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Møde i Socialudvalget den 04. december 2012 
 
1  Åbent         Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet for 2013 
 
046647-2012 
 
 
Resumé 

Socialudvalget forelægges kvalitetsstandarden for 2013 på pleje- og sundhedsområdet. 
Revideringen omfatter denne gang kun mindre indholdsmæssige og redaktionelle ændringer, som 
ikke berører serviceniveauet. 

Ligeledes forelægges Socialudvalget "Politik for tilsyn på hjemmehjælp" efter § 83 i Lov 
om Social Service på pleje- og sundhedsområdet gældende for 2013. Politikken forelægges 
uændret fra 2012. 

 
Baggrund 

Lov om Social Service fastlægger, at Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune skal 
udarbejde og vedtage kvalitetsstandarder for praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning. 

Social & Sundhed skal én gang årligt revidere og forelægge kvalitetsstandarderne for praktisk og 
personlig hjælp og pleje samt træning til fornyet godkendelse. Det er senest sket ved 
Socialudvalgets møde den 6. december 2011, hvor kvalitetsstandarden blev godkendt. 

I vedlagte notat forelægges kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i 
plejeboliger med hjemmehjælp samt hjemmesygeplejeydelser, som beskriver kvalitetsmål for 
visitationspraksis, visitationsredskaber, kriterier for tildeling af praktisk og personlig hjælp, 
hjemmesygepleje, afløsning og aflastning samt forhold omkring leverandører af praktisk og 
personlig hjælp. 

Lov om Social Service § 151c fastlægger ligeledes, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og 
vedtage tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør 
efter § 91. Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter 
§ 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på 
tilsynspolitikken. Det er senest sket ved Socialudvalgets møde den 6. december 2011, hvor forslag 
til Politik for tilsyn med hjemmehjælp blev godkendt. 

Politikken for tilsyn omfatter således i Gentofte Kommune tilsynet med 
hjemmehjælpsleverandørerne som pr. 1.12.2012 omfatter Gentofte Hjemmepleje (Gentofte 
Kommune) og 16 private firmaer.  

Leverandørerne arbejder alle med levering af hjemmehjælp til brugere i eget hjem, idet 
Socialudvalget tidligere har besluttet, at det frie leverandørvalg ikke omfatter beboere i 
kommunens plejeboliger med hjemmehjælp. Tilsynet i plejeboliger er omfattet af bestemmelserne 
om tilsyn efter Lov om Social Service § 151 i plejeboliger og lignende boligenheder. 

Tilsyn hos hjemmehjælpsmodtagere afrapporteres årligt til Socialudvalget sammen med de øvrige 
tilsyn gennem "Årsberetning for tilsyn vedrørende pleje- og sundhedsområdet". 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=580758
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Vurdering 

Det er Social & Sundheds vurdering, at der alene er behov for redaktionelle ændringer i 
kvalitetsstandarderne, og det foreslås derfor, at kvalitetsstandarderne videreføres uændret i 2013. 

Det er Social & Sundheds vurdering, at der ikke er behov for ændringer af Politik for tilsyn på 
hjemmehjælp, og det foreslås derfor, at politikken videreføres uændret i 2013. 

 
Indstilling 
  
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Socialudvalget: 

1. At Kvalitetsstandarden  for praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet m.m. forlænges 
uændret, så den gælder for 2013. 

2. At Poltik for tilsyn med hjemmehjælp forlænges uændret, så den gælder for 2013.  
3. At der indhentes udtalelse fra Seniorrådet og Handicaprådet. 
4. At sagen forelægges på ny såfremt udtalelsen fra Senior- eller Handicaprådet giver 

anledning hertil. 

  

  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Kvalitetsstandard 2013 for praktisk og personlig hjælp og pleje m.m. 
 Politik for tilsyn med hjemmehjælp 2013 

 
 
Møde i Socialudvalget den 04. december 2012 
 
2  Åbent         Anlægsbevilling, fortsat forsøg med trivselsskærm på Søndersøhave 
 
050237-2010 
 
 
Resumé 

Der redegøres for forslag om at fortsætte og udvide forsøget med trivselsskærme på 
Søndersøhave, samt ansøges om frigivelse af anlægsbevilling på kr. 600.000 fra puljen til 
velfærdsinnovation 2012. 

 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=2988038
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=2987934
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=407713
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Baggrund 
Kommunen har i samarbejde med Ålborg Kommune og Kuben Management gennemført et forsøg 
med den såkaldte trivselsskærm, dels på Søndersøhave og dels på Lindholm plejehjem i Ålborg. 
Projektet var finansieret af en pulje til udvikling af velfærdsteknologi i den almene boligsektor fra 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ministeriet gav et tilskud på 948.000 kr.  
 
Der er udarbejdet en evaluering af forsøget, og erfaringerne har været meget positive i begge 
kommuner.  
  
 I forsøget har følgende funktioner været afprøvet i ialt 4 boliger: 

 Videokald (Skype)  
 Bestilling af mad  
 Styring af varme og lys i lejligheden  
 Kalender og beskedsystem 

Der ansøges nu om frigivelse af bevilling på kr. 600.000 til at fortsætte og udvide forsøget på 
Søndersøhave fra to til fem boliger samt i dele af fællesarealet. Formålet er at videreudvikle flere 
funktioner på tabletten og dermed indhente yderligere erfaringer, samt at udbrede brugen af dele 
af systemet, så flere borgere kan få glæde af det.  
 
Søndersøhave har foreslået følgende nye/forbedrede funktioner: 
 

 Bedre integration til KRAM for madbestilling, samt indkøb af ”fællestablets”, der kan 
muliggøre madbestilling (med personalehjælp) for borgere, der ikke har en individuel tablet.  

 Forbedring af kalenderfunktionen, så borgerne og pårørende selv kan lægge aftaler ind.  
 Forbedring og udvidelse af beskedsystemet, så borgerne i højere grad kan bruge det til at 

kommunikere med personalet.  
 Etablering af træningsmodul.  
 Forbedring af videokald (Skype), som ikke har virket særligt stabilt i forsøgsperioden.  
 Automatiske gardinstænger i to lejligheder.  
 Opsætning af fælles større skærm i fællesområdet, til de borgere der ikke har en individuel 

tablet, så de også kan få glæde af dele af systemet.  
 Etablering af trådløst netværk i fællesområderne, der både kan dække administrative og 

beboerrettede funktioner. Netværket er opdelt, så sikkerheden for de administrative 
funktioner ikke kompromitteres, og det indgår ikke i forsøget at lægge administrative 
funktioner ud på beboernes tablets.  

Jura har undersøgt, om kommunen kan anskaffe tablets, etablere individuelle internetopkoblinger 
samt etablere og drive et netværk til beboerne inden for kommunalfuldmagtens rammer. Som et 
fortsat forsøg i en begrænset periode, kan det godt tillades.  
 
I trivselsskærmen integreres mange ting:  
- redskab til at styre bygningen (hjælpemiddel til større selvhjulpenhed)  
- et kommunikations- og underholdningsredskab for borgerne (skype, internet)  
- et arbejdsredskab for personalet (ressourcebesparende ifm. kommunikation, madbestilling, 
dokumentation etc.). 
 
Såfremt trivselsskærmen på længere sigt skal udbredes og gøres til et permanent tilbud i 
plejeboligerne, er der mange forhold vedr. finansiering af både anskaffelse og drift, som skal 
afklares.  
 
Ved det afsluttende møde med ministeriet, som blev afholdt i oktober, har parterne i forsøget derfor 
opfordret ministeriet til at justere lovgivningen, så de nuværende meget stramme grænser mellem 
finansiering og drift af boligerne (almenboligloven), kommunens drift af servicearealer og 
beboernes hjælpemidler opblødes.  
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Ministeriet tilkendegav forståelse for, at der må etableres overskuelige lovgivningsmæssige 
rammer, hvis man vil understøtte udbredelsen af denne type teknologier.  

 
Vurdering 

Social og Sundhed vurderer, at de hidtidige positive erfaringer gør det relevant at fortsætte 
forsøget for dermed at undersøge mulighederne for at indhente yderligere fordele i forhold til 
beboernes trivsel og driften af boligerne. 

 
Indstilling 

Social og Sundhed indstiller: 

Til Socialudvalget:  

1.  At forsøget med trivselsskærmen fortsættes på Søndersøhave. 

Til  Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

2.  At der gives anlægsbevilling på kr. 600.000 ekskl. moms med finansiering fra puljen til 
velfærdsinnovation 2012. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 04. december 2012 
 
3  Åbent         Status på 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. 
 
På sit møde den 11. oktober 2012 punkt 4 vedtog Socialudvalget en procesplan for fornyelse af 
handicappolitikken, hvor oplæg til fornyet Handicappolitik skulle behandles politisk på et åbent 
Socialudvalgsmøde den 4. december 2012. 

 
Baggrund 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=221117
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Status er at evalueringen af Handicappolitikken blev drøftet på et borgermøde i Rådhushallen den 
19. september 2012. På borgermødet blev der nedsat en referencegruppe, som har holdt møde 
med Handicaprådets formandskab den 30. oktober 2012. 
 
Evalueringen og oplæg til ny politik er endvidere drøftet på en intern tværfaglig workshop den 19. 
november 2012, med deltagelse af godt 35 ledere og medarbejdere fra alle opgaveområder. 
 
Der er således et samlet materiale bestående af skriftlige Input, kommentarer og forslag til ny 
handicappolitik. 

 I evalueringen  
 Fra borgermødet  
 Referencegruppe  
 Tværgående medarbejder workshop 

 
Vurdering 
Materialet blev drøftet på et styregruppemøde mellem Handicaprådets formandskab og 
forvaltningen den 15. november 2012. Her blev det vurderet at processen har afstedkommet så 
mange input og synspunkter, at der behov for mere tid til at udarbejde og drøfte et tekstoplæg som 
kan forelægges politisk. 
 
Der er ligeledes et ønske om at afholde et informationsmøde om FN´s handicap konvention som 
grundlag for arbejdet med den kommende Handicappolitik. Mødet forventes afholdet i januar. 
 
Derfor foreslås det at forlænge processen frem mod fornyet Handicappolitik, således at tekstoplæg 
til fornyet Handicappolitik forlægges til drøftelse på Socialudvalgets møde i marts og til endelig 
vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i april/maj. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Socialudvalget: 
 
At forslag til proces for udarbejdelse af fornyet Handicappolitik vedtages. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 04. december 2012 
 
4  Åbent         Støtte til Frivilligt socialt arbejde - ansøgninger til §18 
 
043103-2012 
 
 
Resumé 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=567786
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Støtte til frivilligt socialt arbejde ydes efter bestemmelserne i lov om social service §18. 
 
Socialudvalget tiltrådte på sit møde den 9. september 2004, pkt. 1, kriterier for fordeling af støtten. 

 
Baggrund 

I budgettet for 2013 er der afsat 3.063.000 kr. til frivilligt socialt arbejde. 
 
Efter fradrag af udgifter på 640.000 kr. til husleje, varme, elektricitet m.v. i kommunens lejemål til 
Netværkshuset, Ericavej 149, 789.000 kr. i tilskud til Ældresagens lejemål på Ordrupvej 60 samt 
793.000 kr. i driftstilskud til Charlotteklubben, resterer der 841.000 kr. til uddeling i 2013. 
 
Efter annoncering i Villabyerne og på Gentofte Kommunes hjemmeside, er der indkommet 43 
ansøgninger fra foreninger og organisationer. 

 
Vurdering 

Ifølge Socialministeriets vejledning nr. 7 til Lov om social service vedrørende §18 midler kan 
økonomisk støtte ydes til organisationer, foreninger m.v., der udfører socialt arbejde i frivilligt regi i 
forhold til de grupper i befolkningen, der har et særligt behov for tilbud, der kan medvirke til at 
styrke personlig kontakt og sociale relationer. 
 
Organisationerne bør desuden have et tilhørsforhold til Gentofte Kommune. 
 
Med udgangspunkt heri og i de af Socialudvalget fastsatte kriterier har Social & Sundhed vurderet 
de indkomne ansøgninger og indstiller, at der ydes tilskud til 33 foreninger med i alt  kr.  
 
Til rest på kontoen er herefter 14.250 kr. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

  

Til Socialudvalget: 

  

1.  At der i overensstemmelse med det ovenstående afsættes midler til driftsudgifter til 
Netværkshuset, Ældresagens lejemål samt driftstilskud til Charlotteklubben.  

2.  At der ydes tilskud til 33 foreninger med i alt 826.750 kr. i 2013. 

 
 
 
_________________________ 
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Bilag 

 Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i 2013 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 04. december 2012 
 
5  Åbent         Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
000315-2012 
 
 
Resumé 

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 20.11.12.  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller  

Til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 04. december 2012 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
043463-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=2997568
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=493890
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=2988070
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=472901


  Side 10 af 10 
 

 
Møde i Socialudvalget den 04. december 2012 
 
7  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
043463-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


