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1 [Åben] Prioritering af områder til velfærdsaftale  
  
Sags ID: EMN-2022-07255 
 
Resumé 
Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2023 giver alle 98 kommuner mulighed for at indgå 
en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivning på området i en periode. 
Forvaltningen foreslår at søge om velfærdsaftale med ældreområdet som førsteprioritet og 
skoleområdet som anden prioritet.  
 
 
Baggrund 
Som en del af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2023 blev det vedtaget, at alle 98 
kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive 
frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde ligesom syv andre kommuner har haft mulighed for 
siden 2021. KL opfordrer i borgmesterbrev af 28. juni 2022 alle kommuner til at søge om 
velfærdsaftale på et område, fordi ’Det er en god mulighed for i den enkelte kommune og på tværs 
af kommuner at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, der 
understøtter god kvalitet tæt på borgeren.’  
 
Gentofte Kommune har af flere omgange arbejdet aktivt ind i frisættelsesdagsordenen. Dels som 
frikommune i 2012-2015 sammen med Gladsaxe Kommune med en række forsøg på mange 
forskellige områder. Dels som frikommune i 2016-2020 sammen med Gladsaxe og Rudersdal 
Kommuner med fokus på det somatiske akutområde. Dels med friinstitutioner i 2018-2021 på 
dagtilbudsområdet.  
 
Under overskriften ’Fjern bøvlet!’ har Gentofte Kommune netop igangsat en prøvehandling, hvor 
seks arbejdspladser med afsæt i den forskningsbaserede tilgang ’Samskabt styring’ skal fjerne og 
forandre de regler, som ikke giver værdi for borgerne. Både regler arbejdspladsen selv har sat op, 
regler som kommunen har og regler som kommer udefra – fx fra Christiansborg. Det forventes 
også at ’Fjern bøvlet!’ vil bidrage til en attraktiv arbejdsplads og dermed til fastholdelse og 
rekruttering. På baggrund af erfaringerne fra de seks arbejdspladser vil projektet blive justeret og 
skaleret til den øvrige organisation.  
 
At få en velfærdsaftale vil styrke muligheden for at fjerne den del af ’bøvlet’, som stammer fra 
statslige regler. Gentofte Kommune tilkendegav inden tidsfristen d. 8. august 2022 ønske om at få 
velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev 
orienteret om dette på mail d. 29. juni 2022. I alt 51 andre kommuner lagde billet ind på 
beskæftigelsesområdet. D. 8. september meddelte beskæftigelsesministeren, at Gentofte 
Kommune ikke bliver en af de fire kommuner, der får velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet. 
Derfor foreslås, at Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan Gentofte Kommunes prioritering skal 
være i forhold til de øvrige mulige områder, som er ældreområdet, skoleområdet og 
dagtilbudsområdet. Her skal indmelding skal ske til KL senest 30. september. Se bilag 1. 
 
Vi kender pt. kun rammerne for velfærdsaftalerne på ældreområdet, herunder hvilken lovgivning 
frisættelsen omfatter, og hvilke hegnspæle der stadig vil gælde. Disse fremgår af bilag 2. 
Forhandlingerne på de to øvrige områder er ikke afsluttet. Med forbehold for ikke at kende 
rammerne på de øvrige områder giver forvaltningen for hvert område i bilag 3 sin vurdering af 
potentialerne ved at søge velfærdsaftale på de tre øvrige områder. Forvaltningens samlede 
vurdering er, at der er størst potentiale på ældreområdet, efterfulgt af skoleområdet og til sidst 
dagtilbudsområdet.  
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I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2022 blev det aftalt, at sagen 
behandles på fællesmøde den 26. september 2022 og går direkte videre til behandling på 
Kommunalbestyrelsens møde samme dag. Indstilling til Kommunalbestyrelsen vil derfor først 
foreligge på mødet. 
 
 
Indstilling 
Forvaltningen indstiller  
 
Til Skoleudvalget, Børneudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At Gentofte Kommune indmelder ønske om velfærdsaftale med ældreområdet som første prioritet, 
skoleområdet som anden prioritet og dagtilbudsområdet som tredje prioritet.  
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Borgmesterbrev (4765828 - EMN-2022-07255) 
2. Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet (4765838 - EMN-2022-07255) 
3. Bilag 3 Vurderinger prioritering af områder til velfærdsaftaler (4765792 - EMN-2022-07255) 
 

2 [Åben] Mødeplan for 2023 Skoleudvalget  
  
Sags ID: EMN-2022-06272 
 
Resumé 
Mødeplanen for Skoleudvalget indstilles til udvalgets godkendelse. 
 
Baggrund 
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for udvalget for 2023.  
 
Bemærk at der i mødeplanen er indeholdt fællesmøder for udvalg før 
kommunalbestyrelsesmøderne.  
 
Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og 
efterårsferie samt i dagene op til jul. 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Skoleudvalget:  
 
At mødeplanen for 2023 vedtages. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
1. Mødeplan 2023 (4768048 - EMN-2022-06272) 
 

3 [Åben] Underskrift   
  
Sags ID: EMN-2022-00478 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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