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Møde i Socialudvalget den 13. marts 2014
1 Åbent

Generel introduktion til sundhedsområdet

007984-2014

Resumé
På mødet introduceres generelt til sundhedsområdet, som en del af introduktionen til
Socialudvalgets område.

Baggrund
På Socialudvalgets møde den 14. januar 2014 – dagsordenens pkt. 1 – blev Socialudvalget
forelagt en plan for emner og temaer for udvalgets møder i 2014. Af planen fremgår det, at
udvalget på mødet i marts introduceres til sundhedsområdet. Der vil under dette punkt på
dagsordenen blive introduceret til sundhedsområdet generelt, herunder til sundhedsområdets
centrale aktører (hospitaler, praktiserende læger og kommunerne) og disse aktørers roller, ansvar
og indbyrdes opgavefordeling. Herunder vil der blive lagt særligt vægt på en bredere beskrivelse af
de lovgivningsmæssige, økonomiske og politiske rammer for sundhedsvæsenets
opgavevaretagelse med særligt fokus på rammerne for den kommunale del af sundhedsindsatsen.
I tråd hermed vil der blive orienteret om de væsentligste udviklingsinitiativer der er igangsat på den
del af sundhedsområdet, der henhører under Socialudvalget.
Der er vedlagt baggrundsnotat om sundhedsområdet i Gentofte Kommune. Til baggrundsnotatet er
der vedhæftet en række uddybende billag til orientering.

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

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
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Bilag
Baggrundsnotat om sundhedsområdet i Gentofte Kommune
Oplæg om sundhedsaftale III - somatik
Oplæg om sundhedaftale III - psykiatri
Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan
KL Pjece om det nære sundhedsvæsen
Kommunernes fælles rolle - udvikling af de nære sundhedsvæsen
Kommunernes fælles rolle - udvikling af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet

Møde i Socialudvalget den 13. marts 2014
2 Åbent

Handicappolitik. Handleplan 2014

003151-2014

Resumé
Der udarbejdes hvert år en handleplan med indsatser og projekter, der skal understøtte
handicappolitikken. Oplæg til handleplan udarbejdes i samarbejde med Handicaprådet, og
handleplanen vedtages i Kommunalbestyrelsen, Der blev efter aftale med Handicaprådet ikke
udarbejdet en handleplan for 2013, idet den reviderede handicappolitik først blev vedtaget i april,
og det var et ønske fra Handicaprådet at have god tid til at udarbejde handleplanen for 2014.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29.april 2013, punkt 21, Gentofte Kommunes
reviderede Handicappolitik 2013-2016.
Formålet med handleplanen er at omsætte handicappolitikken til praksis.
Handleplan 2014 er den første under den ny handicappolitikperiode 2013-2016. Under Gentofte
Kommunes første Handicappolitik 2008-2012 er der udarbejdet fem handleplaner. Alle med
projekter der under temaer som: ”kommunikation”, deltagelse i fritids- og foreningsliv” og
”inklusion”, fokuserede på udvikling og synliggørelse af handicapområdet - på tværs af kommunen.
Ca. 130 små og store udviklingsprojekter er gennemført i perioden. Heraf ca. 30 under ”Den
Borgerrettede Pulje”, hvor borgere kan ansøge om midler til ideer og projekter.
I forbindelse med evalueringen af Handicappolitik 2008-2012 blev det vurderet, at de mange
udviklingsprojekter har været med til at synliggøre handicappolitikken og skabe et bredt
engagement. Men det blev også vurderet, at der er behov for at arbejde mere langsigtet med
handleplanerne og i højere grad prioritere indsatser som vurderes at bidrage til at udvikle den
kommunale opgaveløsning i overensstemmelse med målene i handicappolitikken.
I den reviderede Handicappolitiks fire års periode frem til 2016, er formålet med
handleplansarbejdet således at understøtte sektoransvaret i kommunens administration og
institutioner. Derfor er handleplanen blevet til ved at opgaveområderne, har formuleret
fagspecifikke mål for implementering af handicappolitikken.
Handleplanen består således af opgaveområdernes bud på prioriteringer af handicappolitikkens
intentioner og mål, samt opgaveområdernes udviklingsprojekter, som er mål der indstilles til
udviklingsmidler fra de budgetmidler, der er afsat til at understøtte handicappolitikken. Disse indspil
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har været drøftet i Handicaprådet, og det endelige forslag til Handleplan 2014 er i forlængelse
heraf blevet til i samarbejde med Handicaprådet.
Derudover indeholder handleplanen strategiske projekter, som er overordnede projekter der
understøtter implementering af handicappolitikken på tværs af kommunen.
Endelig er der fortsat afsat midler til Den Borgerrettede Pulje.
Der er hvert år afsat 1,5 mio. kr. til at understøtte handleplanerne under handicappolitikken.
Budgettet for Handleplan 2014 foreslås fordelt således:
·
·
·

Den Borgerrettede Pulje 300.000 kr.
Strategiske projekter
350.000 kr.
Udviklingsprojekter
850.000 kr.

Det er også et formål at gøre handleplanen til et redskab der understøtter og synliggør progression
i arbejdet med handicappolitikken. Det er derfor planen, at følge op på de lokale mål hvert halve år,
og sikre at nye mål bliver formuleret, når de eksisterende er indfriet.

Vurdering
Dette er den første handleplan under Handicappolitik 2013-2016. Intentionen er at understøtte
sektoransvar og synliggøre progression i arbejdet med handicappolitik.
Målsætningen er, at ansvar og ejerskab til handicappolitikkerne breder sig i organisationen. Nye
mål og flere opgaveområder vil komme med i handleplanerne, når de én gang årligt reformuleres
og vedtages. Derfor er samtlige mål i handicappolitikken ikke dækket af indsatserne i den første
handleplan i den nye handicappolitikperiode.
Det er således opgaveområdernes vurdering, at de foreslåede indsatser i Handleplan 2014
bidrager til at understøtte de mål, der er formuleret i Handicappolitik 2013-2016 for Gentofte
Kommune.
Handleplan 2014 forelægges alle fagudvalg, og det enkelte fagudvalg bedes drøfte de indsatser i
handleplanen, der er relevant i forhold til det enkelte fagudvalgs område.

Indstilling
Social & Sundhed, Børn, Unge og Fritid, Teknik og Miljø og Kultur og Bibliotek indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget,
Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
At Handleplan 2014 til Handicappolitik 2013-2016 godkendes.

Tidligere beslutninger
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. marts 2014 kl. 17.00
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
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Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014 kl. 17.00
Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2014
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.Marie Louise Andreassen (B),
Jeanne Toxværd (Ø) og Irene Lütken (A) tog forbehold.

Kultur- og fritidsudvalget den 5. marts 2014 kl. 17.00
Kultur- og fritidsudvalget den 5. marts 2014
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget den 6. marts 2014 kl. 17.00
Byplanudvalget møde den 6. marts 2014.
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Irene Lütken (A) og Poul Vagn
Jensen (I) tog forbehold.

Børne- og Skoleudvalget den 10. marts 2014 kl. 17.00
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul Vagn Jensen (I) tog
forbehold.

Beslutninger
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget
________________________
Bilag
Handicappolitik - Oplæg til handleplan 2014
Gentofte Kommunes Handicap Politik 2013 til 2016

Møde i Socialudvalget den 13. marts 2014
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3 Åbent

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra R2013 til B2014

005332-2014

Resumé
Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014.
Opgørelsen af genbevillinger omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) og
lån/deponering/indskud.

Baggrund
Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014.
Opgørelsen af genbevillinger omfatter både uforbrugte driftsmidler, anlæg (rådighedsbeløb) og
lån/indskud.
Opgørelsen af uforbrugte bevillinger er foretaget i henhold til ”Rammer for økonomisk
decentralisering i Gentofte Kommune”. Retningslinierne for genbevillinger og overførsler mellem
2 regnskabsår fremgår af bilag ”A.03 i Principper og retningslinier for økonomistyring i Gentofte
Kommune”.
Formålet med genbevillinger og overførsler er at give økonomisk disponerende 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 ville være mulige ved ekstrabevillinger.
Af hensyn til kommunens samlede økonomi og overholdelse af kommunens serviceramme har
genbevillingerne på driftsområdet de senere år skulle disponeres, så niveauet af overførsler er
mindst lige stort fra år til år.
Genbevillingen af drift fra regnskab 2012 til budget 2013 var på 138,2 mio. kr. I budget 2013 var
der afsat en genbevillingspulje på 39 mio. kr. Puljen havde til formål dels at sikre en
hensigtsmæssig implementering af reduktionerne i 2013 samt finansiere anvendelse af
driftsgenbevillinger i 2013 for at reducere den opsparing, som institutioner og opgaveområder
har oparbejdet over en årrække.
Tilsvarende er der i budget 2014 afsat en pulje på 15,3 mio. kr., som kan finansiere anvendelse
af driftsgenbevillinger i 2014. Puljen giver institutioner og opgaveområder mulighed for at
anvende en del af den opsparing, som de har oparbejdet over en årrække.
Det er herudover stadig en forudsætning, at der disponeres således i 2014, at øvrige
driftsgenbevillinger fra 2014 til 2015 bliver af mindst samme størrelse som overførslen fra 2013
til 2014.
Den samlede driftsgenbevilling fra regnskab 2013 til budget 2014 der søges om er på 129,4
mio. kr., hvoraf de 15,3 mio. kr. finansieres af den afsatte genbevillingspulje til formålet.

Vurdering
Detaljerede opgørelser og bemærkninger til genbevillingerne fremgår af vedlagte notat.
De foreslåede genbevillinger er fordelt således på udvalg:
Beløb i 1.000 kr.
Genbevillinger RådighedsLånoptagelser Genbevillinger
driftsformål
beløb
og indskud
i alt
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(anlæg)
Teknik- og Miljøudvalget

11.267

49.742

61.009

Kultur- og Fritidsudvalget

5.125

45.021

50.146

Børne- og Skoleudvalget

36.174

25.848

62.022

Socialudvalget

30.545

28.112

58.657

Økonomiudvalget

45.270

70.618

998

0

129.379

219.341

Beredskabskommissionen
Genbevilling i alt

-167.615

-51.727
998

-167.615

181.105

Indstilling
Økonomi indstiller
Til Socialudvalget:
1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 30,545 mio. kr. fra regnskab 2013 til
budget 2014.
2. At der overføres 28,112 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsmidler fra regnskab 2013 til
budget 2014.

Beslutninger
Pkt. 1-2: Vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Notat om overførsler fra 2013 till 2014

Møde i Socialudvalget den 13. marts 2014
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4 Åbent

Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet

007396-2014

Resumé
Ifølge § 2 i Integrationsrådets vedtægt har rådet 15 medlemmer samt suppleanter til de
6 medlemmer, der er valgt af og blandt flygtninge og indvandrere. Medlemmerne og suppleanterne
udpeges af Kommunalbestyrelsen efter valg eller indstilling fra de grupper, råd eller foreninger, der
har plads i Integrationsrådet i henhold til rådets vedtægt.

Baggrund
I perioden 28. november 2013 til 7. januar 2014 kunne borgere i Gentofte Kommune med
flygtninge- eller invandrerbaggrund opstille som kandidater til Integrationsrådsvalg i februar 2014.
Der skulle vælges 6 medlemmer og 6 stedfortrædere. Ved fristens udløb havde 6 personer
opstillet. Da alle opstillede kandidater således var sikret plads som medlem, besluttede
Integrationsrådets valgbestyrelse at aflyse valghandlingen. De 6 personer er: Sawsan Aref, Amneh
Hawwa, Eli Kassis, Ayesha Khwajazada, Kosna Savage og Shekiba Yousefi.
Ifølge Integrationsrådets vedtægt skal Kommunalbestyrelsen endvidere udpege medlemmer til
Integrationsrådet efter indstilling fra følgende foreninger m.v.:
2 medlemmer med tilknytning til Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte efter
Netværksgruppens indstilling. Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte har
indstillet Ellen Margrethe Andersen og Ulla Sandbæk.
1 medlem med tilknytning til Handelsstandsforeningen i Gentofte Kommune.
Handelsstandsforeningen har indstillet Erik Hamre.
1 medlem med tilknytning fra Håndværkerforeningen. Håndværkerforeningen har imidlertid
meddelt, at foreningen ikke ser mulighed for at være repræsenteret i Integrationsrådet i
indeværende funktionsperiode, og derfor ikke indstiller en repræsentant.
1 medlem blandt personer, der har tilknytning til idrætsforeninger efter indstilling fra
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG). SIG har indstillet Kate Skavin.
Efter vedtægten indstiller Børnerådet endvidere 1 medlem blandt de medlemmer af Børnerådet,
der har tilknytning til institutionsområdet. Desuden indstiller Skolerådet 1 medlem blandt personer,
der er medlem af en skolebestyrelse i Gentofte Kommune. Børn, Unge & Fritid har oplyst, at
Børnerådet og Skolerådet har ophørt deres virke. Børn, Unge & Fritid har samtidig oplyst,
at der tages initiativ til at indstille en person, der kan repræsentere daginstitutionernes
forældrebestyrelser, samt en person der kan repræsentere skolebestyrelserne. Social & Sundhed
vil snarest forelægge en sag herom.
På det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013, punkt 63, blev Bente
Frimodt-Møller valgt som medlem af Integrationsrådet. Bente Frimodt-Møller ønsker at udtræde.
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Vurdering
Social & Sundhed anbefaler, at Kommunalbestyrelsen udpeger ovennævnte indstillede personer
som medlemmer af Integrationsrådet.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At udpege følgende som flygtninge- og indvandrerrepræsentanter i Integrationsrådet: Sawsan
Aref, Amneh Hawwa, Eli Kassis, Ayesha Khwajazada, Kosna Savage og Shekiba Yousefi,
2. At udpege Ellen Margrethe Andersen og Ulla Sandbæk som medlemmer med tilknytning
til Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte,
3. At udpege Erik Hamre som medlem blandt personer med tilknytning til
Handelsstandsforeningen,
4. At udpege Kate Skavin blandt personer med tilknytning til idrætsforeninger i kommunen.
Det indstilles
Til Kommunalbestyrelsen:
At valggruppen, der har udpeget Bente Frimodt-Møller, udpeger et nyt medlem til
Integrationsrådet.

Beslutninger
Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen
________________________

Møde i Socialudvalget den 13. marts 2014
5 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
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032594-2013

Beslutninger
Socialudvalgets møde i maj flyttes fra den 8. til den 15. maj kl. 17.00.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________

Møde i Socialudvalget den 13. marts 2014
6 Lukket
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
032594-2013

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
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