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Resumé
Gentofte Kommune udarbejdede en behovs- og kapacitetsanalyse på social- og
specialundervisningsområdet, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008. Det
blev samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes en perspektivplan for social- og
specialundervisningsområdet. En tværgående arbejdsgruppe med repræsentation af Børn, Unge
og Fritid, Social & Sundhed samt ad-hoc Gentofte Ejendomme har styret og koordineret processen
med at udarbejde et udkast til perspektivplan for området. Perspektivplanen foreligger nu i
høringsudkast og indstilles godkendt til høring i Handicaprådet og i relevante bruger- og
pårørenderåd. De enkelte anbefalinger i perspektivplanen skal efterfølgende konkretiseres og
lægges op enkeltvis til endelig politisk vedtagelse.
Direktør for Børn, Unge og Fritid, Frank E. Andersen samt direktør for Social & Sundhed, Søren
Bønløkke præsenterer på det fælles møde mellem Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget den
17. januar 2011 et oplæg om perspektivplanen for fagudvalgene som oplæg til den tværgående
drøftelse.

Baggrund
I forbindelse med strukturreformen i 2007, hvor en række opgaver på social- og
specialundervisningsområdet overgik fra amterne til kommunerne, overtog Gentofte Kommune en
række af de mest specialiserede tilbud fra det tidligere Københavns Amt. Desuden fik
kommunerne ansvaret for den vidtgående specialundervisning for børn og unge og den
kompenserende specialundervisning for voksne samt for misbrugsbehandlingen.
Kommunerne i regionen indgik i forbindelse med strukturreformen en hensigtserklæring, der
indebar, at kommunerne i en 2-årig periode (2007 og 2008) ikke ændrede væsentligt ved udbuddet
af pladser eller efterspørgslen som led i at sikre kommunerne henholdsvis forsynings- og
budgetsikkerhed.
Efter hensigtserklæringens udløb den 1. januar 2009 blev en samarbejdsaftale indgået
mellem kommunerne i regionen. Samarbejdsaftalen indeholder en række principper, der på
samme tid skal respektere den enkelte kommunes handlefrihed og samtidig forpligte kommunerne
på den fælles opgave om at sikre den fornødne kapacitet på området.
Forud for indgåelse af samarbejdsaftalen udarbejdede Gentofte Kommune en behovs- og
kapacitetsanalyse, der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008. Det blev
samtidigt besluttet, at der skulle udarbejdes en perspektivplan for social- og
specialundervisningsområdet.
Gentofte Kommune blev en relativ stor udbyder af pladser som følge af de mange tilbud, som
kommunen overtog i forbindelse med strukturreformen. Samtidig køber Gentofte Kommune mange
pladser i andre kommuner. Gentofte Kommune indgår således i et gensidigt afhængighedsforhold
med en række andre kommuner, hvilket gør kommunen afhængig af regionale ændringer i udbuds-

Side 3 af 3

og efterspørgselsstrukturen. Dette indebærer en økonomisk risiko, eksempelvis hvis andre
kommuners efterspørgsel efter pladser i kommunens tilbud og institutioner falder.
Der er desuden en række forhold, der aktualiserer en samlet stillingtagen til, hvordan kapaciteten
og indholdet af tilbuddene på hele området fremadrettet sikres:







Der ses en tendens til, at en række kommuner hjemtager borgere = faldende efterspørgsel
Der er udækkede behov for enkelte målgrupper = øget efterspørgsel
Der er formindsket økonomisk råderum i kommunerne
Der ses ændret diagnosticering
Der sker en omlægning af behandlingspsykiatrien i regionen
Der er ændrede forventninger til nogle af tilbuddenes fysiske forhold (eksempelvis
forventning om eget bad i botilbud)

Der har været nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentation af Børn, Unge og Fritid,
Social & Sundhed samt ad-hoc Gentofte Ejendomme. Arbejdsgruppen har styret og koordineret
processen og har udarbejdet de tværgående afsnit. Desuden har underarbejdsgrupper i de to
opgaveområder bidraget med data, analyse og de konkrete anbefalinger i Perspektivplanen.
I forbindelse med udarbejdelsen af perspektivplanen blev der i foråret 2010 holdt tre tværgående
temamøder på social- og specialundervisningsområdet om henholdsvis 1) Unge med særlige
behov, 2) Autisme fra barn til voksen og, 3) Fremtidens boliger.
Med afsæt i temamøderne er der udarbejdet følgende fire bærende principper, der fremadrettet
foreslås at være styrende for planlægningen og indsatsen på området:





Selvforsyning, nærhed og inklusion er bærende principper i opgaveløsningen
Ungeindsatsen skal være sammenhængende og helhedsorienteret
Der er fokus på fleksibilitet og tværfaglighed i opgaveløsningen
Teknologi og innovative løsninger skal indtænkes i opgaveløsningen

Med udgangspunkt i de bærende principper er der udarbejdet udkast til en samlet perspektivplan
for social- og specialundervisningsområdet i Gentofte Kommune, der fremlægges til politisk
drøftelse på et tværgående møde mellem Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget.
Perspektivplanen indeholder udover de bærende principper en lang række anbefalinger til justering
og/ eller ombygning af eksisterende tilbud, forpligtende samarbejder med andre kommuner, forslag
om supplerende behovsanalyser mv.
Efter den tværgående drøftelse i Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget foreslås
perspektivplanen at blive sendt i høring i Handicaprådet og i relevante bruger- og pårørenderåd,
hvorefter nyt udkast forelægges til politisk godkendelse sammen med de modtagne høringssvar.
Perspektivplanen angiver retningen fremadrettet for social- og specialundervisningsområdet i
Gentofte Kommune. I læsevejledningen er Perspektivplanens opbygning og indhold beskrevet
nærmere. De enkelte anbefalinger i perspektivplanen skal efterfølgende konkretiseres og lægges
op enkeltvis til endelig politisk vedtagelse.
Direktør for Børn, Unge og Fritid, Frank E. Andersen samt direktør for Social & Sundhed, Søren
Bønløkke præsenterer på det fælles møde et oplæg om perspektivplanen for fagudvalgene som
oplæg til den tværgående drøftelse.
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Vurdering
Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed vurderer, at Perspektivplanen udgør et godt fundament
for at tackle de nuværende og fremtidige udfordringer på social- og specialundervisningsområdet.
Det er vurderingen, at Perspektivplanen både på kort og på langt sigt vil danne et godt grundlag for
at sikre fleksible, rummelige og ressourceeffektive tilbud af høj kvalitet til gavn for den enkelte
borger.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:
1. At Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget drøfter udkastet.
2. At udkast til Perspektivplan for social- og specialundervisning sendes i høring i Handicaprådet
og relevante bruger- og pårørenderåd

Tidligere beslutninger
Børne- og Skoleudvalget den 17-01-2011
Beslutning foreligger endnu ikke

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

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________
Bilag
Samlet perspektivplan pr 22 december til politisk behandling og høring
Bilagsoversigt og samlede bilag til PP
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