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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. marts 2013 
 
1  Åbent         Genbevillinger fra regnskab 2012 til budget 2013, Børne- og 
Skoleudvalget 
 
006575-2013 
 
 
Resumé 

Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2012 til budget 2013. 
Opgørelsen af genbevillinger omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) og 
lån/deponering/indskud. 

 
Baggrund 

Opgørelsen af uforbrugte bevillinger er foretaget i henhold til "Rammer for økonomisk 
decentralisering i Gentofte kommune" Retningslinjerne for genbevillinger og overførsler mellem 2 
regnskabsår fremgår af bilag "A.03 i ”Principper og retningslinjer for økonomistyring i Gentofte 
Kommune" 

Formålet med genbevillinger og overførsler er at give de økonomisk disponerende 
budgetansvarlige større handlefrihed og opnå en mere effektiv ressourceanvendelse f.eks. ved at 
undgå forhastede dispositioner i årets sidste del og muliggøre planlægning af større indkøb eller 
vedligeholdelsesarbejder, som normalt kun vil være mulige ved ekstra bevillinger. 

Af hensyn til kommunens samlede økonomi og overholdelse af den centralt aftalte serviceramme 
har genbevillingerne på driftsområdet de senere år skulle disponeres, så niveauet af overførsler er 
lige stort fra år til år.  

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 blev der budgetteret med en pulje til nedbringelse af 
genbevillingsniveauet på 30 mio. kr. i 2012. Puljen blev, i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 
behandling af kvartalsrapporten pr. 31.3.2012 fordelt på en række projekter. Disse initiativer er 
generelt gennemført i løbet af 2012. På det samme kommunalbestyrelsesmøde blev 14,4 mio. kr. i 
2012 frigivet fra driftsgenbevillingerne til anvendelse på anlæg. 

Som følge af den stramme og konsekvente styring indenfor den fastlagte serviceramme, er der på 
en række institutioner og driftsområder, sket en opsparing i løbet af 2012. Denne opsparing 
medfører, at genbevilllingsniveauet ikke er reduceret så meget som forudsat.  

I budget 2013 er der i alt afsat en genbevillingspulje på 39 mio. kr. Puljen har dels til formål at sikre 
en hensigtsmæssig implementering af reduktionerne i 2013 samt at finansiere  frigivelser af 
driftsgenbevillinger for 2013. Disse frigivelser af driftsgenbevillinger har til formål at reducere den 
opsparing, som institutioner og opgaveområder har oparbejdet over en årrække.  

Det er stadig en forudsætning, at der disponeres således i 2013, at øvrige driftsgenbevillinger fra 
2013 til 2014 bliver af mindst samme størrelse som overførslen fra 2012 til 2013.  

 
Vurdering 
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Detaljerede opgørelser og bemærkninger til genbevillingerne fremgår af vedlagte notat. 
 
De foreslåede genbevillinger er fordelt således på udvalg: 
 
Beløb i 1.000 kr.               Genbevillinger    Rådigheds-  Lånoptagelser/  Genbevillinger 
                                              driftsformål         beløb            deponerings-           i alt 
                                                                         (anlæg)              frigivelser 
  
Teknik- og Miljøudvalget        15.229               69.339                                       84.568 
  
Kultur- og Fritidsudvalget         6.229               29.730                                       35.959 
  
Børne- og Skoleudvalget        39.098                5.362                                        44.460 
   
Socialudvalget                         31.631              55.908                                        87.539 
  
Økonomiudvalget                    44.501              87.490           -229.393             -97.402 
  
Beredskabskommisionen         1.500                                                                  1.500 
  
Genbevilling i alt                 138.188          247.829             -229.393           156.624 
 
Indstilling 

Økonomi indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget:  

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 39,098 mio. kr. 
fra regnskab 2012 til budget 2013. 

2. At der overføres 5,362 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 
2012 til budget 2013 

 
Beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 4. marts 2013 
 
Punkt 1 - 2, Godkendt.  

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

 Genbevillinger fra regnskab 2012 til budget 2013.pdf 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. marts 2013 
 
2  Åbent         Politisk ledelse af Børne- og ungeområdet 2013 
 
005217-2013 
 
 
Resumé 

Punktet blev udsat fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. februar 2012. 

Den politiske ledelse af Børne- og Ungeområdet er overordnet baseret på: 

 De politiske mål 
 Dialogen om målene   
 Dokumentation af de opnåede resultater 

Børne- og Skoleudvalget har gennem de senere år på forskellig vis søgt at øge dialogen med 
bestyrelser, ledere og medarbejdere som en del af bestræbelserne på at udvikle den politiske 
ledelse.  

 
I forbindelse med debatten om kommunens resultatrapport for skoleåret 2011/12 blev rapportens 
fokus debatteret og herunder, hvordan den skal inddrages i dialogen med den enkelte 
skolebestyrelse. Det har givet anledning til overvejelser om, hvorledes dialogen med alle 
interessenter inden for børne- og ungeområdet kan tænkes tilrettelagt, og hvilket grundlag, som 
dialogen skal tage udgangspunkt i.  

 
På mødet i Børne- og Skoleudvalget vil der blive givet et oplæg med henblik på en drøftelse af, 
hvorledes den politiske ledelse af børne- og ungeområdet skal udvikles i 2013, herunder 
fastsættelse af møder i Børne- og Skoleudvalget.  

 
Baggrund 

Den politiske styring af børne- og ungeområdet tager udgangspunkt i kommunalbestyrelsens 
visioner: Tryghed – Leg – Læring og Læring uden grænser samt de politiske mål i Gentofte 
Planen. 

 
Børne- og skoleudvalget valgte i 2012 at udvide den løbende dialog med skolebestyrelserne til at 
omfatte dialogmøder med styringsnetværkene på daginstitutionsområdet samt at invitere alle 
interessenter til at komme med input til fastsættelse af de politiske mål for 2013 i Gentofte Planen 
på et møde den 14. maj i rådhushallen.   

 
Gentofte Kommune bruger interne kontrakter til styring af de politiske målområder, og Børne- og 
Skoleudvalget har i 2013 vedtaget at sammenlægge de tidligere fire interne kontrakter til én intern 
kontrakt for at understrege vigtigheden af samtænkning på tværs af institutioner og administrative 
strukturer. 
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I forbindelse med debatten om kommunens resultatrapport for skoleåret 2011/12 blev rapportens 
fokus debatteret og herunder, hvordan den skal inddrages i dialogen med den enkelte 
skolebestyrelse.  

Samlet rejser det et behovet for en drøftelse af, om de nuværende rammer og dialogen med alle 
interessenter inden for børne- og ungeområdet kan tilrettelægges på en anden måde - herunder 
grundlaget for dialogen - med henblik på at styrke den politiske ledelse af området.   

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at der er grundlag for en drøftelse af, hvorledes den politiske ledelse 
af Børne- og ungeområdet kan videreudvikles. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. At Børne- og Skoleudvalget drøfter mulighederne for at styrke den politiske ledelse i 2013 og 
fremover. 

2. At mødeplanen for udvalget godkendes. 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013 kl. 17.00 

Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2013 
 
Punkt 1 - 2, Udsat. 

 
Beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 4. marts 2013 
 
Punkt 1, Drøftet.  
 
Punkt 2, Godkendt. 

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

 Bilag, Møder i Børne- og Skoleudvalget, 2013.pdf 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. marts 2013 
 
3  Åbent         Oplæg til revideret handicappolitik 
 
014609-2008 
 
 
Resumé 
Mødet er et temamøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget hvor alle medlemmer 
af Kommunalbestyrelsen er inviteret til at deltage. Det foregår på det ordinære møde i Børne- og 
skoleudvalget den 4. marts og temamødet er planlagt fra 18.00 til 19.00. 
 
Handicaprådets formandskab: Hans Rasmussen og Jacob Monies er inviteret til at deltage i 
temamødet. 
  
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. februar 2008, pkt. 16, handicappolitikken for 
Gentofte Kommune. Politikken er gældende 2008 til 2012. For at få god tid til at evaluere og 
revidere politikken vedtog Kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. november 2011, pkt. 7 at 
forlænge Handicappolitikken med ét år, således at den også gælder for 2012. 
  
Socialudvalget vedtog på sit møde den 11. oktober 2012 punkt 4 procesplan for udarbejdelse af 
oplæg til revideret handicappolitik, hvor i Handicaprådet, på baggrund af evalueringen og input fra 
borgermøde og dialogproces, udarbejder oplæg til revideret politik til forelæggelse for 
Kommunalbestyrelsen. På sit møde den 4.12. 2012 punkt 3 forlængede Socialudvalget processen 
for at give mere tid til dialog og til afholdelse af et møde om FNs handicapkonvention. 
 
  
 
Baggrund 
Handicappolitikken 2008 til 2012 er evalueret i sommeren 2012. Det er ”CASA”: Center for 
Alternativ Samfunds Analyse der har gennemført interviews og skrevet evalueringsrapporten. 
  
I alt ca. 45 repræsentanter for handicaporganisationer, pårørende, brugere og ledere og 
medarbejdere har deltaget i gruppe- og enkeltinterviews om handicappolitikken. Evalueringen er 
udarbejdet i to udgaver. En hovedrapport på ca. 40 sider og en sammenfatning på ca.10 sider, 
Begge udgaver er vedhæftet som bilag. 
  
Sammenfattende udtrykkes der i evalueringen, at selve handicappolitikken er god, idet den: 

 har været med til at løfte handicapområdet  
 er et godt redskab til at præge udviklingen 
 har bred tilslutning til principper, værdier og mål i politikken  

Alt i alt peges der på at der er positiv udvikling i gang på alle områder, dels med henvisning 
til Handicappolitikken, dels med henvisning til de årlige handleplaner og de mange 
projekter. 
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Samtidig peges der i evalueringen på en række dilemmaer og opmærksomhedspunkter: 
Uddrag fra opmærksomhedspunkter og dilemmaer i evalueringen 

 Tilgængelighed. Der sker meget, men der er også svært tilgængelige steder i kommunen, 
og områder der kan udvikles. Tilgængelighed bør ses bredere. Kommunikation og 
information bør i højere grad være en integreret del af tilgængelighedsarbejdet. 
Sektoransvaret er blevet mere udbredt med politikken, men man kan også møde dele af 
kommunen, hvor der ikke er samme opmærksomhed på sektoransvaret 

 Børn og unge. Der er mange gode tiltag for børn og unge med særlige behov, men der er 
behov for større fokus på børn og unge. 

 Inklusion berøres på mange måder, og der spørges i evalueringen til i hvilket omfang 
borgere med funktionsnedsættelser altid skal inkluderes i almene tilbud eller om man skal 
bevare parallelle tilbud for borgere med funktionsnedsættelser. 

 Kulturområdet og fritidsområdet: Der peges på at der er mange tilbud i Gentofte Kommune, 
men også at mange borgere med handicap udtrykker ønske om at kunne deltage i større 
omfang. 

 Handicappolitikbegrebet berøres i evalueringen, idet dele af målgruppen ikke føler sig til 
rette med handicapbegrebet.  

 Handicappolitikken gør en forskel, men den bør nå længere ud, er et ønske der peges på 
flere steder i evalueringen. 

Evalueringen var emnet for Handicaprådets årlige borgermøde som blev afholdt i Rådhushallen 
den 18. september.  
  
På baggrund heraf, og på anbefaling fra Handicaprådet, vedtog socialudvalget en procesplan for 
udarbejdelse af revideret handicappolitik gældende for den næste fire års periode ud fra følgende 
principper: 

 Selve politikken er god og der er bred accept af principper og værdier. Politikken skal have 
et serviceeftersyn, skrives igennem og trykkes på ny, men ikke grundlæggende 
nyformuleres.  

 De udviklingsområder der peges på i evalueringen skal drøftes grundigt med 
interessenterne. Ved borgermøde, i det politiske system, i en bredt sammensat 
referencegruppe, i handicaporganisationerne, på kommunens institutioner og i 
forvaltningen.  

 Nye mål og eller indsatsområder der kommer ud af drøftelserne om udviklingsområderne, 
skrives ind i den ny politik.  

Oplægget til revideret politik er nu udarbejdet og klar til politisk temadrøftelse i marts og til 
vedtagelse i fagudvalg og Kommunalbestyrelsen i april. Oplægget er udarbejdet på baggrund af 
dialog og input fra: 

 Evalueringen. Sommer 2012. 
 Borgermøde. 18. September. Borgere og brugere drøfter evalueringen på borgermøde 
 Referencegruppe. 30. oktober. Referencegruppemøde – deltagere fra borgermødet 
 Socialudvalget.11. Oktober: Socialudvalget vedtager procesplan for revision af 

handicappolitikken. 4. december. Socialudvalget forlænger processen for at få mere tid til 
dialog og FN konference 

 Opgaveområder. November - januar. Heldags tværfaglig workshop og dialogmøder i 
opgaveområder: BUF, SOSU, Kultur, T&M og tværgående funktioner 

 Handicaprådet. Løbende møder i Handicaprådet 
 FN Handicapkonventionen. 26. februar. Fyraftensmøde i Øregårdssalen med Palle 

Simonsen og Holger Kallehauge (Afholdes efter oplægget er skrevet) 
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Vurdering 
Der har i processen været stor interesse for revision af politikken, og der har udfoldet sig en bred 
dialog om visioner og mål for handicapindsatsen i kommende periode.  
 
Det overordnede mål er fortsat ”inklusion”, men oplægget adskiller sig også fra den nuværende 
politik på en række områder, herunder: 

 Oplægget anerkender i meget høj grad FNs handicapkonvention som fundament for 
kommunes handicappolitik. Værdierne i den nuværende politik er i oplægget udskiftet med 
konventionens generelle principper. Artikel 3. 

 Oplægget betoner medborgerskab som mål og ramme for arbejdet med Handicappolitik og 
inklusion 

 Oplægget lægger stor vægt på rehabilitering som overordnet princip for opgaveløsning 
overfor og sammen med borgere med handicap. 

 Oplægget er mere konkret og handlingsorienteret end den nuværende politik. Bl.a. i form 
af:  

 ”Politikken skal være kendt” er et konkret mål der skal bringe politikken længere ud og til 
lokal diskussion på institutioner og i bestyrelser 

 Der er hensigtserklæringer fra Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet, 
Tilgængelighedsforum og Det Lokale Beskæftigelsesråd. LBR 

Oplægget respekterer konklusionerne i evalueringen og specifikke input og ønsker fra meget 
forskellige interessenter, og er dermed noget teknisk og sproglig tung i sin form. 
 
Efter den politiske behandling anbefales det at oplægget skrives igennem, så sproget bliver 
enklere og bedre egnet til at formidle politikken og budskaberne. 
 
Det anbefales endvidere at politikken udarbejdes i flere udgaver, eventuelt i en ”Læs let udgave” 
således at den kan gøres kendt på institutioner og skoler gennem lokal dialog, der potentielt kan 
involvere alle: børn, unge, voksne og herunder frem for alt mennesker med handicap. F.eks. 
mennesker med kognitive udfordringer. 
  
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Social og Sundhed indstiller  
  
Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:  

At oplæg til revideret handicappolitik drøftes. 

 
Tidligere beslutninger 

Socialudvalget den 4. december 2012 kl. 17.00 

Vedtaget. 

 
Beslutninger 



  Side 10 af 11 
 

Børne- og Skoleudvalget den 4. marts 2013 
 
Drøftet.  

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

 Oplæg til revideret Handicappolitik  KB temamøde 4/3. pfd 
 Hovedrapport Evaluering af Handicappolitik i Gentofte Kommune.pdf 
 Sammenfatning og opmærksomhedspunkter Handicappolitik Gentofte Kommune.pdf 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. marts 2013 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044419-2012 
 
 
Beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 4. marts 2013 
 
Orientering om status på Frikommuneansøgninger. 
 
Orientering om håndtering af evt. lockout. 
 
Orientering om håndtering af Folkeskolereformen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. marts 2013 
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5  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044419-2012 
 
 
Beslutninger 
 
Ingen meddelelser. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


