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1 (Åben) Temapunkt: Det gode liv – i nye rammer, udbygning af Bank-Mikkelsens
 
Sags ID: EMN-2017-03858

Resumé
Temapunktet har til formål, at orientere Socialudvalget om status og fremdrift i ’Det Gode Liv i Nye 
Rammer’ – udbygning og modernisering af Bank-Mikkelsens Vej. 

Baggrund
Arbejdet med en moderniseringsplan for udvikling af de fysiske rammer for sociale institutioner, 
dag- og botilbud på Bank-Mikkelsens Vej – ’Det gode liv - i nye rammer’ blev igangsat i 2012. 
Gentofte Kommune overtog ansvaret for området i forbindelse med Kommunalreformen i 2007. 
Perspektivplanen for social- og specialundervisningsområdet, der blev vedtaget i april 2011, 
definerede en række udviklingsbehov, herunder for de fysiske rammer, som har dannet 
udgangspunkt for moderniseringsplanen. 

For en oversigt over politiske behandlinger samt status henvises til Politikerportalen og for 
yderligere informationer til projektets hjemmeside www.detgodeliv.gentofte.dk. 

På mødet vil forvaltningen holde et oplæg, som blandt andet vil omhandle byggeriets etaper, 
tidsplanen, inddragelse af medarbejdere og pårørende, genhusning og flytning og projekterne om 
’fleksible dagtilbud’ og ’Boenhed B’. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

2 (Åben) Udbud hjemmehjælp privat leverandør
 
Sags ID: EMN-2017-03475

Resumé
Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. november 2016 – dagsordenens pkt. 7 – besluttet, at 
den andel af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), der leveres af private leverandører, skal i 
udbud. Den kommunale leverandør fortsætter som hidtil og står således uden for udbuddet. 
Udbuddet vil berøre ca. 670 borgere. Udbuddet skal understøtte kvalitetsudvikling af 

www.detgodeliv.gentofte.dk.%2520
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hjemmehjælpen og bidrage til mindre administration og enklere styring. Kravsspecifikation 
forelægges til godkendelse. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen er jf. servicelovens § 83 og § 91 om frit valg af hjemmehjælp forpligtet til at 
tilvejebringe et frit leverandørvalg af hjemmehjælp til borgere, som på grund af midlertidig eller 
varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har brug for 
hjemmepleje. 

Med baggrund i reglerne for frit valg, som trådte i kraft 1. april 2013, besluttede 
Kommunalbestyrelsen d. 28. november 2016 – dagsordenens pkt. 7 - at gå i udbud med den andel 
af den personlige og praktiske hjælp (hjemmehjælp), der leveres af private leverandører. Den 
kommunale hjemmehjælp står således uden for udbuddet. Punktet blev vedtaget med 18 stemmer 
(C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (uden for parti) for, og 1 stemme (D) imod).

Målet med udbuddet er at indgå kontrakt med to private leverandører af hjemmehjælp. Med den 
nuværende godkendelsesmodel, hvor Gentofte Kommune godkender de private leverandører, der 
kan leve op til kommunens pris- og kvalitetskrav, er det pt. syv private leverandører. Et mindre 
antal større og mere professionelle leverandører, der kan indgå i samarbejder om kvalitetsudvikling 
af hjemmehjælpen, forventes at kunne bidrage til et kvalitetsløft. Færre leverandører vil også 
kunne føre til en reduktion af administrations- og tilsynsopgaven og en styringsmæssigt enklere og 
formentlig billigere opgaveløsning i Gentofte Kommune. Der er i dag 670 modtagere af 
hjemmehjælp fra privat leverandør. 

Udbudsmaterialet tager udgangspunkt i de principper, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. 
november 2016 – dagsordenens pkt. 7. I udbudsmaterialet er indarbejdet Gentofte Kommunes 
arbejdsklausul for tjenesteydelser, som skal sikre, at leverandørerne tilsikrer de ansatte løn, 
arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end de, der gælder for arbejde af 
samme art inden for faget.
 
Leverandørerne skal tilstræbe, at al personale har en sundhedsfaglig uddannelse – det er et krav 
ved kontraktens indgåelse, at mindst 85 % af den enkelte private leverandørers udførende 
personale skal have en sundhedsfaglig uddannelse. Der vil løbende blive fulgt op herpå. 

Materialet har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet i juni 2017. Der kom høringssvar fra 
Handicaprådet ift. at sikre materialets tilgængelighed, særligt også auditiv information til de 
borgere, der ikke benytter computer. 

Kontrakten vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver det bedste tilbud på baggrund af det bedste 
forhold mellem pris og kvalitet, der hver vægter med 50 %.

Tidsplan:
Udbud offentliggøres september 2017
Tilbudsvurdering deadline 1. februar 2018
Politisk godkendelse af valg af leverandør februar 2018
Offentliggørelse af valg af leverandør marts 2018
Borgerne vælger ny privat leverandør fra april 2018
Ikrafttrædelse af nye kontrakter 1. juli 2018

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
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Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kravspecifikationen godkendes, således at udbudsprocessen kan sættes i gang iht. den 
beskrevne tidsplan.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie-
Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Bilag
1. Notat om udbud af hjemmehjælp (1938667 - EMN-2017-03475)
2. Kravspecifikation (1938666 - EMN-2017-03475)

3 (Åben) Orientering om udbud af indkøbsordning
 
Sags ID: EMN-2017-03641

Resumé
I det følgende orienteres om udbud af indkøbsordning i form af levering af dagligvarer til visiterede 
borgere (§ 83 i SL). I stedet for, som tidligere, at foretage et udbud alene deltager kommunen i et 
fællesudbud af opgaven med Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gladsaxe kommuner 
(SPAR 5 regi). 

Det er vurderingen, at det vil være fordelagtigt for kommunen at indgå i et fælles udbud. Generelt 
giver et fælles udbud de bedste muligheder for økonomisk gevinst pga. den større volumen. 
Indkøbsordning egner sig til et fælles udbud, idet opgaven er generisk, i den forstand at 
opgaveløsningen er stort set ens uanset kommune og leverandør. Det er således vurderingen, at 
et fælles udbud er oplagt på dette område, og ikke vil forringe de krav som Gentofte kommune pt. 
har til opgaven.

Udgangspunktet for den fælles kravspecifikation er de deltagende kommuners eksisterede 
serviceniveau og krav. 

Udbuddet vil løbe henover efteråret med tilbudsfrist i uge 44. Forventet kontraktstart vil være 1. 
februar 2018. 

Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, som gennemfører det fælles udbud på vegne af de deltagende 
kommuner. 

Baggrund
Efter lov om social service § 83 har den enkelte kommune pligt til at yde hjælp eller støtte til 
nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, herunder indkøb – når en person på grund af midlertidigt 
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eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan 
udføres disse opgaver. 

Siden 2008 har hjælp til indkøb kunne ske via en indkøbsordning, hvor private 
indkøbsleverandører har forestået hjælpen til borgerne. I 2008 og frem til 2011 var ordningen alene 
målrettet de borgere, som selv kunne bestille og overskue deres varebehov. De borgere som ikke 
selv kunne dette, blev tilbudt hjemmehjælp til indkøb.  I 2011 blev ordningen udvidet således, at 
alle med behov for indkøbshjælp skulle overgå til indkøbsordning, dermed også de borgere der 
skulle have hjælp fra deres hjemmehjælpsleverandør til bestilling. I dag har 773 borgere hjælp til 
indkøb via indkøbsordning, og ca. 1/3 af borgerne har hjælp til bestilling fra deres 
hjemmehjælpsleverandør.

Borgere, som er visiteret til hjælp til indkøb modtager indkøbshjælpen fra en privat leverandør, der:

 Modtager bestillingen fra borgeren eller borgerens hjemmehjælpsleverandør
 Sørger for plukning og pakning af varerne
 Udbringer varerne
 På-plads-lægger varerne efter behov
 Afregner med borgeren

Kommunen har i dag kontrakt med 2 godkendte leverandører; InterVare og Egebjerg 
Købmandsgård. 

Kontrakterne med de to leverandører udløber 30.04.2017, og er foreløbig forlænget frem til 
01.02.2018, hvor det forventes, at ikrafttræden af den fælles aftale vil finde sted. 

Da § 83 ydelser er omfattet af frit-valg skal der som minimum være 2 private leverandører for 
borgeren at vælge imellem. I fælles udbuddet lægges der ligeledes op til 2 leverandører. Såfremt 
leverandørkredsen ændres skal de berørte borgerne vælge ny leverandør. Et leverandørskift vil 
blive faciliteret via Visitationen.

Indkøb vurderer, at der udover de eksisterende leverandører formentlig vil være 1 leverandør 
mere, som kan byde på opgaven. Det vurderes derfor også som realistisk, at enten begge eller 
den ene af de eksisterede leverandører vil være en del af leverandørkredsen fremover. 

Indstilling
Det indstilles

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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4 (Åben) Kvartalsrapport til Socialudvalget, 2. kvartal 2017
 
Sags ID: EMN-2017-03277

Resumé
Det er med den nye politiske arbejdsform besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal forelægges 
en rapportering som supplement til den økonomiske kvartalsrapportering. 

Denne kvartalsrapport omfatter to målområder i Gentofteplanen: ’Borgere med handicap, psykisk 
sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’. 

Kvartalsrapporteringen 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. 

Der gøres opmærksom på, at nogle af de nøgletal, der vises kvartalsvis, i denne rapport vises for 
månederne april og maj. I 3. kvartalsrapport til Socialudvalgets møde i november vil disse data 
være opdateret for hele 2. kvartal.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget: 

At kvartalsrapporten tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. Der blev taget en afstemning om, hvorvidt rapporten kunne tages til 
efterretning. Rapporten blev taget til efterretning med 4 stemmer (C, A, B) for og 1 stemme 
(Ø) imod. 

Bilag
1. Kvartalsrapportering 2. kvartal 2017 med indholdsfortegnelse (1937547 - EMN-2017-
03277)
2. Bilag - Lovbestemte ydelser (1884475 - EMN-2017-03277)
3. Bilag - Årshjul for kvartalsrapporter til Socialudvalget (1878912 - EMN-2017-03277)
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4. SU budgetændringer 2 kvt 2017 (1935894 - EMN-2017-03277)

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Sags ID: EMN-2016-04941

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Gentofte Kommune har fået afslag på ansøgning af Sundheds- og Ældreministeriets pulje 
for bedre mad til ældre i eget hjem. Der var søgt 1,2 mio. kr. 

Bilag

6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

Sags ID: EMN-2016-04941 
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