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Møde i Socialudvalget den 14. april 2011 
 
1  Åbent         Perspektivplan for social- og specialundervisningsområdet 
 
060975-2010
 
 
Resumé 

På et fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget den 17. januar 2011 
drøftede fagudvalgene udkast til perspektivplan vedr. det specialiserede socialområde og 
specialundervisningsområdet. Perspektivplanen er efterfølgende sendt i høring frem til den 21. 
februar 2011 i Handicaprådet, handicaporganisationer, relevante bruger- og pårørenderåd samt i 
MED-systemet. Perspektivplanen lægges nu op til politisk behandling sammen med de indkomne 
høringssvar med henblik på endelig vedtagelse. 

 
Baggrund 

Et udkast til en samlet perspektivplan for social- og specialundervisningsområdet i Gentofte 
Kommune blev fremlagt til politisk drøftelse på et fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og 
Socialudvalget den 17. januar 2011. Som følge af udvalgsbehandlingen blev der foretaget rettelser 
og tilføjelser i udkastet til Perspektivplanen. Blandt andet blev det første bærende princip udbygget 
til også at lægge vægt på kvalitet i indsatsen. 

Herefter blev Perspektivplanen sendt i høring frem til den 21. februar 2011 i Handicaprådet, 
handicaporganisationer, relevante bruger- og pårørenderåd samt i MED-systemet. 
Perspektivplanen forelægges til politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. På 
børneområdet er der modtaget høringssvar fra 6 ud af 9 sociale institutioner, på 
specialundervisningsområdet er der ikke modtaget høringssvar, mens der på voksenområdet er 
modtaget høringssvar fra samtlige 15 bo- og dagtilbud. Desuden har DH-Gentofte og LEV-
Gentofte afgivet høringssvar. Perspektivplanen har endvidere været til drøftelse i Børnerådet og i 
Skolerådet. 

I forbindelse med strukturreformen i 2007, hvor en række opgaver på social- og 
specialundervisningsområdet overgik fra amterne til kommunerne, overtog Gentofte Kommune en 
række specialiserede tilbud fra det tidligere Københavns Amt. Desuden fik kommunerne ansvaret 
for den vidtgående specialundervisning for børn og unge og den kompenserende 
specialundervisning for voksne samt for misbrugsbehandlingen. 

Kommunerne i regionen indgik i forbindelse med strukturreformen en hensigtserklæring, der 
indebar, at kommunerne i en 2-årig periode (2007 og 2008) ikke ændrede væsentligt ved udbuddet 
af pladser eller efterspørgslen på social- og specialundervisningsområdet som led i at sikre 
kommunerne henholdsvis forsynings- og budgetsikkerhed. 

Efter hensigtserklæringens udløb den 1. januar 2009 blev en samarbejdsaftale indgået 
mellem kommunerne i regionen. Samarbejdsaftalen indeholder en række principper, der på 
samme tid skal respektere den enkelte kommunes handlefrihed og samtidig forpligte kommunerne 
på den fælles opgave om at sikre den fornødne kapacitet på området. 

Gentofte Kommune udarbejdede en behovs- og kapacitetsanalyse på social- og 
specialundervisningsområdet, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008. Det 
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blev samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes en perspektivplan for social- og 
specialundervisningsområdet. En tværgående arbejdsgruppe med repræsentation af Børn, Unge 
og Fritid, Social & Sundhed samt ad-hoc Gentofte Ejendomme har styret og koordineret processen 
med at udarbejde et udkast til perspektivplan for området.  

Gentofte Kommune blev en relativ stor udbyder af pladser som følge af de mange tilbud, som 
kommunen overtog i forbindelse med strukturreformen. Samtidig køber Gentofte Kommune mange 
pladser i andre kommuner. Gentofte Kommune indgår således i et gensidigt afhængighedsforhold 
med en række andre kommuner, hvilket gør kommunen afhængig af regionale ændringer i udbuds- 
og efterspørgselsstrukturen. Dette indebærer at vi stiller specialiserede pladser til rådighed for 
borgere fra andre kommuner. Samtidig indebærer det en økonomisk risiko, eksempelvis hvis andre 
kommuners efterspørgsel efter pladser i kommunens tilbud og institutioner falder. På samme måde 
er Gentofte Kommune afhængig af, at andre kommuner stiller pladser til rådighed i de typer af 
institutioner og tilbud, som kommunen ikke selv råder over. 

Der er desuden en række forhold, der aktualiserer en samlet stillingtagen til, hvordan kapaciteten 
og indholdet af tilbuddene på hele området fremadrettet sikres: 

• Der ses en tendens til, at en række kommuner hjemtager borgere = faldende efterspørgsel  
• Der er udækkede behov for enkelte målgrupper = øget efterspørgsel  
• Der er formindsket økonomisk råderum i kommunerne   
• Der ses ændret diagnosticering  
• Der sker en omlægning af behandlingspsykiatrien i regionen   
• Der er ændrede forventninger til nogle af tilbuddenes fysiske forhold (eksempelvis 

forventning om eget bad i botilbud) 

Der har været nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentater fra Børn, Unge og Fritid, 
Social & Sundhed samt ad-hoc Gentofte Ejendomme. Arbejdsgruppen har styret og koordineret 
processen og har udarbejdet de tværgående afsnit. Desuden har underarbejdsgrupper i de to 
opgaveområder bidraget med data, analyse og de konkrete anbefalinger i Perspektivplanen. 

I forbindelse med udarbejdelsen af perspektivplanen blev der i foråret 2010 afholdt tre tværgående 
temamøder på social- og specialundervisningsområdet om henholdsvis 1) Unge med særlige 
behov, 2) Autisme fra barn til voksen og, 3) Fremtidens boliger. 

Med afsæt i temamøderne er der udarbejdet følgende fire bærende principper, der fremadrettet 
foreslås at være styrende for planlægningen og indsatsen på området: 

• Selvforsyning, nærhed, inklusion og kvalitet i indsatsen er bærende principper i 
opgaveløsningen  

• Ungeindsatsen skal være sammenhængende og helhedsorienteret  
• Der er fokus på fleksibilitet og tværfaglighed i opgaveløsningen  
• Teknologi og innovative løsninger skal indtænkes i opgaveløsningen 

Perspektivplanen indeholder udover de bærende principper en lang række anbefalinger til justering 
og eller ombygning af eksisterende tilbud, forpligtende samarbejder med andre kommuner, forslag 
om supplerende behovsanalyser mv. I læsevejledningen i kap. 1 er Perspektivplanens opbygning 
og indhold beskrevet nærmere.  

Perspektivplanen angiver retningen fremadrettet for social- og specialundervisningsområdet i 
Gentofte Kommune. De enkelte anbefalinger i perspektivplanen skal efterfølgende 
konkretiseres og lægges op enkeltvis til endelig politisk vedtagelse i løbet af 2011 og 2012.  
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Der er i udkastet til perspektivplanen med rødt markeret, hvor der har været faktuelle rettelser som 
følge af høringen. Af bilaget med "hovedtræk i høringssvar" fremgår en række overordnede/ 
generelle bemærkninger fra høringssvarene. Der er generelt set opbakning bag de fire bærende 
principper både på børneområdet og på voksenområdet. Der har i høringssvarene været 
indvendinger imod, at kommunen hjemtager borgere, men det har ikke på noget tidspunkt været 
intentionen at hjemtage borgere til egne tilbud. På voksenområdet er der udtrykt bekymring for, om 
ændring i tilbuddenes målgrupper i forhold til medarbejdernes kompetenceudvikling, 
huslejestigninger mv. 

De konkrete input fra høringssvarene vil indgå i de konkrete udvalgssager, når Perspektivplanens 
enkelte anbefalinger forelægges til politisk behandling. 

På grund af omfanget af bilagsmateriale til dette behandlingspunkt sendes materialet til 
udvalgsmedlemmerne i en papirudgave. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed vurderer, at Perspektivplanen udgør et godt fundament 
for at tackle de nuværende og fremtidige udfordringer på social- og specialundervisningsområdet. 
Det er vurderingen, at Perspektivplanen både på kort og på langt sigt vil danne et godt grundlag for 
at sikre fleksible, rummelige og ressourceeffektive tilbud af høj kvalitet til gavn for den enkelte 
borger. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At de indkomne høringssvar drøftes.  

2. At udkast til Perspektivplan for social- og specialundervisningsområdet i Gentofte Kommune 
godkendes. 

 
Beslutninger 

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. De Radikale medlemmer 
(B) tog forbehold.

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
 

  Side 5 af 18 
 



 
Møde i Socialudvalget den 14. april 2011 
 
2  Åbent         Handleplaner for Sundhedspolitikken 2011 
 
037653-2010
 
 
Resumé 
I forbindelse med budgetforliget, oktober 2010, besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i 2011 
skal sættes fokus på forebyggelsesindsatser målrettet alkohol, motion og en kronikergruppe. 
Kronikergruppen er senere udpeget til at være diabetes/prædiabets. 
 
En tværfaglig og tværgående arbejdsgruppe omfattende alle opgaveområder indstiller 8 af 16 
indkomne handleplaner til Sundhedspolitikkens pulje. Handleplanerne er prioriteret ud fra 
kriterierne: At der er evidens for indsatsen, at indsatsen er tværgående, at der er klare mål og 
succeskriterier og, at handleplanen evalueres. 
 
Forebyggelse og Sundhedsfremme varetager administrationen af Sundhedspuljen, dette gøres 
bl.a. ved, at data fra handleplanerne lægges i Balance Scorecard. Kommunalbestyrelsen, 
Direktionen og handleplanernes koordinatorer vil modtage viewerlicenser, der gør det muligt at 
følge forløb og resultater fra de enkelte handleplaner. 
 
Der indstilles: 
·        4 handleplaner vedr. motion 
·        2 handleplaner vedr. alkohol 
·        2 handleplaner vedr. prædiabetes 

 
Endvidere indstilles: 
·        1 handleplan vedr. rygestop  
·        at der afsættes midler til udarbejdelse af en overordnet alkoholpolitik, til det videre arbejde 

med sundhedsprofilen på de + 16 årige, til Sund By Netværket og til Balance Scorecard. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 Sundhedspolitikken for Gentofte Kommune med prioriterede 
indsatsområder for perioden 2008 – 2012. 
 
I forbindelse med budgetforliget, oktober 2010, besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i 2011 
skal sættes fokus på forebyggelsesindsatser målrettet alkohol, motion og en kronikergrupper. 
Kronikergruppen er senere udpeget til at være diabetes/prædiabets. 
 
Der er i budget 2011 afsat 2.180.000 kr. til puljen for Sundhedspolitikken.  
 
Vurdering 
De indstillede handleplaner er borgerrettede og dækker de prioriterede indsatsområder. Alle 
handleplaner opfylder de opstillede kriterier for evidens, mål og evaluering og de fleste 
handleplaner omfatter 2 eller flere opgaveområder. 
 
  
Forebyggelse og Sundhedsfremme vurderer, at de indstillede handleplaner understøtter 
Kommunalbestyrelsens tværgående indsatsområde Sundhedsfremme og forebyggelse. 
Forebyggelse og Sundhedsfremme vurderer således, at handleplanerne samlet understøtter en 
bred, målrettet og sammenhængende indsats for borgernes sundhed. 
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Handleplaner vedr. motion 
·        Energi i skoledagen 

Målgruppen er 10. klassecenteret på Ungdomsskolen. Gennem et teoretisk og praktisk forløb 
skal indsatsen motivere de unge til at være fysisk aktive og give dem ny eller fornyet glæde 
ved fysisk aktivitet og motion. Indsatsen skal bidrage til udvikling af en bevægelseskultur på 
centeret, og er et af kommunens breddeidrætsprojekter. 

Ansøgt beløb: 55.000 kr. 
·        De legende mennesker 

Målgruppen er børn på 3 – 6 år tilknyttet en daginstitution samt hjemmeboende + 65 årige 
borgere tilknyttet et aktivitetscenter. Gennem brug af robotteknologiske fliser skal indsatsen 
styrke seniorernes fysiske funktionsevne og forbedre børnenes motorik. Endvidere skal 
indsatsen bidrage med viden om udvikling af sociale kapital, når børn og seniorer bringes 
sammen. Projektet afprøver nye metoder og værktøjer og udvikler bl.a. et 
styrketræningsprogram, der efterfølgende vil kunne implementeres. 

Ansøgt beløb: 172.888 kr. 
·        Bevægelsesrygsække 

Målgruppen er børn, forældre og seniorer. I samarbejde med relevante opgaveområder 
udvikles bevægelsesrygsække til udlån på bibliotekerne. Rygsækkene skal inspirere til leg og 
bevægelse og kombineres med motiverende Kick-off arrangementer. Indsatsen understøtter 
bibliotekernes udvikling og udlån af nye materialer. 
Ansøgt beløb: 50.000 kr. 

·        Træning før hjælp 
Målgruppen er borgere, der søger hjælp til på- og aftagning af kompressionsstrømper, og 
borgere indlagt til døgnrehabilitering på Tranehaven. Hjemmehjælpere og ansatte på 
Tranehaven kompetenceudvikles til at forestå træningen. Det forventes, at 12 – 20 
selvhjulpne borgere medfører besparelser på visiterede timer til hjemmehjælp på ca. 
1.000.000 kr.  
Ansøgt beløb: 300.000 kr. i 2011.  
 

Handleplaner vedr. alkohol 
·        Tidlig og sammenhængende indsats for børn og unge i familier med alkoholproblemer 

Målgruppen er børn, unge og forældre samt ansatte med kontakt til målgruppen. Indsatsen 
skal bidrage til en tidlig og sammenhængende indsats gennem revidering og implementering 
af Gentoftemodellen og supplerende værktøjer, implementering af nøglepersonsnetværk på 
alkoholområdet samt kvalitetssikring af den monofaglige og tværfaglige indsats.  
Ansøgt beløb: 200.000 kr. 

·        Kognitive samtaleforløb 
Målgruppen er borgere, der p.g.a. misbrug har behov for samtaleforløb som en del af deres 
behandling. Indsatsen skal bidrage positiv til behandling af borgernes misbrug og samlede 
sociale situation, og sammenkoble de øvrige indsatser borgeren indgår i f.eks. særlig indsats 
for kontanthjælpsmodtagere med misbrug. Endvidere skal indsatsen give erfaring med 
metoden med henblik på at anvende denne på andre områder. 
Ansøgt beløb: 200.000 kr. i 2011 og 200.000 kr. i 2012 
 

Handleplaner vedr. prædiabetes 
·        Gentofte 7 år yngre 

Målgruppen er borgere og ansatte med prædiabetes. Inklusionskriterierne defineres i 
samarbejde med Steno Diabetes Center, Sundhedsdoktor og de praktiserende læger. 
Gennem målrettede motionsaktiviteter skal indsatsen bidrage til, at nedsættes målgruppens 
bodyage, at fysisk inaktivitet ændres til aktivitet og øge den selvvurderede trivsel. Indsatsen 
inddrage nye samarbejdspartnere og metoder til brug for en bredere implementering. 
Ansøgt beløb: 500.000 kr. 

·        Sundhedscoaching 
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Målgruppen er overvægtige borgere med diagnosticerede symptomer henvist af egen læge. 
Gennem individuelt tilrettelagte forløb støttes målgruppen til at ændre spise- og motionsvaner. 
Den langsigtede monitorering foretages af egen læge. 
Ansøgt beløb: 300.000 kr. i 2011 og 650.000 kr. i 2012 

 
Endvidere indstilles: 
·        En handleplan vedr. rygestopkurser for grupper og individuelle forløb for særligt udsatte 

borgere. Rygestopkurserne er bl.a. en del af Forløbsprogrammerne. Ansøgt beløb: 50.000 kr.  
·        At der afsættes 

o       193.322 kr. til udvikling og implementering af en overordnet alkoholpolitik 
o       85.000 kr. til deltagelse i Sund By Netværket 
o       15.000 kr. til det videre arbejde med Sundhedsprofilen for de + 16 årige  
o       18.790 kr. til Balance Scorecard 

 
Indstilling 
Forebyggelse og Sundhedsfremme, Kultur og Bibliotek, Børn, Unge og Fritid samt Social og 
Sundhed indstiller
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen:  
  
1. At indstillingerne til Sundhedspuljen 2011 godkendes. 
  
2. At handleplanerne afsluttes ved udgangen af 1. kvartal 2012. 
  
3. At handleplaner med ansøgningerne til Sundhedspuljen 2012 vurderes på baggrund af de 
opnåede resultater, når Sundhedspuljen for 2012 er fastsat.  
 
Tidligere beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 06-04-2011 

Pkt. 1: Taget til efterretning. 
 
Pkt 2 og 3: Vedtaget. 

  

Børne- og Skoleudvalget den 14-04-2011 

Anbefales til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
Beslutninger 

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
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Møde i Socialudvalget den 14. april 2011 
 
3  Åbent         Anlægsbevilling til sprinkling og særlige sanitære faciliteter i relation 
til ombygningen af Egebjerg 
 
013992-2009
 
 
Resumé 

Som følge af udvidede krav fra Brandmyndigheden til sprinkling m.m. samt ønske om at installere 
nogle sanitære facliteter, der i særlig grad understøtter beboernes selvhjulpenhed, søges der om 
supplerende anlægsbevilling på 3,486 mio. kr. til ombygningen af Egebjerg. Samtidig søges der 
om 0,4 mio. kr. til projektet, idet der ved sidste udvalgsbehandling ved en beklagelig tastefejl blev 
angivet et forkert beløb i indstillingspunktet.   

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen bevilgede den 29. november 2010 pkt. 6 anlægsmidler til ombygningen af 
Egebjerg som led i moderniseringsplanen for kommunens ældreboliger. 
  
I detailprojekteringsfasen har omfanget af de bygningsmæssige tiltag i parterren nu vist sig at være 
mere omfattende end vurderet i programfasen, hvorfor der har været foretaget en revurdering fra 
Beredskab Gentoftes side vedr. de brandmæssige forhold i parterren. Revurderingen har 
afstedkommet et skærpet krav om foranstaltninger, herunder bl.a. sprinkling, som samlet vil beløbe 
sig til en merudgift på 1.486.140 kr. inkl. moms fordelt med 1.106.700 kr. inkl. moms på boligdelen 
og 303.552 kr. ekskl. moms på servicedelen. Der henvises til bilaget for en uddybende fremstilling. 
  
Forbedrede toilet- og badefaciliteter
I detailprojekteringen er man i projektgruppen blevet opmærksom på et nyt koncept til bestykning 
og indretning af beboernes badeværelser, som sammenlignet med de hidtil anvendte modeller i 
væsentlig grad bedre synes at kunne understøtte beboeres mobilitet og evne til selvhjælp og 
derved også personalets arbejdsforhold. 
 
Konceptet er udviklet og introduceret i Danmark af det norske firma Bano. Der er pt. ikke indrettet 
færdige plejeboliger i Danmark med dette koncept, mens der er flere plejeboligbyggerier i Norge og 
Sverige, hvor Bano’s indretning og udstyr er implementeret. Personalet fra Egebjerg har derfor 
besøgt en plejeboligbebyggelse i Sverige, hvor man anvender udstyret.Personalet erfarede her, at 
indretningen og komponenternes design, udover en øget grad af selvhjulpenhed og bedre 
arbejdsbetingelser for personalet også tillod en større grad af hjemlighed i den enkelte bolig, end 
tilfældet ville være med det i udbuddet forudsatte koncept. 
  
Den samlede merudgift vedat vælge Bano-løsningen i forhold til den udbudte løsning vil udgøre ca. 
2,0 mio. kr. En udgift som i givet fald vil blive tillagt boligdelens anskaffelsessum.  
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Den samledemerudgift til sprinkling og badeværelser kan ikke afholdes indenfor den givne 
anlægsbevilling, men den vil kunne afholdes indenfor det støtteberettigede rammebeløb for 
almene ældreboliger, idet anskaffelsessummen for Egebjerg ombygningen aktuelt ligger ca. 4,9 
mio. kr. under rammebeløbet. 
  
Økonomiske konsekvenser af sprinkling og baderumsløsning: 

Mio. kr. Boligdel  
(inkl. moms) 

Servicedel  
(ekskl. moms) 

Nuværende budget 81,145 15,192 
Badeværelsesfaciliteter 2,000   0,000 
Sprinkling 1,107   0,304 
Nyt budget 84,252 15,496 
Rammebeløb jf. almenboligloven 86,025 Ingen ramme 
Merudgift for kommunen 0,280   0,304 
Da kommunen skal medfinansiere en del af boligdelens merudgift samt hele merudgiften til 
servicearealet udgør kommunens samlede udgift ved de nævnte tiltag 0,584 mio. kr. For boligerne 
medfører merudgiften en huslejestigning på gennemsnitlig ca. 139 kr. pr. bolig om måneden.  

Korrigering af fejl i tidligere indstillingspunkt.  
I mødesagen den 29. november 2010 pkt. 6, hvor der blev givet anlægsbevilling til 
Egebjergprojektet, redegøres der for et behov for en anlægsbevilling på hhv. 14,592 mio. kr. og 0,6 
mio. kr ekskl. moms til servicedelen. I indstillingspunktet er de 14,592 mio. kr. ved en beklagelig 
tastefejl blevet til 14,192 mio. kr. ekskl. moms. De resterende 0,4 mio. kr. søges hermed 
anlægsbevilget.   

 
Vurdering 

For så vidt angår udgifterne til de udvidede krav til brandforanstaltninger vurderes disse at være 
uomgængelige, idet de nævnte bygningsmæssige tiltag i parterren, der afføder kravene, ikke kan 
undgås. Ønsket om at vælge en anden, og dyrere, løsning til indretning af beboernes 
badeværelser anbefales ligeledes, idet det denne løsning i højere grad understøtter kommunens 
politik på plejeområdet i forhold til øget selvhjulpenhed, bedre arbejdsmiljø for personalet og 
fremtidssikring af boligindretningen.   

De samlede økonomiske konsekvenser vurderes at være acceptable, idet anlægsbudgettet fortsat 
vil ligge ca. 1,8 mio. kr. under rammebeløbet for ældreboligbyggeri, og huslejestigningen for den 
enkelte beboer vil være moderat. 

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

1. At der til imødekommelse af de skærpede krav til brandforanstaltninger i parterreetagen gives 
supplerende anlægsbevilling med 0,304 mio. kr. ekskl. moms vedr. servicedelen og 1,107 mio. kr. 
inkl. moms vedr. boligdelen, idet der anvises finansiel dækning for den kommunale andel af 
udgifterne i alt 0,404 mio. kr. over det genbevilgede rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 til etablering 
af fællesarealer. 
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2. At 1,007 mio. kr. af den supplerende anlægsbevilling til boligdelen jfr. punkt 1 finansieres ved 
forøget låneoptagelse i boligerne. 

3. At der til særlige badeværelsesfaciliteter i boligerne mhp. større selvhjulpenhed for beboerne og 
bedre arbejdsmiljø for personalet gives supplerende anlægsbevilling med 2,0 mio. kr. inkl. moms 
vedr. boligdelen, idet der anvises finansiel dækning for den kommunale andel af udgifterne i alt 
0,180 mio. kr. over det genbevilgede rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 til etablering af 
fællesarealer. 

4. At 1,820 mio. kr. af den supplerende anlægsbevilling til boligdelen jfr. punkt 3 finansieres ved 
forøget låneoptagelse i boligerne. 

5. At der via det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 6,0 mio. kr. til ombygningen af Egebjergs 
servicearealer anlægsbevilges 0,4 mio. kr. ekskl. moms som korrektion for forkert angivet beløb i 
tidligere bevillingsansøgning. 
 
Beslutninger 

Pkt. 1-5: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. De Radikale medlemmer 
(B) tog forbehold.

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 14. april 2011 
 
4  Åbent         Høringssvar til Hospitals- og psykiatriplan 2020 
 
017000-2011
 
 
Resumé 

Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt forslag til Hospitals- og psykiatriplan 2020 i 
høring blandt kommunerne i regionen og andre interessenter. Forslag til høringssvar forelægges.  

 
Baggrund 

Region Hovedstaden har den 23. marts sendt forslag til Hospitals- og psykiatriplan 2020 i høring 
blandt kommunerne i regionen og andre interessenter. Planen er en del af Regionen 
Hovedstadens samlede sundhedsplan, sammen med kræftplan, ældreplan, praksisplaner, 
politikker, sundhedsprofiler og sundhedsaftaler.  
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Der er udarbejdet et udkast til høringssvar som kommenterer Hospitals- og psykiatriplanens 
elementer. 

Udkastet eftersendes. 

 
Vurdering 

Det er Social & Sundheds vurdering, at Gentofte Kommune med afgivelse af det foreslåede 
høringssvar adresserer de væsentligste elementer i planen og de emner, der har størst betydning 
for adgangen til hospitals og psykiatriydelser for borgere i kommunen.  

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At udkast til høringssvar vedrørende hospitals- og psykiatriplan 2020 godkendes.  

 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. De Radikale medlemmer (B) tog 
forbehold.

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 14. april 2011 
 
5  Åbent         Forlængelse af aftalen med Gentofte Børnevenner om lejlighederne på 
Tranegårdsvej 33 
 
014333-2009
 
 
Resumé 
Social & Sundhed indgik i 2009 en tidsbegrænset aftale med Gentofte Børnevenner om anvisning 
af unge Gentofteborgere på ml. 18 og 30 år med lettere funktionsnedsættelser til 4 lejligheder samt 
leje af en 5. lejlighed til serviceareal på Tranegårdsvej 33. Tillige blev aftalt tillæg til 
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driftsoverenskomsten ml. Gentofte Kommune og den selvejende institution Østerled om at 
varetage pædagogisk bistand til beboerne. Anvisningsaftalen udløber 30. april 2011 og Social og 
Sundhed ønsker dels at forlænge aftalen uden tidsbegrænsning og dels at inddrage en eller flere 
af de resterende lejligheder efterhånden som de måtte blive ledige. 

 
Baggrund 
I april 2009 besluttede Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at indgå aftale 
med Gentofte Børnevenner om 5 lejligheder på Tranegårdsvej 33 med henblik på visitation af 4 
unge med lettere funktionsnedsættelser til 4 af lejlighederne. Den 5. benyttes som servicelejlighed, 
dels med henblik på fælles aktiviteter, dels til det pædagogiske personale. Den pædagogiske 
støtte varetages fra Botilbuddet Østerled og afregnes pr. time. Det blev endvidere besluttet at 
afsætte en budgetramme til etablerings og driftsudgifter, herunder til leje af servicelejligheden samt 
til at dække tomgangshusleje i op til 3 måneder, hvis en lejlighed står tom. 
 
På baggrund af beslutningen indgik Social & Sundhed tre aftaler med Gentofte Børnevenner:  
-          Anvisningsaftale mellem Gentofte Kommune og Gentofte Børnevenner om anvisning af 

lejlighederne 1, 2, 4 og 8. Aftalen ophører automatisk den 30. april 2011 og vil skulle forlænges 
eller fornys. 

-          Lejekontrakt mellem Gentofte Børnevenner og Gentofte Kommune om leje af lejlighed 5 til 
serviceareal. Gentofte Kommune kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel til den 1. i en 
måned. Udlejer kan opsigelejemålet i h.t. erhvervslejelovens § 61. 

-          Tillæg til overenskomsten af 18. november 1996 mellem Gentofte Kommune og bestyrelsen 
for den selvejende institution Østerled om, at Østerled varetager den pædagogiske bistand til 
de unge i lejlighederne på Tranegårdsvej. 

 
Sagen fremlægges nu til politisk behandling, idet anvisningsaftalen udløber 30.4.2011. Gentofte 
Børnevenner har tilkendegivet at de gerne ser at anvisningsaftalen forlænges uden 
tidsbegrænsning, men med et gensidigt opsigelsesvarsel. 
 
Tilbuddet retter sig mod unge Gentofteborgere, der på indflytningstidspunktet er mellem 18 – 30 år, 
og som kan have forskelligt forsørgelsesgrundlag. De unge er karakteriseret ved et eller flere af flg. 
forhold:  
-          Sent udviklede eller lettere udviklingshæmmede med et begrænset hjælpebehov 
-          Andre med en lettere funktionsnedsættelse herunder lettere kognitive vanskeligheder 
-          Sociale vanskeligheder (psykosociale problemer) 
-          Lettere personlighedsforstyrrelser eksempelvis i form af ADHD, OCD eller tilsvarende 
-          De unge er ikke misbrugere. 
 
Der er tale om unge, der har behov for socialpædagogisk støtte og rådgivning i hverdagen til 
udvikling af deres færdigheder, til at strukturere hverdagen, til identitetsdannelse, til almindelig 
botræning, til at få netværk og modvirke ensomhed, til at kunne begå sig socialt m.v. Dvs. at der er 
tale om unge, der har behov for et sikkerhedsnet, og som kan magte at bo selvstændigt med let 
støtte. 
 

Alle 4 lejligheder er i dag udlejede og der bor 1 mand og 3 kvinder i lejlighederne, som alle er 
Gentofte-borgere. De unge får som udgangspunkt 5 timers støtte ugentligt. Ved indflytning 
bevilges i alt 7 timer til indkøring de første måneder. Støtten dækker personlig støtte, støtte til 
fællesaktiviteter samt mulighed for telefonisk kontakt. En enkelt borger er bevilget i alt 13 timers 
ugentligt støtte. 
 
Der er pt. ingen på venteliste til lejligheder på Tranegårdsvej. Social & Sundhed forventer, at der er 
unge, der kunne være interesserede i en lejlighed på Tranegårdsvej, hvis det skulle blive aktuelt 
med ledige lejligheder.  
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Servicelejligheden er det fælles udgangspunktet for og udgør samtidig basen for den pædagogiske 
støtte. Der er aktuelt en drøftelse med Østerled om udnyttelsen af servicelejligheden m.h.p. at 
udnytte lejligheden mere. Gentofte Børnevenner tilkendegiver, at servicelejligheden som funktion 
vurderes positivt af både beboere og personale. 
  
Sagen forelægges for Handicaprådet på deres møde den 11.4.2011 og deres eventuelle 
bemærkninger vil blive formidlet på Socialudvalgets møde den 14.4.2011. 
 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds vurdering, at der fortsat er behov for lejlighederne til unge Gentofte-
borgere med behov for støtte og at der på sigt vil kunne være behov for at inddrage yderligere 
lejligheder til målgruppen. Der resterer 3 lejligheder, der aktuelt er udlejet til private, som vil kunne 
indgå i aftalen ved ledighed. Gentofte Børnevenner har oplyst at en af de 3 lejligheder nu er ledig 
og vil kunne indgå i anvisningsaftalen pr. 1. maj 2011. Det er vurderingen, at behovet for 
lejlighederne fortsat vil eksistere dels fordi de er billige for unge at bo i, dels fordi der opleves en 
øget efterspørgsel efter boliger med individuel støtte til de unge. Da Gentofte Kommune alene 
dækker tomgangsleje i de første 3 måneder, en lejlighed står tom, kan den økonomiske risiko ved 
at forlænge aftalen rummes indenfor det allerede afsatte budget. Det er således Social & 
Sundheds vurdering, at aftalen bør forlænges uden tidsbegrænsning og med mulighed for at 
inddrage flere lejligheder i aftalen, hvis det bliver nødvendigt.    

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget: 

1. At driftsoverenskomsten med Gentofte Børnevenner om visitation af unge med støtte til 
lejlighederne på Tranegårdsvej 33 forlænges uden tidsbegrænsning men med et gensidigt 
opsigelsesvarsel på 6 måneder. 

2. At Social & Sundhed bemyndiges til at indgå aftale med Gentofte Børnevenner om at inddrage 
en eller flere af de resterende 3 lejligheder på adressen i aftalen. 

 
Beslutninger 

Pkt. 1-2: Vedtaget.

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 14. april 2011 
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6  Åbent         Årsrapport 2010 vedr. det kommunale tilsyn med dag- og døgntilbud 
efter Retssikkerhedslovens § 16 
 
009997-2010
 
 
Resumé 
Tilsynsmyndigheden skal én gang årligt fremlægge en samlet rapport for Gentofte Kommunes 
Socialudvalg vedrørende Tilsynsmyndighedens arbejde på voksen handicapområdet.  

Rapporten giver et samlet overblik over antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, samt en 
redegørelse for antallet af bemærkninger, anbefalinger og påbud, som Tilsynsmyndigheden har 
givet dag- og døgntilbuddene i 2010. Endelig er der en samlet afrapportering i forhold til 
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. 

 
Baggrund 
Social & Handicap Myndighed fører tilsyn med kommunens dag- og døgntilbud på voksen 
handicapområdet. Endvidere behandler Social & Handicap Myndighed indberetninger vedrørende 
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet.  
 
Tilsynet skal sikre retssikkerheden for en gruppe borgere, der i mange tilfælde ikke selv er i stand 
til at stille krav eller forsvare egne rettigheder. Tilsynet skal bl.a. belyse om hjælpen er tilrettelagt 
og bliver udført på en faglig forsvarlig måde, dvs. om tilbuddene er veldrevene og deres ydelser 
har den ønskede kvalitet. Endeligt skal tilsynet skabe grundlag for en konstruktiv dialog mellem 
dem, der bestiller en opgave (myndighedsfunktionen) og dem, der fører den ud i livet 
(driftsafdelingen og de decentrale enheder, dvs. tilbuddene), med det formål hele tiden at øge 
kvaliteten i opgaveløsningen. 
  
Tilsynsmyndigheden har i 2010 gennemført anmeldte generelle tilsyn på alle Gentofte kommunes 
dag- og døgntilbud på voksenområdet. Herudover er der foretaget tilsyn på to private botilbud. Et 
kommunalt tilbud har herudover modtaget uanmeldt tilsyn. 

I forbindelse med de anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg på Gentofte Kommunes dag – og 
døgntilbud er der i alt givet 42 bemærkninger, 50 anbefalinger og 2 påbud.   
 
Der er givet bemærkninger, hvor der er tale om et forhold, som Tilsynsmyndigheden finder, bør 
have tilbuddets opmærksomhed. Bemærkninger kan være af både negativ og positiv karakter. Der 
følges som udgangspunkt op på givne bemærkninger ved næste års tilsyn. Anbefalinger gives de 
steder, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at der skal ske en indsats fra tilbuddets side. Når der er 
givet en anbefaling skal Social & Handicap Drift senest 4 uger efter tilsynsrapportens modtagelse 
melde tilbage til Tilsynsmyndigheden om, hvornår og hvordan der tages hånd om de omtalte 
forhold. Påbud gives, hvor der er fundet forhold, som ikke er acceptable, og hvor der skal ske 
handling inden for en kort tidsramme. Ved påbud redegør Social & Handicap Drift inden for 4 uger 
efter tilsynsrapportens modtagelse for, hvordan der er taget hånd om forholdet. 
  
Vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er der er behandlet 72 
indberetninger mod 83 i 2009. Det samlede antal indberetninger fordeler sig i alt på 28 personer 
mod 38 sidste år.  

Rapporten har været forelagt Handicaprådet. Rådet havde ingen kommentarer til rapporten. 

 
 
Vurdering 
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Social & Sundhed vurderer, at den vedlagte afrapportering giver en grundig beskrivelse af 
rammerne for og resultat af de gennemførte tilsyn i 2010 på Gentofte kommunes dag – og 
døgntilbud for udviklingshæmmede, sindslidende mv. på voksenområdet. Yderligere er det Social 
& Handicap Myndigheds vurdering, at der blandt kommunens dag – og døgntilbud på 
voksenområdet er en god praksis for indberetning, og at der er det nødvendige fokus på området 
fra personale og forstandernes side.  

Tilsvarende gør sig gældende i forhold til indberetningerne om magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten.  

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget: 

At afrapportering 2010 vedrørende det kommunale tilsyn med dag – og døgntilbud for 
udviklingshæmmede, sindslidende mv. efter retssikkerhedslovens §16 godkendes. 

  

 
Beslutninger 

Vedtaget.

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
Bilag 

 Årsrapport 2010-vedr. det kommunale tilsyn m. dag- og døgntilbud efter Retssikkerhedslovens 
§ 16
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 14. april 2011 
 
7  Åbent         Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
000805-2011
 
 
Resumé 
Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 30/3-11.  
 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller
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Til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning.

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
Bilag 

 Venteliste til pleje- og ældreboliger
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 14. april 2011 
 
8  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
048439-2010
 
 
Beslutninger 

Der afholdes fællesmøde mellem Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget vedr. 
frikommuneansøgning i sammenhæng med Børne- og Skoleudvalgets møde d. 16. maj 2011 
kl. 17.00.

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 14. april 2011 
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9  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
048439-2010 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
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