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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 07. oktober 2013 
 
1  Åbent         Orientering om anvendelse af lockoutmidler i 2013-14 
 
009543-2013 
 
 
Resumé 

Børne- og Skoleudvalget besluttede 13. maj 2013, punkt 5, at de uforbrugte midler som følge af 
lockouten skulle blive på den enkelte skole, og at midlernes anvendelse skulle drøftes i MED og 
skolebestyrelserne. Børn, Unge og Fritid forelægger status for midlernes anvendelse. Af de ca. 16 
mio. kr. anvendes 40 pct. til kompenserende undervisning, 34 pct. til afdrag på merforbrug fra 
tidligere år, 14 pct. til andre tiltag, og resten (11 pct.) er endnu uafklaret for skoleåret 2013-14. 
Anvendelsen af midlerne er drøftet med alle skolebestyrelser og i næsten alle MED-grupper. 

 
Baggrund 

Lockouten som følge af sammenbruddet i forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale varede 18 
skoledage. Den sluttede med et regeringsindgreb med nye regler for lærernes arbejdstid til følge. 
Børne- og Skoleudvalget besluttede 13. maj 2013, punkt 5, at de uforbrugte midler som følge af 
lockouten på ca. 16 mio. kr. skulle blive på den enkelte skole, og at midlernes anvendelse skulle 
drøftes i MED og skolebestyrelserne. Her følges op på midlernes anvendelse og 
beslutningsprocessen omkring midlernes anvendelse. 

Status for anvendelse af lockoutmidler 

Lockoutmidlerne udgjorde samlet ca. 16 mio. kr. for de 12 ramte skoler. Søgårdsskolen var 
undtaget for lockouten. Af skolernes indmeldinger om anvendelsen af midlerne kan vi se, at 6,4 
mio. kr. (40 pct.) går til kompenserende undervisning. Den kompenserende undervisning går til at 
dække tabte timer i forbindelse med lockouten op til minimumstimetallet. Herefter bruges 5,4 mio. 
kr. (34 pct.) til afdrag på skolernes merforbrug fra tidligere år. Herved afdrages betragteligt på 
skolernes gæld, der udgør 10,7 mio. kr. i 2013. Endvidere bruges 2,3 mio. kr. (14 pct. ) til andre 
tiltag. Det dækker blandt andet tiltag i form af kompetenceudvikling, udearealer, inventar (møbler 
og kopimaskiner) og undervisningsmaterialer. Herefter er der en rest på 1,7 mio. kr. (11 pct.), hvis 
anvendelse endnu ikke er besluttet. 

Beslutningsprocessen for lockoutmidlernes anvendelse 

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at MED-grupperne og skolebestyrelserne skulle involveres i 
beslutningsprocessen omkring midlerne i form af en drøftelse. Det er sket på alle skoler i forhold til 
skolebestyrelserne og på de fleste skoler i forhold til MED-grupperne. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at anvendelsen af lockoutmidlerne er hensigtsmæssig, fordi  

 der anvendes et betydeligt beløb (6,4 mio. kr.) til kompenserende undervisning på niveau 
med de skønnede udgifter til tabte timer i forhold til minimumstimetallet som følge af 
lockouten. Udover de 6,4 mio. kr. til kompenserende undervisning i skoleåret 2013-14 blev 
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der også givet kompenserende undervisning i skoleåret 2012-13 for afgangsklasserne med 
ekstraudgifter til følge for skolerne.  

 de ekstraordinære afdrag på merforbrug på skolerne nedbringer det samlede merforbrug 
på skolerne. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen om anvendelsen af lockoutmidler tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 07. oktober 2013 
 
2  Åbent         Orientering om tilsynsreform 
 
045800-2012 
 
 
Resumé 

Folketinget har i juni 2013 vedtaget Lov om socialtilsyn, som betyder, at godkendelse af og 
driftsorienteret tilsyn med sociale døgntilbud fra den 1. januar 2014 flyttes fra de 98 kommuner til 5 
kommuner. Formålet er at styrke kvaliteten af tilsynet og sikre, at alle kommunale, regionale og 
private tilbud underlægges samme krav til indholdsmæssig kvalitet. Frederiksberg Kommune er 
udpeget som hjemkommune for det nye Socialtilsyn for kommunerne i Region Hovedstaden der 
benævnes Socialtilsyn Hovedstaden. Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget forelægges 
hermed reformens hovedpunkter til orientering.  

 
Baggrund 

Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om socialtilsyn, hvor én kommune i hver region pr. 1. januar 
2014 overtager godkendelsen af og tilsynet med private og kommunale anbringelsessteder og 
sociale døgntilbud for udsatte børn, unge og voksne i kommunerne og regionerne. Et af 
hovedformålene med tilsynsreformen er, at tilsynet skal professionaliseres og ske på uvildigt 
grundlag. I Region Hovedstaden er Frederiksberg Kommune udpeget som Socialtilsyn i forhold til 
de i regionen beliggende døgntilbud. 

Følgende tilbud er omfattet af Lov om socialtilsyn: 
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 Plejefamilier og kommunale plejefamilier (SL § 66, stk. 1, nr. 1 og 2)  

 Døgntilbud, det vil sige opholdssteder, døgninstitutioner, midlertidige botilbud, 
længerevarende botilbud, kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger (SL § 66, stk. 1, nr. 
5 og 6 og SL §§ 107-110)  

 Døgntilbud, hvor hjælpen leveres efter SL §§ 83-87, 97, 98 og 102, det vil sige tilbud, som 
fungerer på samme måde som midlertidige eller længerevarende botilbud, men hvor 
beboerne har en lejekontrakt, idet boligen er opført efter almennyttig boligloven.  

 Stofmisbrugsbehandling (SL § 101) 
På voksenområdet er dagtilbud efter SL § 103 og § 104 ikke omfattet af socialtilsynet, og 
på børne- og ungeområdet er netværksplejefamilier og konkret godkendte plejefamilier (§ 
66, nr. 3 og § 142, stk 2) ikke omfattet. Disse opgaver ligger fortsat i de enkelte kommuner. 

Socialtilsynets fremtidige opgaver er: 

 Godkendelse 
 
Hidtil har kun private tilbud skullet godkendes. Fremover skal alle eksisterende kommunale, 
private og regionale tilbud ny-godkendes. Det betyder, at alle Gentofte Kommunes tilbud og 
plejefamilier skal godkendes i løbet af 2014 og 2015 af Socialtilsyn Hovedstaden. 
Nyoprettede tilbud og nye plejefamilier skal ligeledes godkendes af Socialtilsynet. Alle 
tilbud vil blive vurderet efter kvalitetsmodeller udviklet af Socialstyrelsen. 

 Driftsorienteret tilsyn  
 
Alle tilbud skal have 1-2 årlige anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. I 2014 og 2015 tjener 
godkendelsesbesøgene som tilsynsbesøg. Formålet med tilsynet er at føre kontrol med 
forholdene i tilbuddene efter kvalitetsmodellen og at indgå i dialog med tilbuddet i forhold til 
at fastholde og udvikle kvaliteten. Socialtilsynet kan træffe afgørelse om skærpet tilsyn på 
et tilbud, når forholdene i et tilbud tilsiger det. 

 Magtanvendelse 
 
Indberetninger om magtanvendelse skal fra den 1. januar 2014 ske til henholdsvis 
barnets/den unges/den voksnes handlekommune, til driftsherre og til Socialtilsyn 
Hovedstaden. Socialtilsynet foretager vurdering af, hvorvidt den enkelte magtanvendelse 
giver anledning til bemærkninger. 

 Whistleblowerordning 
 
Der oprettes en whistleblowerordning i Socialtilsynet, hvor enhver kan henvende sig 
anonymt om bekymrende forhold i et tilbud eller en plejefamilie. 

I Gentofte Kommune har Social & Handicap, myndighed anvendt den private leverandør BDO til at 
gennemføre det driftsorienterede tilsyn på kommunens dag- og døgntilbud på voksenområdet i 
forhold til voksentilbuddene og Sociale Institutioner og Familiepleje har anvendt den private 
leverandør CAFA på børne- og ungeområdet. Sociale Institutioner og Familiepleje har endvidere 
udført opfølgende tilsyn på de sociale børne- og ungeinstitutioner, udført driftsorienteret tilsyn med 
plejefamilier bosat i kommunen samt varetaget opgaven omkring godkendelse af private 
opholdssteder og plejefamilier, herunder udbudt de lovpligtige grundkurser for nye plejefamilier. 
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Finansieringen af Socialtilsynets opgaver sker dels ved en objektiv finansiering i forhold til 
godkendelse af og tilsyn med plejefamilier og dels ved opkrævning af omkostningsbaserede 
takster på de sociale døgntilbud. Den objektive finansiering er udregnet på baggrund af 
kommunens andel af 0-17årige og udgør for Gentofte Kommunes vedkommende 0,84 mio. Den 
takstfinansierede del er gradueret efter tilbuddenes størrelse og arten af ydelsen, jf. bilag 1. 
Taksterne er ikke endelig fastlagt. Med de foreløbig udmeldte takster fra Socialtilsyn Hovedstaden 
ser det ud til, at tilsynsopgaven samlet set bliver væsentlig dyrere for kommunerne. 

 
Vurdering 

Udmøntningen af Lov om socialtilsyn følger den oprindelige tidsplan, og det vurderes, at 
Frederiksberg Kommune løfter opgaven til fulde. Frederiksberg Kommune lægger vægt på et godt 
og tillidsfuldt samarbejde med Region Hovedstaden og kommunerne og med høj grad af gensidig 
information og dialog, hvilket vurderes at være en forudsætning for, at Socialtilsynets opgaver kan 
spille relevant sammen med de øvrige opgaver, som kommunerne fortsat løser. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget: 

At orientering om tilsynsreformen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Tilsynsreformen 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 07. oktober 2013 
 
3  Åbent         Børnehus, Region Hovedstaden, Orientering 
 
037494-2013 
 
 
Resumé 
I forbindelse med satspuljeaftalen på det sociale område for 2012 - 2016 blev der afsat ressourcer 
til opstart af børnehuse i Danmark og til en række andre initiativer i regeringens overgrebspakke til 
beskyttelse af børn. 

Børne- og Skoleudvalget forelægges denne mødesag med henblik på orientering om etablering af 
børnehus i Region Hovedstaden. 
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Baggrund 

I forbindelse med overgrebspakken, der træder i kraft d. 1.10.2013, er der etableret et børnehus i 
hver region, til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været 
udsat for seksuelle overgreb og /eller vold, eller ved mistanke herom og hvor det er relevant at 
inddrage politiet eller sygehusvæsnet, jf. vedhæftede faktaark om overgrebspakken. 

Børnehusets målgruppe er: 

 Børn og unge i alderen 0 til og med det 17. år 

 Barnets/den unges nærmeste omsorgspersoner 

 Kommunale myndighedssagsbehandlere, der behandler konkrete sager, hvor der er viden 
om eller mistanke om seksuelle eller voldelige overgreb, eller som har behov for konsultativ 
bistand i sager, hvor der er en vag mistanke. 

Målet med børnehuset er at sikre en samlet, koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj 
kvalitet over for det enkelte barn eller den enkelte unge. 

Gentofte kommune hører under børnehuset i Region Hovedstaden, og der er indgået en 
samarbejdsaftale mellem Gentofte kommune og Københavns kommune der er driftskommune. 
Børnehuset ligger i København. 

  

Der vil i børnehuset være tilknyttet to psykologer og to socialrådgivere og børnehuset vil være den 
koordinerende enhed i forhold til de involverede myndigheders opgaver: 

 Politi afhøringer 

 Hospitalets lægelige undersøgelser 

 Retsmedicinske undersøgelser og den kommunale børnefaglige undersøgelse 

 Lave psykologiske udredninger af barnet 

 Krisebehandling til barn og evt. familie. 

Børnehuset kan ikke benyttes til den efterfølgende behandling eller foranstaltning. Det er 
handlekommunens  forpligtigelse. 

Kommunerne i region hovedstaden betaler samlet for driften af Børnehus Hovedstaden. Betalingen 
sker dels via objektiv finansiering og dels et fast beløb for hvert barn eller ung fra kommunen, som 
gennemgår et forløb i børnehuset. 

Det er uvist hvor mange børn og unge, der vil blive visiteret til Børnehus Hovedstaden fra Gentofte 
kommune. 

 
Indstilling 
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Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Faktaark - Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 07. oktober 2013 
 
4  Åbent         Orientering om licitationsresultat for tilbygningen på Gentofte Skole 
 
053670-2012 
 
 
Resumé 

Hermed forelægges Børne- og Skoleudvalget licitationsresultatet for den nye tilbygning til Gentofte 
Skole til orientering.  

 
Baggrund 

Som en del af budgetforliget (mellem C, A, B, F og Marie Louise Gjern Bistrup udenfor parti) for 
2013 blev det besluttet, at Gentofte Skole skal udbygges pga. kapacitetsmæssige udfordringer. 
Der blev afsat 12 mio. kr. hertil som en del af én større pulje på i alt 32 mio. kr. i budgettet - fordelt 
over 2 år, der både dækker Gentofte Skole og Ordrup Skole. 

Den 28. januar 2013 (pkt.13) besluttede kommunalbestyrelsen enstemmigt, at bevilge 400.000 kr. 
til skitsering og udarbejdelse af projektforslag for en ny tilbygning. 

Den 26. august 2013 (pkt. 2) besluttede kommunalbestyrelsen enstemmigt at anlægsbevilge de 
resterende 11,6 mio. kr. til sagens gennemførelse. 

Gentofte Ejendomme har herefter udarbejdet udbudsmateriale og afholdt en indbudt licitation med 
4 bydende entreprenører. 

Skema over de indkomne bud er vedlagt som bilag. 

 
Vurdering 
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Gennemgangen af tilbuddene har resulteret i, at Gentofte Ejendomme og rådgiverne på sagen 
(Arkitema) anbefaler tilbuddet fra Elindco som værende økonomisk mest fordelagtigt for Gentofte 
Kommune. I denne vurdering er der ikke kun kigget på pris (selvom Elindco også er billigst af alle). 

 Økonomi  

Som det fremgår af oversigten lyder Elincos bud på ca. 7.870.000 kr.. Hertil kommer en række 
andre udgifter til sagen, der ikke har været med i udbuddet. Det drejer sig om følgende 
omkostninger og optioner: 

 Rådgiver udgifter i alt 1,26 mio. kr.  

 Bygherreleverancer (inventar og CTS-anlæg) ca. 675.000 kr.  

 Nedtagning af eksisterende pavillon samt byggestrøm ca. 150.000 kr.  

 Diverse forundersøgelser (jordbund, kloak mm.) ca. 145.000 kr.  

 Vinterforanstaltninger samt midler til uforudsete udgifter ca. 1,35 mio. kr.  

 Tilkøb af optioner (har hele tiden været tænkt som en del af projektet, men var defineret 
som en option i udbuddet). Disse arbejder ville kunne være fravalg, hvis budgettet ikke 
holdt ved licitation - i alt 550.000 kr.   

I alt ca. 4,13 mio. kr.      

Det betyder, at den samlede økonomi på sagen efter licitation ser således ud: 

 Budget   12,0 mio. kr.  

 Licitationsresultat samt øvrige omkostninger  12,0 mio. kr. 

 
I og med at opførelsen af bygningen endnu ikke er påbegyndt, kan der stadig undervejs i projektet 
opstå udfordringer, der gør det nødvendigt, at foretage justeringer/prioriteringer i projektet. 

Gentofte Ejendomme påbegynder nu kontraktindgåelse med Elindco. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller  

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen om licitationsresultatet for Gentofte Skoles tilbygning tages til efterretning 

 
 
 
_________________________ 
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Bilag 
 Licitationsresultat 24 09 13 Gentofte Skole 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 07. oktober 2013 
 
5  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044419-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 07. oktober 2013 
 
6  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044419-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


