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Side 3 

1 (Åben) Temapunkt om hjemmesygeplejen til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-05264 

 

Resumé 
I dette temapunkt lægges der op til overordnede drøftelser om hjemmesygeplejen. 

 
Baggrund 
Den demografiske udvikling, udviklingen i danskernes sygdomsbillede, nye behandlingsmuligheder 

samt hurtigere udskrivelser fra hospitalerne medfører flere og mere komplekse plejeopgaver til 

blandt andet den kommunale hjemmesygepleje.  

 

Samtidig betyder den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser, 

færdigbehandlingstakster og obligatoriske sundhedsaftaler, at kommunerne får en større og mere 

forpligtende rolle i det samlede sundhedsvæsen.  

 

De nye og mere komplekse opgaver er også udtryk for en opgaveglidning fra regionalt 

sygehusvæsen til kommunal hjemmesygepleje. Og en konsekvens af det øgede opgavepres giver 

anledning til et fokus på hjemmesygeplejerskers ansvar og opgaver. 

 

På mødet vil der blive præsenteret materiale i form af data, cases og dilemmaer til belysning af 

udviklingen og udfordringerne i opgaveporteføljen for hjemmesygeplejen.  

 

 

 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At udvalget drøfter udfordringer og dilemmaer i forbindelse med hjemmesygeplejen. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

2 (Åben) Rammeaftale 2021-2022  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-04512 

 

Resumé 



 

Side 4 

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region 
Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022 på det højt specialiserede socialområde og 
specialundervisningsområdet. Aftalen forelægges hermed til politisk godkendelse i Gentofte 
Kommune.  

 
Baggrund 
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og 
specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det 
specialiserede social- og undervisningsområde. Formålet er på tværs af kommunerne at sikre en 
bred og relevant tilbudsvifte til borgere, der på grund af sygdom, handicap, misbrug, kriminalitet 
eller lignende har behov for et specialiseret social- eller undervisningstilbud. 
 
Rammeaftalens to kerneelementer er Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. 
 
Udviklingsstrategien skal: 

 sikre og styre den faglige udvikling af de specialiserede tilbud i hovedstadsregionen, så alle 
driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud. 

 skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser. 

 sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med 
komplicerede problemer. 
 

Styringsaftalen omfatter bl.a.: 

 Aftaler, takstmodel og procedurer, som understøtter samarbejde og dialog mellem 
brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser. 

 Aftale om, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede social-og 
specialundervisningsområde til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og 
lønfremskrivningen ift. pris- og lønniveauet i 2019. 

 Aftale om, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte 
omkostninger for kommunale tilbud (overheadprocent), arbejdes hen imod 6 % som et 
gennemsnitligt mål for kommunerne under ét. 
 

De vigtigste ændringer i Rammeaftale 2021-2022 ift. Rammeaftale 2019-2020 fremgår nedenfor: 

 Af rammeaftalens udviklingsstrategi udpeges der – ligesom i tidligere rammeaftaler – et 
fokusområde. Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Dette fokus 
konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og 2) 
Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. 

 Der indføres en ’følg-og-forklar’-model, der betyder, at kommunerne skal indberette 
uregelmæssige takststigninger, der ikke kan forklares i den aftalte regulering ift. pris- og 
lønudvikling. 

 Ny økonomimodel, der skal være med til at sikre, at der fremover udvikles nye tilbud og 
pladser til de målgrupper, hvor kommunerne oplever et behov. 

 Ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde,  

 der giver mulighed for at følge udgifter og forklare ændringer i disse – både på 
enkeltkommuneniveau og KKR-niveau. 

 
Fristen for indsendelse af godkendt Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen er grundet COVID-
19 udskudt til d. 1. december 2020. Dette har undtagelsesvist åbnet mulighed for ikke kun at 
behandle Rammeaftalen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, men også i de relevante 
stående udvalg. 
 
Handicaprådet har på dets møde 19. oktober 2020 haft mulighed for at forholde sig til 
Rammeaftalen 2021-2022 forud for den politiske behandling. Rådet havde ingen bemærkninger. 
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Foruden Rammeaftale 2021-2022 vedlægges tekniske bilag til Udviklingsstrategien og 
Styringsaftalen, hvor der findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, 
udviklingsprojekter, fokusområder m.v.  
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samt Social & Sundhed indstiller 
 
Til Skoleudvalget, Børneudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og 
specialundervisningsområde godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 02-11-2020 

 

Anbefales. 
 

 

Bilag 
1. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022 (3595391 - EMN-2020-04512) 

2. Teknisk bilag til Udviklingsstrategien (3595407 - EMN-2020-04512) 

3. Teknisk bilag til til Styringsaftale (3595400 - EMN-2020-04512) 

 

3 (Åben) Kvartalsrapport til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 3. kvartal 2020   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-05263 

 

Resumé 
Denne kvartalsrapport omfatter to målområder i Gentofteplanen: ’Borgere med handicap, psykisk 
sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’. 
 
Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2020 forelægges til drøftelse. 

 
Baggrund 
Kvartalsrapporten viser en række nøgletal for udviklingen inden for udvalgte ydelsesområder for de 
to målområder ’Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, 
rehabilitering og pleje’. 
 
Endvidere gives en økonomisk status for de to målområder. 
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At kvartalsrapporteringen tages til efterretning. 
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapportering til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 3. kvartal 2020 (3663662 - 

EMN-2020-05263) 

2. Årshjul for kvartalsrapporter til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (3650443 - EMN-2020-

05263) 

3. Budgetændringer - SU 3. kvt. 2020 (3650424 - EMN-2020-05263) 

 

4 (Åben) Godkendelse af virksomhedsoverdragelse og udpegning af medlem til bestyrelsen 
for Brogårdshøj  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02508 

 

Resumé 
Som følge af etableringen af en fælles ledelse for den selvejende institution Brogårdshøj skal der 
gennemføres en virksomhedsoverdragelse af kommunens medarbejdere til De Samvirkende 
Menighedsplejer med virkning fra 1.1.2021. Samtidig skal Kommunalbestyrelsen, som følge af nye 
vedtægter for den selvejende institution, udpege et medlem til bestyrelsen.  

 
Baggrund 
Brogårdshøj blev opført i 1925 som alderdomshjem af fonden De Samvirkende Menighedsplejer. I 
1990 blev gennemført en ombygning af plejehjemmet til 29 plejeboliger (plejeboliger med 
hjemmehjælp) og nybyggeri af yderligere 15 plejeboliger. Dertil kommer et aktivitetscenter, et 
produktionskøkken og en café.  
 
Brogårdshøjs grund og bygninger ejes af fonden, ligesom fonden har ansat en leder, der har 
ansvar for ejendomsdrift, køkken og aktivitetsdelen. Gentofte Kommune har ansat plejepersonale 
og en afdelingssygeplejerske, som er ansvarlig for praktisk og personlig hjælp til beboerne, 
herunder også sygepleje. 
 
Gentofte Kommune og De Samvirkende Menighedsplejer er gensidigt glade for samarbejdet, men 
begge parter mener, at det vil være hensigtsmæssigt med en mere samlet ledelse af pleje og 
aktiviteterne/caféen på Brogårdshøj. Dette forudsætter oprettelse af en selvejende institution. Som 
en overgangsløsning er der pr. 1. juni 2020 ansat en forstander med ansættelse i Gentofte 
Kommune, som pt. refererer til både områdechefen og bestyrelsesformanden for den selvejende 
institution.  
 
Etableringen af en fælles ledelse indebærer, at kommunen virksomhedsoverdrager det kommunalt 
ansatte plejepersonale og afdelingssygeplejersken. Det er således også hensigten, at 
forstanderen, efter virksomhedsoverdragelsen, udelukkende refererer til bestyrelsesformanden. 
Det kommunale personale omfatter 22 fastansatte medarbejdere og 22 medarbejdere på lave 
kvoter.  
 
Det kommunale personale vil fortsætte på uændrede vilkår med samme arbejdsplads, men 
arbejdsgiveren vil i stedet for Gentofte Kommune være den selvejende institution Brogårdshøj med 
en bestyrelse og en forstander. I forlængelse heraf skal der indgås driftsoverenskomst mellem den 
selvejende institution og Gentofte Kommune om driften. 
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Som følge af oprettelsen af den nye selvejende institution, og dertilhørende nye vedtægter skal 
Kommunalbestyrelsen udpege en person, som kan repræsentere kommunen i bestyrelsen. 
Grundet kommunalvalg i 2021 vil udpegningen omfatte resten af indeværende periode, og der vil 
efter valget skulle ske en ny udpegning for 2022 og frem.  
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At virksomhedsoverdragelsen godkendes 
2. At Kommunalbestyrelsen udpeger en kommunal repræsentant til bestyrelsen  

 
 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02219 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne   
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Sags ID: EMN-2020-02219 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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