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Side 3 

1 (Åben) Orientering om Corona-krisen og konsekvenser inden for udvalgets 
ressortområde 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02377 

 

Resumé 

Der gives en kortfattet status på håndtering af COVID-19 pandemien på Ældre-, Social – og 
Sundhedsudvalgets ressortområde.  

 
Baggrund 

Få dage efter det første tilfælde af COVID-19 blev konstateret i Danmark den 27. februar 2020 
aktiveredes det kommunale sundhedsberedskab i Gentofte Kommune.  
 
I forløbet efter nedlukning af alle ikke kritiske funktioner i det offentlige den 11. marts 2020 er der 
løbende orienteret og givet status til Kommunalbestyrelsen via statusmails og på virtuelle 
orienteringsmøder. Med dette notat gives en kortfattet, men mere detaljeret status til Ældre-, 
Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer på håndtering af COVID-19 pandemien på udvalgets 
ressortområde.  
 
Der orienteres i vedlagte notat om:  

 Udviklingen i antal indlagte.  

 Ressourcer og kapacitet – herunder til ekstraordinært udskrevne 

 Funktioner og tilbud, der ikke fuldt ud er varetaget i periode 

 Tiltag til forebyggelse af smittespredning – herunder værnemidler  

 
 

Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Møde i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 13. maj 2020 
 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Notat - orientering om håndtering af COVID-19 (3426801 - EMN-2020-02377) 

 
 

2 (Åben) Kvartalsrapport til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 1. kvartal 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02284 

 

Resumé 



 

Side 4 

Denne kvartalsrapport omfatter to målområder i Gentofteplanen: ’Borgere med handicap, psykisk 
sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’. 
Den årlige rapportering af antallet af magtanvendelser og tilsyn for begge målområder er beskrevet 
i rapporten. 
 
Kvartalsrapporteringen forelægges til drøftelse. 
 

 
Baggrund 

Kvartalsrapporten viser en række nøgletal for udviklingen inden for udvalgte ydelsesområder for de 
to målområder ’Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, 
rehabilitering og pleje’. 
 
Den årlige rapportering af antallet af magtanvendelser og tilsyn for begge målområder er beskrevet 
i rapporten. 
 
Den årlige rapportering vedrørende botilbud til kvinder udsat for vold og personer med særlige 
problemer, misbrugsbehandling og opgørelse af selvforsyningsgraden på bo- og dagtilbud for 
målområdet ’Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte’ er beskrevet i rapporten. 
 

 

Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At kvartalsrapporteringen tages til efterretning.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Møde i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 13. maj 2020 
 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Kvartalsrapportering til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 1. kvartal 2020 (3427182 - 

EMN-2020-02284) 

2. Budgetændringer 1 kvt. 2020 SU (3427185 - EMN-2020-02284) 

3. Årshjul for kvartalsrapporter til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (3415387 - EMN-2020-

02284) 

 
 

3 (Åben) Orientering om deltagelse i pilotforløbet Fælles om ungelivet 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02243 

 

Resumé 



 

Side 5 

Gentofte Kommune har primo marts 2020 ansøgt og fået tilsagn om at blive pilotkommune i Fælles 
om ungelivet, som er et partnerskab mellem TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og fire andre 
pilotkommuner i pilotfasen 2020-2023.  

 
Baggrund 

Fælles om ungelivet er inspireret af Den islandske Model og har til formål, at sikre at flere unge 
lever et frit ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne 
omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre 
rusmidler. I pilotfasen er formålet at udvikle og afprøve en kommunal tilgang til dette arbejde.  
Som pilotkommune skal Gentofte Kommune udbygge og styrke forudsætningerne for at arbejde 
sundhedsfremmende på basis af data, med fokus på beskyttende faktorer og i tæt samarbejde 
med forældre og lokalsamfund. 
 
Målgruppen er elever fra grundskolens 7.–10. klasse samt ungdomsuddannelser. Indsatsen 
fokuserer på det store flertal af unge, som i udgangspunktet trives og har det godt med venner og 
familie, og som har få psykiske problemer. 
 
Sundhedsstyrelsen finansiere 50% af lønudgifterne til en fireårig koordinatorfunktion i hver af de 
fem pilotkommuner. I Gentofte Kommune finansieres de restereden 50% af sundhedspuljen. 
Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel har siden april 2019 arbejdet på at formulere konkrete 
anbefalinger, der kan skabe gode rammer om ungelivet og motivere unge hen imod en adfærd og 
kultur med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.  
 
Fælles om ungelivet kan fungere som en forankringsplatform, der kan fastholde fokus, skabe 
struktur og sikre implementeringen af opgaveudvalgets anbefalinger. 
 
Som en del af Fælles om ungelivet skal der årligt gennemføres monitorering af unges sundhed og 
trivsel. En årlig monitorering vil give mulighed for, at forebyggelsesarbejdet kan tage udgangspunkt 
i aktuel, lokal og nærværende data. Aktuel data kan, kombineret med det rette lokalkendskab, 
være med til at sikre, at de indsatser der igangsættes tager udgangspunkt i et reelt behov og 
samtidigt tilbyder løsninger, der kan gribes lokalt (af skoleledelser, lærere, forældre, elever mf). 
 
Fælles om ungelivet i Gentofte Kommune tænkes organiseret med et formandskab bestående af 
hhv. direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social og Sundhed og chef for Børns 
sundhed og forebyggelse. Direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid er ansvarlig formand. 
Forud for en egentlig kick-off arbejdes der på at skabe en robust struktur og organisering, både 
centralt og lokalt, omkring Fælles om ungelivet. 
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
  
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre-, Social- og 
Sundhedsudvalget: 
 
At orienteringen om Gentofte Kommune deltagelse som pilotkommune i Fælles om ungelivet tages 
til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 Dato: 29-04-2020 

 



 

Side 6 

Taget til efterretning. 
 

Udvalg: Børneudvalget 
 Dato: 05-05-2020 

 

Taget til efterretning.  
 

Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 11-05-2020 

 

Taget til efterretning. 
 

 
Beslutninger: 
Møde i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 13. maj 2020 
 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02219 

 

Resumé 

. 

 
Baggrund 

. 
 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Møde i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 13. maj 2020 
 
Ingen meddelelser. 
 
Bilag 

  
. 
 
 



 

Side 7 

5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne  
Sags ID: EMN-2020-02219 

 

Resumé 

. 

 
Baggrund 

. 
 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 

  
. 
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