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Møde i Socialudvalget den 04. december 2014 
 
1  Åbent         Sundhedspolitikken 2015 
 
032047-2014 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog Gentofte Kommunes ’Sundhedspolitik 2013-2016’ i februar 2013. 
Sundhedspolitikkens vision og værdier sætter rammerne for sundhedsarbejdet i Gentofte 
Kommune, og har fokus på temaerne borgerrettet forebyggelse, mental sundhed og patientrettet 
sundhed. Sundhedspolitikkens understøttes økonomisk af tilknyttede puljemidler. For perioden 
2013-14 er der igangsat og gennemført handleplaner for at udmønte de politiske visioner og 
prioriteringer. Resultatet og evalueringen af disse handleplaner vil blive forelagt de politiske udvalg 
i foråret 2015. Her følger Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015, som forelægges til 
godkendelse.  

 
Baggrund 

Ifølge Sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2 har kommunerne ansvaret for den borgerrrettede 
forebyggelse og den del af den patientrettede forebyggelse, der finder sted, når patienten ikke er i 
behandling på sygehus eller hos den praktiserende læge. 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 25. februar 2013 ’Sundhedspolitik 2013-2016’. 
Sundhedspolitikkens vision er, at: ”Sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil 
blandt borgere i Gentofte Kommune”. Der er udarbejdet handleplaner for indsatserne for 2013-14, 
som afsluttes ultimo 2014 og evalueres ultimo 2014/primo 2015.  

Handleplaner for Sundhedspolitikken 2015 
 
Her præsenteres udarbejdede handleplaner for Sundhedspolitikken i 2015, som forelægges til 
godkendelse. 
Handleplanerne for sundhedsarbejdet i 2015 er udarbejdet af opgaveområderne. Der er nedsat en 
tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børn, Unge & Fritid, Social og Sundhed, Kultur 
& Bibliotek og Forebyggelse & Sundhedsfremme, der har vurderet de indkomne handleplaner. 
Arbejdsgruppens indstilling er præsenteret for og godkendt af Direktionen. Indstillingen om 
handleplaner for 2015 fremlægges nu med henblik på politisk godkendelse.  

Handleplanerne er vurderet ud fra følgende kriterier:  

 Ligger handleplanen inden for Sundhedspolitikkens indsatsområder: Borgerrettet 
forebyggelse, mental sundhed eller patientrettet forebyggelse. 

 Ligger handleplanen inden for Gentofte Kommunes Budgetaftale 2015-18. Dette mål er 
medtaget, da det afspejler de politiske prioriteringer for de kommende år. 

 Foreligger der evidens for indsatsen. 
 Handleplanens ’volumen’. Baseret på erfaringer fra Sundhedspolitikkens handleplaner for 

2013-14, har der fra organisationen, såvel BUF som SOSU, været et ønske om, at 
Sundhedspolitikkens handle¬planer for 2015-16 udmøntes i færre og større projekter. 

 Foreligger der klare mål og succeskriterier. 
 Er der en plan for evaluering. 
 Er der en plan for forankring. 
 Understøtter handleplanen opgaveområdernes mål og opgaveportefølge. 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=716112
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 Dækker handleplanerne bredt opgaveområderne inden for Sundhedspolitikkens temaer. 

Der indstilles 8 handleplaner til støtte via Sundhedspolitikkens pulje, se bilag. 

  

Organisering 

 Forebyggelse & Sundhedsfremme er tovholdere for koordineringen af Sundhedspolitikkens 
samlede indsats. 

 Tovholderne for de enkelte handleplaner har ansvaret for, at handleplanen gennemføres og 
implementeres med støtte fra Forebyggelse & Sundhedsfremme. 

 For at sikre handleplanernes bæredygtighed, vil tovholderne for de enkelte handleplaner 
blive indkaldt til en drøftelse af handleplanen i Forebyggelse & Sundhedsfremme. Formålet 
hermed er at konkretisere handleplanen og udvikle en strategiplan, der sikrer 
handleplanens gennemførelse, implementering og forankring i organisationen samt sikrer 
formidling af handleplanens resultater. 

Evaluering 

 Der udarbejdes konkrete evalueringsplaner for hver enkelt handleplan.  

Tidsplan 

 Arbejdet med handleplanerne 2015 igangsættes primo 2015 og afsluttes ultimo 2015. 
 Der opsættes milepæle for de enkelte handleplaner, og der afholdes tre koordinerede 

møder: Et primo 2015, et medio 2015 og et ultimo 2015. 

 
Vurdering 

Det vurderes, at Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015 samlet bidrager til at imødekomme og 
understøtte Sundhedspolitikkens vision og de politisk udvalgte indsatsområder: Borgerrettet 
forebyggelse, mental sundhed og patientrettet sundhed. 

Det vurderes, at Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015 vil bidrage til at fremme sundheden i 
Gentofte Kommune. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed, Forebyggelse & Sundhedsfremme og Børn, Unge & Fritid indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Byplansudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015, herunder økonomien vedr. handleplanerne, 
godkendes. 

 
Tidligere beslutninger 
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Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Byplanudvalget den 27. november 2014 kl. 17.01 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2014 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2014 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Oversigt og økonomi vedr  Sundhedspolitikkens handleplaner indstillet til støtte i 2015 
 Bilag 2 - Sundhedspolitikkens handleplaner indstillet til støtte i 2015 

 
 
Møde i Socialudvalget den 04. december 2014 
 
2  Åbent         Godkendelse af ydelsesbeskrivelser på JAC 
 
005242-2014 
 
 
Resumé 
Ydelsesbeskrivelserne, der fastsætter kvalitetsniveauet på kommunens tilbud, skal revideres og 
godkendes en gang i hver valgperiode. Social & Handicap Drift udarbejdede i sidste valgperiode 
ydelsesbeskrivelser for alle tilbud i Social & Handicaps Drifts område. Ydelsesbeskrivelserne for 
JAC er nu revideret og forelægges til godkendelse.  

 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3731638
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3731639
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=686705
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Baggrund 

Af Styringsaftalen (Rammeaftalen) fremgår, at der til hver takstgruppe skal være knyttet en 
beskrivelse af brugergruppens funktionsniveau, der skal tage udgangspunkt i den terminologi og 
kategorisering af funktionsniveauer, der anvendes i Voksenudredningsmetoden. Det fremgår 
desuden, at der til hver takstgruppe tilknyttes en ydelsesbeskrivelse, der tydeligt angiver omfanget 
og tyngden af de leverede ydelser.  

Ydelsesbeskrivelserne fastsætter kvalitetsniveauet på kommunens tilbud ved at specificere de 
ydelser, der er omfattet af taksten og som tilbuddet leverer. Ydelsesbeskrivelserne beskriver blandt 
andet de enkelte tilbuds målgruppe, antal pladser, faglig referenceramme, ydelsens indhold og 
takst (og er dermed et katalog, hvori de enkelte tilbud kan afgrænse deres faglighed og ydelse). 
Hermed sikres det, at borgerne tildeles det tilbud, der passer bedst til den enkelte ud fra en konkret 
og individuel vurdering. 

Det har under denne revision været et væsentligt element at skabe sammenhæng til 
voksenudredningsmetoden VUM, således at der skabes et fælles sprog fra bestilling til udførelse. 
Konkret anvendes VUM-temaerne i beskrivelsen af tilbuddenes ydelser. 

For botilbuddene har det været væsentligt at få beskrevet, at det er en forudsætning for 
takstberegningen, at borgerne er i beskæftigelse eller uddannelse i minimum fire dage ugentlig, 
idet dette har indflydelse på personalenormeringen.  

Under afsnittet i ydelsesbeskrivelserne om formål og faglig referenceramme er det præciseret, at 
rehabilitering og medborgerskab er en fælles referenceramme i Gentofte Kommune. 

Der er således 2 formål med at fremlægge ydelsesbeskrivelserne til drøftelse i Handicaprådet og 
Socialudvalget: Dels den almindelige revurdering, dels justering af beskrivelserne, så de svarer til 
Voksenudredningsmetodens kategoriseringer. 

Ydelsesbeskrivelserne er ikke udarbejdet med borgerne som målgruppe, men er et professionelt 
værktøj til ledere og sagsbehandlerne, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området.  

Ydelsesbeskrivelserne skal ses i sammenhæng med ”Serviceniveau for brugerbetaling” og 
kvalitetsstandarderne i Gentofte Kommune. Kvalitetsstandarderne har været forelagt til politisk 
behandling i 2014 og ”Serviceniveau for brugerbetaling”, der forventes forelagt til behandling først i 
2015  

På Social & Handicap Drifts område er der i alt 27 ydelsesbeskrivelser. Socialudvalget godkendte 
16 ydelsesbeskrivelser på sit møde i november 2014 og JAC's tre ydelsesbeskrivelser 
forelægges nu til godkendelse. Ydelsesbeskrivelserne på socialpsykiatriområdet afventer arbejdet 
med implementeringen af Socialpsykiatriplanen og enkelte ydelsesbeskrivelser afventer f.eks. 
drøftelse i selvejende bestyrelser. 

Ydelsesbeskrivelserne er behandlet i Handicaprådet og der er indarbejdet enkelte konkrete 
rettelser på baggrund af kommentarer fra Handicaprådet 

 
Vurdering 

Social & Handicap vurderer, at de udarbejdede ydelsesbeskrivelser er et godt værktøj til 
beskrivelse af de enkelte tilbuds ydelser. 
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Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At de fremlagte tre ydelsesbeskrivelser for JAC godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ydelsesbeskrivelse § 103 JAC 
 Ydelsesbeskrivelse § 104 JAC 
 Ydelsesbeskrivelse STU JAC 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 04. december 2014 
 
3  Åbent         §18, Ansøgninger til regnskab 2015, Støtte til frivilligt socialt arbejde 
 
027858-2014 
 
 
Resumé 
 

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 2015 er der afsat 3.107.000 kr. til frivilligt socialt arbejde. 

Efter fradrag af udgifter på 650.000 kr. til husleje, varme, elektricitet m.v. i kommunens lejemål til 
Netværkshuset, Ericavej 149, 800.000 kr. i tilskud til Ældresagens lejemål på Ordrupvej 60 samt 
804.000 kr. i driftstilskud til Charlotteklubben, resterer der 853.000 kr. til uddeling i 2015. 

Efter annoncering i Villabyerne og på Gentofte Kommunes hjemmeside, er der indkommet 47 
ansøgninger fra foreninger og organisationer. 

 
Vurdering 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3636167
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3636177
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3702985
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=711615
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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 37 foreninger med i alt 839.850 kr. 
 
Til rest på kontoen er herefter 13.150 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 37 foreninger med i alt 853.000 kr. i 2015. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Støtte til frivilligt socialt arbejde, Servicelovens §18_2015 
 Bilag 2 - Skema med ansøgere om støtte til frivilligt socialt arbejde 2015 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 04. december 2014 
 
4  Åbent         Emner til Socialudvalgsmøder i 2015 
 
007956-2013 
 
 
Resumé 
Med henblik på at give et overblik over emner til behandling i Socialudvalget i 2015 forlægges en 
foreløbig mødeplan til godkendelse. 

 
Baggrund 
Datoerne for afholdelse af Socialudvalgets møder i 2015 fremgår af den samlede oversigt over 
fastsatte møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, stående udvalg med mere.  

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3738622
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3738716
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=627888
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Af vedlagte forslag til mødeplan for Socialudvalgets møder i 2015 er der til hvert møde foreslået et 
antal emner som henholdsvis er punkter der med sandsynlighed skal behandles på det 
pågældende møde og bredere temaer, som Social & Sundhed foreslår behandlet.   

 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds vurdering, at de foreslåede emner har relevans på udvalgets område i 
2015.  

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller  
 
Til Socialudvalget:  
  
At den foreslåede plan godkendes, som vejledende for udvalgets møder i 2015. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Mødeplan 2015 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 04. december 2014 
 
5  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
032611-2013 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 04. december 2014 
 
6  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
032611-2013 
 
 
 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3738330
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=658947
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_________________________ 
 
 
 
 
 


