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Møde i Socialudvalget den 12. januar 2010 
 
1  Åbent         Valg af næstformand til Socialudvalget 
 
053412-2009 
 
 
Baggrund 

Efter § 7 i Vedtægt for styrelsen af kommunale anliggender i Gentofte Kommune skal der i alle 
udvalg vælges en næstformand, der varetager mødeledelsen m.v. i tilfælde af formandens 
midlertidige forfald. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At Socialudvalget vælger en næstformand. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 12. januar 2010 
 
2  Åbent         Introduktion til Socialudvalgets område 
 
000583-2010 
 
 
Resumé 

Socialudvalget introduceres indledende til udvalgets ansvarområde og udvalget præsenteres 
desuden for planen for den videre, dybdegående introduktion til de enkelte målområder på 
Socialudvalgets område, herunder processen for indgåelse af interne kontrakter mellem 
Socialudvalget og socialdirektøren gældende fra 2011.  

 
Baggrund 

På det første møde i Socialudvalget i valgperioden gives en indledende introduktion til 
Socialudvalgtes ansvarområde, som på de kommende møder vil blive efterfulgt af mere 
dybdegående præsentationer af de enkelte målområder under Socialudvalget:  

1. Borgere med Handicap. 
2. Pleje og Omsorg for Ældre . 
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3. Sundhedsfremme, Forebyggelse og Rehabilitering. 
4. Arbejdsmarked og Overførselsindkomster (arbejdsmarkedsdelen henhører under 
Økonomiudvalget).  

Socialudvalget vil desuden blive introduceret til organiseringen af opgaveområdet Social & 
Sundhed og den primære opgavefordeling.   

Gentofte Kommune har valgt kontraktstyring til at forankre Gentofte Planens målsætninger. 
Kontraktstyring har siden 1. januar 2008 været det primære styringsredskab i Social & Sundhed, 
og der indgås kontrakter (niveau I kontrakter) mellem Socialudvalget og socialdirektøren på de 
målområder der henhører under Socialudvalget. De første kontrakter mellem Socialudvalget og 
socialdirektøren udløb med udgangen af 2009, men for at give Socialudvalget bedre mulighed for 
at arbejde kvalificeret med indholdet af kontrakterne er perioden forlænget til udgangen af 2010, 
hvorefter nye kontrakter indgås for en to-årig periode.  

Der vil i forbindelse med de dybdegående præsentationer af de enkelte målområder på de 
kommende socialudvalgsmøder blive lagt op til en første drøftelse af indholdet i niveau I 
kontrakterne, således at Socialudvalget får mulighed for på et tidligt tidspunkt i processen, at drøfte 
indholdet i de interne kontrakter, der skal vedtages inden udgangen af 2010.  

Den videre præsentation af målområderne og forelæggelse af første version af udkast til kontrakt 
på målområdet vil ske efter følgende plan: 

 På Socialudvalgets møde den 4. februar præsenteres konceptet for niveau I kontrakter på 
Socialudvalgets område fra 2011 samt orienteres om større projekter m.v. i 2010.  

 På Socialudvalgets møde d. 11. marts præsenterer Social & Handicap og Social & 
Handicapdrift målområdet ’Borgere med handicap’.  

 På Socialudvalgets møde d. 13. april præsenterer Pleje & Sundhed og Pleje & Sundhed 
drift målområdet ’Pleje og omsorg for ældre’.  

 På Socialudvalgets møde den 11. maj præsenterer Pleje & Sundhed og Pleje & Sundhed 
drift målområdet ’Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering’.  

 På Socialudvalgets møde d. 3. juni præsenter Job & Ydelser målområdet ’Arbejdsmarked 
og Overførselsindkomster. 

Der vil desuden blive arrangeret rundtur til tilbud og institutioner på Socialudvalgets område i løbet 
af marts og april.  

 
Vurdering 

Social & Sundhed vurderer, at Socialudvalget med denne introduktionsplan sikres overblik over og 
indsigt i udvalgets område og et godt grundlag for udarbejdelse og indgåelse af interne kontrakter 
med Social & Sundhed.   

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 
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At den indledende introduktion og planen for den videre introduktion til Socialudvalgets 
ansvarsområde, herunder behandling af forslag til kontrakter, tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 12. januar 2010 
 
3  Åbent         Ombygning på Tranehaven. Anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. 
 
065718-2009 
 
 
Resumé 
Der søges om anlægsbevilling til ombygning af Tranehavens træningslokaler, så de bringes op til 
tidssvarende standard. 
 
Baggrund 
Det er planlagt, at Tranehavens terapibygning i 2010 via BygOp-midler skal igennem en større tag- 
og ventilationsrenovering.  
 
Terapibygningen, der rummer Tranehavens egne træningslokaler (fysio- og ergoterapi), har siden 
ibrugtagningen i 1969 stort set ikke undergået nogen ændringer. Lokalerne er med tiden blevet 
stadig mere utidssvarende og er til dels uhensigtsmæssigt indrettet set i forhold til de 
træningsopgaver, der skal løses i dag. Konkret drejer det sig om ændring af vægforløb og 
rumstørrelser, flytning af døre og skabe og ændring af lokalernes funktioner, idet der bl.a. er behov 
for etablering af rum til individuelle undersøgelser. Endelig er der behov for nogle 
bygningsmæssige forbedringer, som isolering af ydervægge m.v.   
 
Af hensyn til at optimere de håndværksmæssige processer og minimere generne i forhold til den 
daglige brug af terapibygningen, vil det være hensigtsmæssigt, hvis de nødvendige ombygninger 
og funktionstilretninger af træningslokalerne kan ske i sammenhæng med BygOp-renoveringen af 
taget og ventilationsanlægget.  
 
Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede på sine møder den 18. december 2006 (pkt. 37) og den 
28. januar 2008 (pkt.16) hhv. 3,03 mio. kr. og 1,7 mio. kr. til renovering og ibrugtagning af 
genoptræningslokaler på Sankt Lukas Stiftelsen, da Tranehavens egne fysiske rammer ikke havde 
volumen til at rumme de nye genoptræningsopgaver, som kommunen overtog i forbindelse med 
kommunalreformen i 2007.  
 
Arbejderne på Sankt Lukas er tilendebragt, og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på godt 
0,5 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Det foreslås, at disse midler anvendes til den ovenfor 
beskrevne ombygning af Tranehavens egne træningslokaler.  
 
Vurdering 
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Det vurderes, at de foreslåede ombygningstiltag er relevante og påkrævede. Karakteren af de 
opgaver, der løses i lokalerne, har over tid ændret sig, specielt i forbindelse med overtagelsen af 
de nye genoptræningsopgaver i forbindelse med kommunalreformen. Dette har bl.a. bevirket, at 
flere yngre borgere skal have træningstilbud i lokalerne.  

 
Indstilling 
Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller 

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der anlægsbevilges 0,5 mio. kr. til ombygning af Tranehavens terapilokaler finansieret via de 
uforbrugte midler fra anlægsbevillingen til istandsættelse af træningslokaler på Sankt Lukas 
Stiftelsen. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 12. januar 2010 
 
4  Åbent         Godkendelse af ansøgning til Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. 
deltagelse i projekt 'Fremtidens institutioner' med plejeboligprojektet på 
Jægersborg Kaserne, samt anlægsbevilling til igangsætning af programmering af 
byggeriet. 
 
027209-2008 
 
 
Resumé 

Ansøgning til Erhvervs- og Byggestyrelsen om deltagelse i projekt ”fremtidens Institutioner” 
forelægges til godkendelse. Der søges endvidere om anlægsbevilling på 1,5 mio. til igangsætning 
af programmering af byggeriet. 

 
Baggrund 
Socialudvalget godkendte på mødet den 12. maj 2009 (pkt. 3) afsendelsen af 
interessetilkendegivelse til Erhvervs- og Byggestyrelsen med henblik på evt. at blive udvalgt som 
deltager i projekt ”Fremtidens institutioner”.  

Erhvervs- og Byggestyrelsen  har på baggrund af interessetilkendegivelsen i august opfordret 
kommunen til at sende en egentlig ansøgning om deltagelse. Fristen for indsendelse af 
ansøgningen er 15. januar 2010. Ansøgningen forelægges nu til udvalgets godkendelse. I vedlagte 
notat er nærmere beskrevet vilkårene for deltagelse i Erhvervs- og Byggestyrelsens-projektet samt 
proces og tidsplan for projektet.  
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Tidsplan og proces er udformet, så vilkårene for deltagelse i Erhvervs- og Byggestyrelsens-
projektet kan opfyldes, samtidigt med at kommunens behov for gennemførelse af brugerproces og 
lokalplanprocedure tilgodeses.  

Kommunedeltagelse: 

Det er en betingelse for deltagelse i projektet at der afholdes en arkitektkonkurrence.  

Grundlaget for konkurrencen er et byggeprogram, som skal udarbejdes i første halvdel af 2010. 
Det vurderes, at udgiften hertil vil udgøre ca. 1.5 mio. kr. Der skal gennemføres et udbud af 
bygherrerådgiverydelsen iht. tilbudsloven. Udbuddet skal igangsættes i februar, hvis tidsplanen 
skal overholdes.  

Hvis kommunen udvælges som deltager vil op til halvdelen af udgifterne til afholdelse af 
arkitektkonkurrencen blive dækket af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Desuden vil de konsulenter der 
arbejder for Erhvervs- og Byggestyrelsen blive tilknyttet projektet i et antal timer uden udgift for 
kommunen. 

Projektet på kasernegrunden:  
 
Der forventes opført ca. 72 boliger med tilhørende fælles- og servicefaciliteter. Den del af kasernen 
som består af fredede bygninger fra 1700-tallet indgår ikke i plejeboligplanerne, og er af Forsvaret 
solgt til anden side 
Lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet og behandles på Byplanudvalgsmødet den 7. 
januar og forventes sendt i offentlig høring frem til primo april 2010. 

Tidsplan: 

1.      Udbud bygherrerådgivning og intern planlægning af proces: Januar-marts 2010 
2.      Byggeprogram udarbejdes Marts-juni 2010 
3.      (Lokalplan forventes vedtaget: Maj 2010) 
4.      Prækvalifikation af konkurrencedeltagere: April-juni 2010 
5.      Godkendelse af byggeprogram og skema A: Juni 2010 
6.      Udskrivelse af projektkonkurrence: Juli 2010 
7.      Bedømmelse af konkurrenceforslag: Oktober 2010 
8.      Politisk godkendelse af konkurrenceforslag og skema B: November 2010 
9.      Projektering: 1. og 2. kvartal 2011 
10. Byggestart: 3. kvartal 2011. Forventet byggetid: 1½-2 år. 
 
Vurdering 
Deltagelse i Erhvervs- og Byggestyrelsens-projektet vurderes at kunne tilføre arbejdet med 
projektet på kasernen den nyeste viden og inspiration på området.  
 
Indstilling 
Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller 
 
Til Socialudvalget: 
 
1. At ansøgningen til Erhvervs- og Byggestyrelsen godkendes. 

 
 
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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2. At der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram med finansiering 
via de afsatte midler i investeringsoversigten for 2010 til moderniseringsplan 2.  

 
 
 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Deltagelse i Erhvervs- og Byggestyrelsens (EBST) projekt 
 Ansøgning til Erhvervs- og byggestyrelsen 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 12. januar 2010 
 
5  Åbent         Borgerstyret Personlig Assistance 
 
047933-2009 
 
 
Resumé 

Der er vedtaget ændringer i betingelserne for Servicelovens §§95-96, som omhandler tilskud til 
ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse af borgere med betydelig og varig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ordningen vedr. §§95-96 benævnes fremover 
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).  

Ændringerne trådte i kraft pr. 1. januar 2009. I forbindelse med forelæggelsen af 
kvalitetsstandarden for hjemmehjælp i maj 2009, orienterede Social & Sundhed om lovændringen 
vedrørende BPA. Her blev det samtidig nævnt, at der ville ske en forelæggelse senere på året, idet 
Social & Sundhed dels afventede vejledning og bekendtgørelse på området, som først kom i 
oktober 2009, dels afventede en intern udredning fra Personale omkring aflønningsdelen for 
hjælperne. 

Borgeren i §§95- og 96-ordningerne får med lovændringen ret til at overdrage arbejdsgiveransvaret 
og tilhørende administration af BPA-ordningen til andre. Dette er nyt i forhold til den tidligere lov, 
hvor et centralt kriterium for tilkendelse af ordningen var, at borgeren selv kunne varetage 
arbejdsgiveransvaret.  

Endvidere er der sket en lempelse i kravet om, at borgere omfattet af ordningen i henhold til §96 
skal have et højt aktivitetsniveau, og der er desuden sket ændringer af de økonomiske forhold, 
som bestemmer tilskuddets størrelse. 

 
Baggrund 
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Målgruppen for BPA er personer over 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, som har behov for pleje, overvågning og ledsagelse. Det overordnede formål med 
de nye regler om BPA er at give mulighed for, at personer, der modtager tilskud til selv at ansætte 
hjælpere, kan få tilbudt en mere fleksibel ordning. Ordningen skal tage udgangspunkt i en 
helhedsvurdering af borgeren, borgerens selvbestemmelse, og skal kunne tilpasses borgerens 
ønsker samt behov, så personer med omfattende funktionsnedsættelse kan fastholde eller 
opbygge et selvstændigt liv. .  

Personkredsen for BPA §95, som visiteres gennem Pleje & Sundhed, er borgere, der er visiteret til 
personlig hjælp og pleje i mere end 20 timer ugentligt.  

Personkredsen for BPA §96, som visiteres gennem Social & Handicap, er borgere, der i høj grad 
er afhængige af hjælp til almindelige daglige funktioner, og som har et massivt behov for pleje, 
overvågning og ledsagelse.  

Lovændringen medfører følgende, som berører både §§95 og 96: Borgeren, der modtager hjælpen 
i form af BPA, har nu ret til at overdrage arbejdsgiveransvaret og administrationen af BPA 
ordningen til andre fx en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Det betyder, at der 
fremover vil være flere borgere, som kan anvende ordningen end i dag, da de kan lægge 
arbejdsgiveransvaret over til en anden part, hvis de ikke selv er i stand til at varetage 
dette. Endvidere er der fastsat nye regler for udmålingen af tilskuddet, som bl.a. omhandler tillæg 
og pension. 

Med en ny bestemmelse i §96 stk. 3 bliver det muligt for kommunalbestyrelsen at tilbyde BPA 
ordning til personer, der ikke umiddelbart vurderes omfattet af personkredsen. 

 
Vurdering 
Borgerens mulighed for at uddelegere arbejdsgiveransvaret vil medføre, at flere borgere kan blive 
visiteret til BPA efter §§ 95 og 96 end tidligere.  

De nye regler vedr. udmålingen af tilskuddets størrelse, vil medføre et større tilskud til den enkelte 
borger især ved §96, da der her ikke pt. bliver udbetalt pensionsbidrag til hjælperne. 

Social & Sundhed vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at anvende 
udvidelsesbestemmelsen, men at det tages op på et senere tidspunkt eventuelt i sammenhæng 
med en generel drøftelse af serviceniveau på handicapområdet. 

Sagen har været forelagt henholdsvis Handicaprådet på rådets møde den 14.12.2009 og 
Seniorrådet på rådets møde den 16.12.2009 og begge råd tilsluttede sig Social & Sundheds 
indstilling. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

1. At Gentofte Kommune ikke anvender §96 til borgere uden for målgruppen. 

2. At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 
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 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), orientering om regler 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 12. januar 2010 
 
6  Åbent         Servicebeviser for personlig og praktisk hjælp (§ 83 i lov om social 
service) 
 
061760-2009 
 
 
Resumé 

Folketinget har i foråret 2009 vedtaget en ændring til lov om social service § 83, omhandlende 
mulighed for indførelse af servicebeviser for personlig og praktisk hjælp i kommunerne. 
Servicebeviser er en slags købsbevis som modtagere af ydelser under personlig og praktisk hjælp 
kan visiteres til. Servicebeviset giver borgeren mulighed for selv at agere arbejdsgiver overfor 
eksempelvis en privat hjælper eller at overdrage arbejdsgiverrollen til en virksomhed, organisation 
el.lign. 

Ændringen trådte i kraft 1. juli 2009. I forbindelse med forelæggelsen af kvalitetsstandarden for 
hjemmehjælp i maj 2009, orienterede Social & Sundhed om den kommende indførelse af 
servicebeviser. Her blev det samtidig nævnt, at der ville ske en forelæggelse senere på året, idet 
Social & Sundhed afventede bekendtgørelse på området der bl.a. skulle fastsætte servicebevisets 
værdi. 

Social & Sundhed vil med dette notat redegøre for servicebeviset, dets formål og konsekvenser 
ved indførelse af dette i Gentofte Kommune. 

 
Baggrund 

Initiativet vedrørende servicebeviser stammer fra Kvaltetsreformen for den offentlige sektor, og er 
eet af to initiativer vedrørende fritvalgsområdet for personlig og praktisk hjælp.  

 
Vurdering 

Det er Social & Sundheds vurdering, at der i forvejen er flere muligheder for alternative ordninger 
for tilrettelæggelse og levering af hjælp efter § 83. Også ordninger som tilgodser borgerens 
mulighed for at agere arbejdsgiver m.m. Det er endvidere vurderingen, at indførelsen af 
servicebeviser vil medføre ikke ubetydelig ekstra administration for kommunen. 

Sagen har været forelagt henholdsvis Handicaprådet på rådets møde den 14.12.2009 og 
Seniorrådet på rådets møde den 16.12.2009 og begge råd tilsluttede sig Social & Sundheds 
indstilling. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
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Til Socialudvalget: 

1. At servicebeviser ikke indføres i Gentofte Kommune 
 
2. At der sker en fornyet stillingtagen til indførelse af servicebeviser i 2012 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Servicebeviser for personlig og praktisk hjælp (§ 83 i lov om social service) 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 12. januar 2010 
 
7  Åbent         Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
049911-2008 
 
 
Resumé 

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 16.12.09. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller til Socialudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 12. januar 2010 
 
8  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000825-2010 
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_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 12. januar 2010 
 
9  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000825-2010 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


