for Socialudvalgets målområder. Der skal fastlægges mål
for målområderne; "Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte", "Pleje og omsorg" og
"Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering".
Der er udarbejdet et forslag til nye og justerede politiske visioner og mål på tre af Socialudvalgets
målområder. Af oplægget fremgår det hvilke mål, der er gældende for 2012 og hvilke mål, der
foreslås at gælde for 2013.
De politiske mål fra Gentofte Plan vil ligeledes indgå i de nye interne kontrakter på Socialudvalgets
område, der skal udarbejdes i løbet af efteråret 2012 og med gyldighed for den nye
kontraktperiode, der forventes at vare fra 1. januar 2013 - 31. december 2014. De
nuværende interne kontrakter udløber ved udgangen af 2012.
På hvert målområde, skal der desuden udarbejdes et mål til en kvalitetskontrakt, der skal sætte
fokus på udvikling af service og kvalitet i den offentlige sektor. Kvalitetskontrakten skal udarbejdes
i henhold til styrelsesloven, jf. lov nr. 136 af 24. februar 2009, § 62, stk. 1. Målene, der kommer til
at indgå i kvalitetskontrakterne, er markeret i udkastet.

Vurdering
Det er Social og Sundheds vurdering, at målene på Socialudvalgets målområder vil udgøre gode
strategiske pejlemærker, der kan være med til at opfylde visionerne på målområderne. Samtidig
vurderer Social og Sundhed, at målene kan være med til at sikre dynamik og udvikle både service
og kvalitet i opgaveløsningen på Socialudvalgets målområder.

Indstilling
Social og Sundhed indstiller
Til Socialudvalget:
1. At målene på de tre målområder "Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte",
"Pleje og omsorg" og "Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering" til Gentofte Plan 2013
godkendes.
2. At de markerede mål samtidig udgør mål til kvalitetskontrakten på Socialudvalgets
tre målområder.

Beslutninger

Side 5 af 5

Pkt. 1-2: Vedtaget. Med bemærkning om, at der tilføjes et yderligere mål til målområde 54
vedr. tidlig opsporing med fokus på mental sundhed.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________
Bilag
SOSU - mål til Gentofte Plan 2013

Møde i Socialudvalget den 11. juni 2012
3 Åbent

Revisionsberetning for 2011 vedrørende Socialudvalgets område

022353-2012

Resumé
Social & Sundhed og Kommuneservice afgiver bemærkninger til PwC's revisionsberetning om
revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af
ordninger om refusion eller tilskud fra staten vedrørende regnskabsåret 2011.

Baggrund
Revisionsberetningen om de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder der er
omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten, udsendes til alle
kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Vurdering
Revisionen har ikke konstateret forhold, som har givet anledning til bemærkninger inden for
Beskæftigelsesministeriets samt Social- og Integrationsministeriets ressortområder.

Indstilling
Social & Sundhed og Kommuneservice indstiller
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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1. At Revisionsberetning om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige
områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten vedrørende regnskabsåret
2011 tages til efterretning.
2. At bemærkningerne til revisionsberetningen godkendes.

Beslutninger
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________
Bilag
Notat om revisionsberetning for 2011 vedrørende Socialudvalgets område

Møde i Socialudvalget den 11. juni 2012
4 Åbent
april 2012

Statistik vedr. delområderne Arbejdsmarked og Integration til og med

041444-2005

Baggrund
På baggrund af Socialudvalgets ønske om en løbende rapportering på områderne Arbejdsmarked
og Integration forelægges en opgørelse over antal fuldtidspersoner, der modtager ydelser og
vurdering af det forventede forbrug sammenholdt med budgettet. Socialudvalget vil få forelagt
denne opgørelse i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger
Taget til efterretning.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________
Bilag
Statistik vedr delområderne Arbejdsmarked og Integration til og med april 2012

Møde i Socialudvalget den 11. juni 2012
5 Åbent

Kvartalsvis afrapportering for 2012 på det specialiserede socialområde

018886-2012

Resumé
Oversigt med indrapportering til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. budget, korrigeret
budget og forventet regnskab for det specialiserede socialområde pr. 31. marts 2012 vedlægges til
drøftelse. Det skal bemærkes, at kolonnen "Korrigeret budget 2012" i vedlagte notat er det
korrigerede budget pr. 31. marts 2012 og indeholder derfor ikke de
tillægsbevillinger/budgetomplaceringer, som Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 29. maj
2012.

Baggrund
Som del af Økonomiaftalen 2010 aftalte KL og Regeringen, at der skal sættes ekstra fokus på det
specialiserede socialområde. Parterne indgik derfor aftale om, at kommunerne fra 2010 kvartalsvis
skal indrapportere budget, korrigeret budget og forventet regnskab for det specialiserede
socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Rapporteringen skal ske inden udgangen det
efterfølgende kvartals første måned (dog inden udgangen af august for 2. kvartal),
og Kommunalbestyrelsen skal samtidig orienteres herom.
I Gentofte Kommune er det blevet aftalt, at en oversigt med den skete indrapportering til Økonomiog Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde udsendes til
Kommunalbestyrelsen inden udgangen af april, august, oktober og januar, og at oversigten
forelægges til drøftelse på det første møde herefter i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og
Socialudvalget.

Vurdering
Det er Social & Sundheds opfattelse, at oversigten er udtryk for, at budgettet for det specialiserede
socialområde samlet set forventes overholdt.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Socialudvalget:
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At oversigten med indrapportering til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. budget, korrigeret
budget og forventet regnskab for det specialiserede socialområde pr. 31. marts 2012 drøftes.

Beslutninger
Drøftet.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________
Bilag
Kvartalsvise afrapportering pr. 31.3.2012

Møde i Socialudvalget den 11. juni 2012
6 Åbent

Venteliste til pleje- og ældreboliger

000315-2012

Resumé
Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 25/5-12

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Socialudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
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________________________
Bilag
Venteliste til pleje- og ældreboliger

Møde i Socialudvalget den 11. juni 2012
7 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
043463-2011

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________

Møde i Socialudvalget den 11. juni 2012
8 Lukket
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
043463-2011

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________
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