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Møde i Socialudvalget den 11. september 2014 
 
1  Åbent         Introduktion til misbrugsområdet og det boligsociale område 
 
039792-2006 
 
 
Resumé 
På Socialudvalgets møde den 11. september 2014 orienteres udvalgets medlemmer, som led i 
introduktionen til udvalgets område, om det boligsociale område samt om misbrugsområdet.  

 
Baggrund 
Orienteringen gives som led i en bred introduktion af udvalget medlemmer til centrale 
opgaveområder på det sociale område. Yderligere danner introduktionen af misbrugsområdet en 
bred forståelsesramme for kvalitetsstandarderne på henholdsvis stof – og 
alkoholmisbrugsområdet. 
  
I forhold til det boligsociale område gennemgås de juridiske rammer for området, ligesom der gives 
en orientering om boliger til løsning af den boligsociale opgave, procedurer i forbindelse med 
tildeling af en bolig, et indblik i hjemløse indsatsen samt om erfaringer med en målrettet boligsocial 
indsats. Orienteringen suppleres af et skriftligt oplæg, der er vedlagt som bilag. 
 
Yderligere gives en gennemgang af misbrugsområdet, hvor der sættes fokus på 
sagsbehandlingsprocessen og borgerens vej til at modtage behandling. Som led heri orienteres 
om tilbud til voksne med et misbrug. Orienteringen suppleres af en uddybende beskrivelse af 
henholdsvis alkohol – og stofmisbrugsområdet, der er vedlagt som bilag. 

 
Vurdering 

Det er Social & Sundheds vurdering, at orienteringen giver et godt overblik over det boligsociale 
område og misbrugsområdet. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
  
Til Socialudvalget: 
  
At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=139851
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Bilag 

 Status på stof- og alkoholmisbrugsbehandling for voksne borgere i Gentofte Kommune 2014 
 Intern meddelelse - husly 
 Fakta om de boligsociale område 

 
 
Møde i Socialudvalget den 11. september 2014 
 
2  Åbent         Ældrepulje 2015 
 
020421-2014 
 
 
Resumé 

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et 
permanent løft af ældreområdet i kommunerne. I 2014 var der afsat 14,7 mio. kr. til Gentofte 
Kommune som kommunen i marts 2014 fik tildelt efter ansøgning til Social-, Børne- og 
Integrationsministeriet. Den 26. september 2014 er der ansøgningsfrist til ministeriet for 
udmøntningen af puljen for 2015. I 2015 er der afsat 14,623 mio. kr. til Gentofte Kommune. 
Forskellen i beløbsstørrelserne mellem årene skyldes, at midlerne beregnes ud fra demografiske 
nøgletal i kommunerne.  

Social & Sundhed indstiller hermed de foreslåede indsatser, der kan bidrage til fortsat at styrke 
indsatsen på ældreområdet i Gentofte Kommune. 

 
Baggrund 

Målgruppen  er fortsat ældre med behov for hjælp, sårbare og udsatte ældre med stort plejebehov, 
og ældre som med en rehabiliteringsindsats kan støttes til klare sig selv. Ansøgningsskemaet for 
2015 er, ligesom i 2014, bygget op om samme tre overordnede temaer, som kommunernes 
foreslåede indsatser skal falde ind under: 

1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 
2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 
3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem 

I februar 2014 godkendte Socialudvalget seks indsatser tilhørende ovenstående 
anvendelsesområder. Indsatserne blev efterfølgende godkendt af ministeriet i marts 2014, og 
implementeret løbende henover sommeren og efteråret 2014: 

- Tværfagligt træningsteam 
- Lørdagstræning og 24/7 træning i Tranehaven 
- Tilbud om to ugentlige bade 
- Akut sygeplejefunktion 
- Kompetenceudvikling 

Da ovenstående indsatser, bortset fra kompetenceudviklingen, alle er permanente indsatser, 
genansøges der om midler til videreførelse af disse i 2015. Der er således øremærket 11,765 mio. 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3645530
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3649267
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3649601
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=703440
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kr. til videreførelse af nuværende indsatser. Der resterer derfor 2,858 mio. kr. til nye indsatser i 
2015. 

De nye foreslåede indsatser for 2015, der er uddybende beskrevet i vedlagte bilag, omfatter: 

- 'Aktiv Olde-uge' 
- Ansættelse af hygiejnesygeplejerske 
- 'Klippekort' til ledsagelse af hjælper  
- Forankring af kompetenceudvikling 

MED-grupper og MED-udvalg på pleje- og sundhedsområdet er blevet inddraget i processen, 
herunder generering af forslag til anvendelse af de ledige midler.  

Seniorrådet har også haft mulighed for at komme med forslag til nye indsatser på møde den 20. 
august 2014. De forslag, som nu forelægges Socialudvalget, er efterfølgende sendt til Seniorrådet 
med henblik på en udtalelse. Seniorrådets udtalelse vil blive eftersendt til Socialudvalgets 
medlemmer. 

Input fra MED organisationen og Seniorrådet har indgået i udformningen af de foreslåede nye 
indsatser. 

 
Vurdering 

Social & Sundhed har foreslået en række indsatser, der falder indenfor alle tre af puljens 
anvendelsesområder jf. nærmere beskrivelser i vedlagte bilag. Det er vurderingen, at de nye 
indsatser er relevante og alle kan supplere de i forvejen igangsatte indsatser på ældreområdet. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At Social & Sundhed ansøger Social-, Børne- og Integrationsministeriet om de foreslåede 
indsatser for 2015. 

 
Beslutninger 

Vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, da ældremilliarden skal gives til varme hænder, 
og der her er for meget administration. Jeanne Toxværd begærer sagen drøftet i 
Kommunalbestyrelsen.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
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________________________ 
 
Bilag 

 Oversigt over indsatser 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. september 2014 
 
3  Åbent         Politisk godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2015 
 
048033-2013 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 6 i Serviceloven indgå en årlig rammeaftale for det 
specialiserede social- og specialundervisningsområde med de øvrige kommuner i regionen og 
Region Hovedstaden.  

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2015 
blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 26. maj 2014, dagsordenspunkt 34. 

Styringsaftalen for 2015 har været i høring i Handicaprådet d. 18. august 2014. Handicaprådet 
havde ingen bemærkninger. Styringsaftalen 2015 forelægges hermed til politisk godkendelse.  

 
Baggrund 
Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 26. maj 2014, 

dagsordenspunkt 34. 

Styringsaftalen for 2015, der her forelægges til godkendelse, har været i høring i Handicaprådet d. 

18. august 2014. Handicaprådet havde ingen bemærkninger.  

Styringsaftalen indgås årligt mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 

og skal være indgået senest 15. oktober 2014. Aftalen blev drøftet i KKR Hovedstaden d. 11. juni 

2014, som anbefalede aftalen til godkendelse i kommunalbestyrelserne.  

Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre fælles 

spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område for 

både børn og voksne. Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og 

specialundervisning, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.   

Styringsaftalen 2015 er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i 

hovedstadsregionen. Aftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler 

mellem kommunerne. 

 

 

Styringsaftalen 2015 indeholder følgende nye elementer i forhold til tidligere år: 

 

 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3608536
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=677652
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 Flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og 
specialundervisning. Konkret foreslås: At priserne i de takstbelagte tilbud på det 
specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige 
med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til prisniveau 2014. 

 Tiltag i forbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen, 
herunder opfølgningen på de enkelte elementer i takstberegningerne, selvstændige 
analyser af udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer samt i 
de anvendte belægningsprocenter, opfølgning på overheadprocent m.v. 

 Tiltag i fælleskommunalt regi, der kan medvirke til at styre udgifterne på det specialiserede 
socialområde og specialundervisningsområdet. 

 En række opfordringer fra KKR Hovedstaden til kommunerne og region vedr. styringen af 
det specialiserede socialområde. 

 Øvrige mindre præciseringer vedr. fælles model for beregning af takster, beregning af 
indirekte udgifter, beregningsgrundlag, efterregulering. 

 Principper for kommunernes overtagelse af regionale tilbud. 

 Drøftelse af aktiviteter, drift og finansiering vedr. Børnehuset og Socialtilsyn. 

 Udgifterne til det nye socialtilsyn, som trådte i kraft 1. januar 2014, skal ifølge aftalen 
fremover indgå i de direkte omkostninger i stedet for i de indirekte omkostninger, når 
takstberegningen gennemføres. KL anbefaler som følge heraf, at overheadprocenten 
reduceres. Dette gælder dog ikke for år 2015, hvor udgifterne til tilsynet som hidtil vil indgå i 
de indirekte omkostninger, og overheadprocenten som hidtil vil være 7 procent, da den 
særlige aftale om håndtering af udgifter til det nye socialtilsyn i takstberegningen, som blev 
indgået af K29 for 2014, også er gældende for 2015.  

 

Gentofte Kommune er repræsenteret i de arbejdsgrupper, der er nedsat med henblik på kortsigtet 

at implementere Styringsaftalen 2015 og fremadrettet at sikre kvalitet i takstanalyser mv. 

På KKR-Hovedstadens møde d. 14. marts 2014 blev det bl.a. indstillet, at KKR-Hovedstaden 

godkendte, at grundlaget for det videre arbejde med styringsaftalen var, at kommunerne i 

Hovedstadsområdet og Region Hovedstaden vedtager en strategi om, at priserne i de takstbelagte 

tilbud frem til 2016 maksimalt må stige med pris- og lønreguleringen minus 1 procent i forhold til 

prisniveauet i 2014.  

Jf. overstående beskrivelse af nye elementer i forhold til tidligere år er denne strategi indskrevet i 
udkastet til styringsaftalen 2015. Der gøres opmærksom på, at Gentofte Kommune ved Hans Toft 
samt SF og Enhedslisten på mødet i KKR Hovedstaden d. 14. marts 2014 tog forbehold for 
indstillingen om, at taksterne frem til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen 
minus 1 procent.  

 
Vurdering 
Social & Sundhed og Børn, Unge & Fritid vurderer, at styringsaftalen for 2015 udgør et godt 

grundlag for det kommunale samarbejde omkring styringen af kapacitets- og prisudviklingen på det 

specialiserede social- og specialundervisningsområde i regionen. Dog med forbehold for 

indstillingen om, at taksterne frem til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen 

minus 1 procent i forhold til prisniveauet i 2014. 

 
Indstilling 
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Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller 

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

At udkast til styringsaftalen for 2015 (som del af Rammeaftale 2015) godkendes med forbehold for, 
at taksterne frem til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen minus 1 procent 
i forhold til prisniveauet i 2014. 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 8. september 2014 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Styringsaftale 2015 
 Bilag 1: Eksempel på model til beregning af efterregulering af over-/ underskud ved anvendelse 

af enhedstakst 
 Bilag 2: Eksempel på model til beregning af efterregulering af over-/ underskud og 

belægningsprocent 
 Bilag 3: Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. september 2014 
 
4  Åbent         Det gode liv - i nye rammer, Høring af det værdibaserede program juni 
2014 
 
018233-2014 
 
 
Resumé 
Udkast til det værdibaserede program for moderniseringen af Bank-Mikkelsens Vej blev i maj 2014 
forelagt til udvalgenes drøftelse, med henblik på at udsende udkastet i høring i tilbuddene og 
institutionerne hos bestyrelser, pårørende, MED-organisationen og projektets referencegruppe.  

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3642146
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3651281
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3651281
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3651287
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3651287
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3642888
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=701038
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Denne høring er nu afsluttet, og resultatet af høringen forelægges sammen med forslag til justering 
af udbygningsscenariet og revision af det værdibaserede program til godkendelse som grundlag 
for afholdelse af arkitektkonkurrencen.  

Desuden forelægges forslag til udpegning af medlemmer til dommerkomité for 
arkitektkonkurrencen. 

 
Baggrund 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 26. maj pkt. 2 vedr. det værdibaserede program: 
 

1. At Udkast til det værdibaserede program godkendes og sendes i høring hos bl.a. 
beboerrepræsentanter, pårørende, projektets referencegruppe og MED-udvalg.  
Vedtaget med 18 stemmer (C, V, A, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod. Poul V. Jensen (I) 
stemte imod på det foreliggende grundlag.  

2. At plan for afholdelse af arkitektkonkurrence godkendes.  
Vedtaget med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod. Poul V. Jensen 
(I) stemte imod på det foreliggende grundlag. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på det 
foreliggende grundlag, idet ''den manglende indtænkning af de bevaringsværdige 
bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne af 
udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen''.  

Vedr. planforhold: 

1. At den sammenfattende miljøredegørelse vedtages.  
Enstemmigt vedtaget. 

2. At der gives mulighed for, at ejendommens anvendelse fastlægges til offentlige formål, 
sociale institutioner med mulighed for indpasning af boligformål.  
Vedtaget med 18 stemmer (C, V, A, B og I) for og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) 
stemte imod på det foreliggende grundlag, idet ''den manglende indtænkning af de 
bevaringsværdige bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne 
af udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen''.  

3. At forslag til lokalplangrundlag for Bank-Mikkelsens Vej godkendes som grundlag for 
afholdelse af arkitektkonkurrence, og som grundlag for udarbejdelse af lokalplanforslag og 
forslag til kommuneplantillæg.  
Vedtaget med 16 stemmer (C, V og A) for og 2 stemmer (I og Ø) imod, medens 1 (B) 
undlod at stemme. Poul V. Jensen (I) stemte imod på det foreliggende grundlag. Jeanne 
Toxværd (Ø) stemte imod på det foreliggende grundlag, idet ''den manglende indtænkning 
af de bevaringsværdige bygninger, endvidere at man ikke har større planer for 
konsekvenserne af udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen''.  

Vedr. almene familieboliger: 

1.  At Jura bemyndiges til at indgå aftale med en almen boligorganisation på de i vedlagte 
notat nævnte hovedvilkår. 
Vedtaget med 16 stemmer (C, V og A) for og 3 stemmer (B, I og Ø) imod. Poul V. Jensen 
(I) stemte imod på det foreliggende grundlag. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på det 
foreliggende grundlag, idet ''den manglende indtænkning af de bevaringsværdige 
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bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne af 
udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen''.  

  
HØRING AF DET VÆRDIBASEREDE PROGRAM  
Der er modtaget høringssvar fra 24 tilbud og institutioner. I vedlagte notat er redegjort for indholdet 
af svarene.   
  
JUSTERING AF UDBYGNINGSSCENARIUM OG PROGRAM  
For at imødekomme bekymringerne ved at etablere botilbud i 2 etager og almene familieboliger i 
området forelægges et revideret scenarium for udbygningen af området til godkendelse. I det 
reviderede scenarium er det udlagte areal til almene familieboliger nedjusteret til ca. 2/3 af tidligere 
foreslået, og arealet til etablering af botilbud er forøget, således at flertallet af boligerne i 
botilbuddene kan placeres i stueetagen.  
  
Det værdibaserede program er tilrettet i overensstemmelse med dette, og forelægges nu til 
godkendelse, så det kan danne grundlag for afholdelse af arkitektkonkurrencen. Da der i det 
reviderede program er åbnet mulighed for, at de almene familieboliger kan etableres som 
nybyggeri, er forslag til indarbejdelse af en bebyggelsesplan for disse i helhedsplanen for området 
nu medtaget i konkurrenceopgaven.  
  
PLANFORHOLD  
Byplanudvalget er på mødet den 4.9.2014 blevet orienteret om justeringen af udbygningsscenariet 
og de mulige konsekvenser af dette for den kommende planproces. 
  
DOMMERKOMITÉ FOR ARKITEKTKONKURRENCEN 
Den i vedlagte notat foreslåede sammensætning af dommerkomiteen forelægges til godkendelse, 
og der udpeges fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen til komitéen. 

 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed vurderer, at det reviderede udbygningsscenarium og 
program vil danne et grundlag for afholdelsen af arkitektkonkurrencen, som vil give den bedst 
mulige afvejning af de involverede interessenters behov. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid, Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller 
  
Til Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  
1. At det reviderede værdibaserede program godkendes som udgangspunkt for afholdelse af 
arkitektkonkurrencen. 
  
Til Kommunalbestyrelsen: 
  
2. At der ud over de faglige dommere udpeges følgende til dommerkomiteen: 
- Formand for Handicaprådet Hans Rasmussen 
- Repræsentant for MED organisationen Mogens Vestergård  
- Fem Kommunalbestyrelsesmedlemmer som vælges af Kommunalbestyrelsen 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 8. september 2014 kl. 17.00 
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Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på det foreliggende grundlag pga. '' Den manglende 
indtænkning af de bevaringsværdige bygninger, endvidere at man ikke har større planer for 
konsekvenserne af udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen''. 
Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet ?Liberal Alliance er positiv overfor opgradering af de 
sociale institutioner, men ønsker at bevare Gammel Mosehus. Herudover er Liberal Alliance 
imod etablering af almene boliger på området. 

 
Beslutninger 

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) 
stemte imod på det foreliggende grundlag pga. "Den manglende indtænkning af de 
bevaringsværdige bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne 
af udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen. Bebyggelsesprocenten bliver for høj ved 
etablering af de alment nyttige boliger, som de fremstår for nuværende i projektet". Jeanne 
Toxværd ønsker sagen forelagt Handicaprådet på dets næste møde.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Notat september 2014 - orientering om høring af værdibaseret program samt godkendelse af 
nyt udbygningsscenarium 22-08-2014 

 Overblik over modtagne høringssvar vedr. det værdibaserede program 
 Værdibaseret Program 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. september 2014 
 
5  Åbent         Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere med et 
alkoholmisbrug i Gentofte Kommune efter § 141 i Sundhedsloven 
 
015018-2014 
 
 
Resumé 
Social & Handicap, Myndighed har revideret den eksisterende kvalitetsstandard på 
alkoholmisbrugsområdet. Den seneste kvalitetsstandard blev politisk behandlet på 
Socialudvalgsmødet 8. november 2012, hvor også kvalitetsstandarden på stofmisbrugsområdet 
blev behandlet. Kvalitetsstandarderne på misbrugsområdet revurderes og behandles politisk 
mindst hvert andet år.  

 
Baggrund 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3651003
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3651003
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3651008
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3648726
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=697494
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Med kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 overgik forpligtelsen til at tilbyde 
alkoholmisbrugsbehandling til kommunerne. Der er intet lovmæssigt krav om udarbejdelse af en 
kvalitetsstandard for alkoholmisbrugsbehandling. Social & Handicap, Myndighed finder det 
dog hensigtsmæssigt, at oplyse borgerne om muligheder for behandling, rettigheder og 
serviceniveau og at formidle, at Gentofte Kommune kun samarbejder med behandlingssteder, som 
benytter evidens- eller vidensbaserede metoder, der er anerkendt som virksomme metoder. Det 
eneste krav der er til kommunerne er, at behandlingsstederne er registreret på Servicestyrelsens 
Tilbudsportal. 
 

Formålet med en kvalitetsstandard er at oplyse kommunens borgere, og andre interessenter, om 
kommunes lovmæssige forpligtelser og serviceniveau på området. Endvidere er formålet med 
kvalitetsstandarden at beskrive de ydelser, som Gentofte kommune tilbyder borgerne samt de 
rammer og kriterier, der gælder for visitation.   

Med denne kvalitetsstandard har Gentofte Kommune beskrevet sit serviceniveau i forhold til 
rådgivning omkring alkohol og behandling for alkoholmisbrug. 

 
Vurdering 
Social & Handicap, Myndighed vurderer, at der med den foreliggende kvalitetsstandard er 
tilvejebragt et godt fundament i forhold til oplysning af borgerne og andre interessenter omkring 
ydelser, visitationen og serviceniveau.   

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller  
 
Til Socialudvalget: 

At kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug for voksne borgere efter § 141 i 
Sundhedsloven godkendes.   

 
Beslutninger 

Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere med et alkoholmisbrug i Gentofte Kommune 
efter § 141 i Sundhedsloven 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. september 2014 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3645559
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3645559
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6  Åbent         Kvalitetsstandarder Social & Handicap 2014 
 
049294-2012 
 
 
Resumé 

Kvalitetsstandarderne på Social- og Handicapområdet har siden 2010 haft til formål at beskrive 
kommunens politisk besluttede serviceniveau. Et serviceniveau beskriver indholdet og omfanget af 
de tilbud og ydelser, en kommune som udgangspunkt tilbyder. 

Serviceniveauet revideres minimum én gang inden for en valgperiode. Der forelægges 8 
reviderede kvalitetsstandarder for indeværende valgperiode. 

 
Baggrund 

Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre ensartethed og tydelighed i visitation til de enkelte 
ydelser. Hermed sikres det, at borgerne behandles ud fra samme kriterier og tilgang, dog således 
at der altid er tale om en konkret og individuel vurdering. Kvalitetsstandarderne er samtidig et 
arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på 
området. 

For hovedparten af kommunens kvalitetsstandarder består revisionen af en justering og sproglig 
gennemskrivning. 

For § 107- kvalitetsstandarden er det præciseret at opholdet har et udviklings- og 
træningsperspektiv. 

I forhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er der kommet ny 
bekendtgørelse (BEK 1425 af 12-12-2013), der har medført indholdsmæssige ændringer i 
kvalitetsstandarden.  

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet. I forhold til kvalitetsstandarden for § 97 
gjorde Handicaprådet opmærksom på, at nogle kommuner, gennem en forsøgsordning, har 
udvidet ordningen ud over visitation til det 67. år og frem til det fyldte 70. år. 

 
Vurdering 

Social og Handicap vurderer, at de udarbejdede kvalitetsstandarder er et godt grundlag for 
sagsbehandlingen og for at give oplysninger til borgerne om ydelsernes indhold og praktiske 
håndtering. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=590870
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At de forelagte kvalitetsstandarder godkendes. 

 
Beslutninger 

Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 kvalitetsstandard for STU 
 kvalitetsstandard §110 midlertidig ophold i bolig 
 kvalitetsstandard § 108 længerevarende botilbud 
 kvalitetsstandard § 107 midlertidigt botilbud 
 kvalitetsstandard § 104 aktivitets-og samværstilbud 
 kvalitetsstandard §102 speciel behandlingsmæssig bistand 
 kvalitetsstandard § 99 støtte-kontaktpersonordning 
 kvalitetsstandard § 97 ledsageordning 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. september 2014 
 
7  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
032603-2013 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 11. september 2014 
 
8  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3594913
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3485220
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3480822
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3480818
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3576170
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3591969
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3470130
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3587036
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=658939
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032603-2013 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


