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Møde i Socialudvalget den 27. november 2013 
 
1  Åbent         Projekt "fremtidens gode og aktive ældreliv" 
 
046325-2013 
 
 
Resumé 
Social & Sundhed gennemfører i samarbejde med Institut for Fremtidsforskning og Center for sund 
aldring (Københavns Universitet) et projekt med fokus på fremtidens gode og aktive ældreliv. På 
udvalgets møde præsenterer Institut for Fremtidsforskning hovedpointer fra første del af analysen, 
der har omhandlet afdækning af såkaldte megatrends med relevans for fremtidens ældreliv i 
kommunen. 

 
Baggrund 
Med afsæt i Gentofte Kommunes ønske om at skabe et stærkt grundlag for, at kommende seniorer 
kan fastholde og udfolde deres kompetencer længst muligt, og hermed også får mulighed for at 
vedblive med at bidrage aktivt til kommunen, har Social & Sundhed igangsat et projekt med fokus 
på fremtidens gode og aktive ældreliv. 

Der er tale om et fælles projekt mellem Gentofte Kommune og Instituttet for Fremtidsforskning med 
deltagelse af Center for Sund Aldring (Københavns Universitet). Projektet tager udgangspunkt i de 
nye perspektiver, der åbner sig i kraft af kommunens arbejde med hverdagsrehabilitering (træn dig 
fri) og velfærdsteknologi.  

Eksempler på spørgsmål som projektet skal levere indsigt i er: 

·         Hvad efterspørger nutidens og fremtidens ældre af socialt indhold i et godt ældreliv?  
·         Hvordan er samspillet mellem fysisk sundhed og de psykosociale forhold? 
·         Hvordan kan man understøtte størst mulig selvhjulpenhed og social trivsel?  
·         Hvordan kan kommunen understøtte ældre med henblik på at sikre, at de får tilgodeset 

deres sociale behov?  
·         Hvilken rolle/hvilke roller kan kommunen indtage, der bedst bidrager til at understøtte 

fremtidens gode og aktive ældreliv? 

Fra et kommunalt perspektiv er ambitionen at finde og teste løsninger, der målrettet understøtter 
”Det gode og aktive liv” og sikrer sundhed og trivsel for den enkelte.  

Det overordnede sigte for projektet er følgende: 

•      Projektet skal opbygge en ny og nuanceret forståelse af forudsætningerne for det gode liv 
blandt morgendagens ældre og gøre Gentofte Kommune i stand til at omsætte denne viden 
til målrettede indsatser og services.  

•      Projektet skal udfordre Kommunens egen rolle ved at udvikle nye scenarier for hvordan 
fremtidens kommune har mulighed for at imødekomme borgerne på nye meningsgivende 
måder. 

Projektet har gennem en analyse af megatrends afdækket forhold, der har central betydning for, 
hvordan fremtidens ældre kan forventes at agere og hvilke forventninger de har til sig selv og 
deres omverden. Eksempler på megatrends er blandt andet: Økonomisk vækst, teknologisk 
udvikling, vidensprododuktion, individualisering, demografi mv. På mødet præsentere Institut for 
fremtidsforskning resultaterne fra foranalyse 1 (megatrendanalysen).  

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=675775
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Foranalyse 2 der består i data fra en interviewrunde med eksperter og borgere er under 
færdiggørelse. Der gennemføres desuden en bredere spørgeskemaundersøgelse i form af 
telefoninterview blandt ca. 1.000 borgere. Design af spørgeskemaundersøgelsen er  i proces. 

 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds vurdering at projektet vil bidrage med væsentlige indsigter i de forhold 
der vil blive afgørende for at kommunen kan understøtte fremtidens gode og aktive ældreliv, 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til socialudvalget:  

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 27. november 2013 
 
2  Åbent         Bernstorffsvej 20, Den selvejende ældreboliginstitution Lindely, 
godkendelse af skema C (byggeregnskab) for 29 almene plejeboliger med tilhørende 
servicearealer 
 
044607-2013 
 
 
Resumé 
Den selvejende ældreboliginstitution Lindely har i perioden 15. november 2011 - 18. april 2013 
været bygherre for opførelsen af 29 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer. Byggeriet 
er opført som tilbygning til eksisterende ejendom med 36 ustøttede plejeboliger ejet af Sankt Lukas 
Stiftelsen.  Ifølge bygherrens beretning er byggeriet gennemført planmæssigt, ligesom begge 
totalbudgetter jfr. byggeregnskaberne (skema C), er overholdt.  Begge byggeregnskaber er 
revideret og godkendt den 5. november 2013 af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab v/ statsautoriseret revisor Torben Nørskov Jensen. 

 
Baggrund 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=673876
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På Socialudvalgets møde den 2. december 2010 (dagsordenspunkt 1), Økonomiudvalgets møde 
den 6. december 2010 (dagsordenspunkt 1) og på Kommunalbestyrelsens møde 13. december 
2010 (dagsordenspunkt 23) blev det enstemmigt vedtaget, at  

• At godkende forslaget til vedtægter for "Den selvejende ældreboliginstitution Lindely",  

• At godkende skema A vedr. boligdelen og servicedelen samt give tilsagn om statslig 
ydelsesstøtte til byggeriet,  

• At bemyndige Social & Sundhed til at indgå aftale med bygherren om finansieringsvilkår for 
servicedelen og at lade de økonomiske konsekvenser heraf indarbejde i forslaget til 
investeringsoversigt for 2012. 

På Socialudvalgets møde den 8. september 2011 (dagsordenspunkt 2), Økonomiudvalgets møde 
den 19. september 2011 (dagsordenspunkt 7) og på Kommunalbestyrelsens møde 26. september 
2011 (dagsordenspunkt 8) blev det enstemmigt vedtaget, at  

• At godkende skema B vedr. boligdelen og servicedelen, 
• At give anlægsbevilling på 3,047 mio. kr. i kommunalt grundkapitallån med finansiel 

dækning af over det afsatte rådighedsbeløb på konto 8.24,  
• At give negativ anlægsbevilling på 0,625 mio. kr. til dækning af tidligere givet 

anlægsbevilling til mellemfinansiering af forberedelsesudgifterne, 
• At give kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger mellem 65 % 

og 91 % af boligernes anskaffelsessum, 
• At godkende den foreslåede finansieringsmodel for servicearealerne, således at 

særskilt sag om anlægsbevilling af 11,531 mio. kr. skulle forelægges for 
Kommunalbestyrelsen i slutningen af 2011. 

På Socialudvalgets møde den 6. december 2011 (dagsordenspunkt 5), Økonomiudvalgets møde 
den 7. december 2011 (dagsordenspunkt 5) og på Kommunalbestyrelsens møde 14. december 
2011 (dagsordenspunkt 6) blev det enstemmigt vedtaget, at  

• At give anlægsbevilling på 11,531 mio. kr. til etablering af Lindelys servicearealer med 
finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012 samt bevilge dette 
som et rente- og afdragsfrit lån til ”Den selvejende institution Lindely Ældreboligers 
servicearealer”, som nedskrives over en 30-årig periode, 

• At ændre den tidligere givne kommunale garanti for realkreditlån i boligdelen fra at 
dække beløbet mellem 65 % og 91 % af boligernes anskaffelsessum til at dække det 
beløb, der ligger udover 60 pct. af ejendommens værdi, 

• At bemyndige Social & Sundhed til med Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen at 
indgå ny driftsoverenskomst, der omfatter drift af pleje- og omsorgstilbud for alle 
Lindelys plejeboliger. 

I perioden 1. november 2011 - 18. april 2013 har Den selvejende ældreboliginstitution Lindely 
været bygherre for byggeriet af 29 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer, der er opført 
som tilbygning til en eksisterende ejendom, der indeholder 36 ustøttede plejeboliger ejet af Sankt 
Lukas Stiftelsen.  Byggeriet er udført som totalentreprise med GVL. Entreprise A/S som 
entreprenør. Nybyggeriet omfatter et samlet bruttoetageareal på i alt 2.538 m2 fordelt med et 
boligareal på 1.990 m2 og et serviceareal på 548 m2. For boligdelen udgør anskaffelsessummen 
21.872 kr. pr. m2 inkl. moms og for servicedelen udgør den 23.159 kr. pr. m2 inkl. moms.  

Ifølge bygherrens beretning er byggeriet gennemført planmæssigt, ligesom begge totalbudgetter 
jfr. byggeregnskaberne (skema C) og oversigten nedenfor er overholdt. Der er fra detailbudget 
(skema B) til byggeregnskab (skema C) alene sket nogle tekniske forskydninger mellem de 4 
hovedgrupper (grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger og gebyrer), 
som anskaffelsessummen jfr. reglerne for støttet boligbyggeri skal opdeles i.  

Byggeregnskabernes hovedtal (skema C): 
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 For boligdelen For servicedelen 
Anskaffelsessum inkl. moms Ved skema 

 
Ved skema 

 
Ved skema 

 
Ved skema 

 Lejet grund 0 0 0 0 
Øvrige grundudgifter 199.000 170.904 54.000 47.086 
Entrepriseudgifter 35.614.000 35.636.144 10.516.000 10.950.737 
Omkostninger  7.099.000 7.046.309 2.095.000 1.625.205 
Gebyrer 613.000 671.743 26.000 67.972 
Anskaffelsessum i alt 43.525.000 43.525.000 12.691.000 12.691.000 
Statstilskud til servicearealer (29 boliger a 40.000 kr.) - 1.160.000 - 1.160.000 
Netto udgift til serviceareal 11.531.000 11.531.000 
Anskaffelsessum pr. m2 21.872  21.872 23.159 23.159 
Finansiering af boligdelen 
91 % realkreditlån 39.607.750 39.223.000 
7 % kommunal grundkapitallån 3.046.750 3.017.000 
2 % beboerindskud 870.500 862.515 
(Huslejeindtægt - driftsudgifter) fra 
ibrugtagnings- til skæringsdato 0 422.485 
Finansiering i alt 43.525.000 43.525.000 
  

Begge byggeregnskaber er revideret og godkendt den 5. november 2013 af 
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab v/ statsautoriseret revisor Torben 
Nørskov Jensen. Det fremgår af revisionsprotokollatets konklusion, at revisionens bemærkninger 
ikke er af en sådan væsentlighed eller karakter, at det har givet anledning til revisionspåtegning. 
Endvidere fremgår det af revisorerklæringens konklusion, at byggeregnskabet i alle væsentlige 
henseender er udarbejdet efter bekendtgørelsen om støttet boligbyggeri.  

 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds vurdering, at bygherren i et godt og konstruktivt samarbejde med sine 
rådgivere har gennemført et udmærket plejeboligbyggeri, der er opført indenfor den maksimale 
anskaffelsessum, og da revisionen af byggeregnskabet ikke har givet anledning til væsentlige 
bemærkninger, kan begge byggeregnskaber umiddelbart godkendes. 

 
Indstilling 
 

Social & Sundhed indstiller  
 
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At bygherrens beretning tages til efterretning,  
 
2. At skema C (byggeregnskab) for henholdsvis Lindelys boligdel og servicedel godkendes. 

 
Beslutninger 

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bygherres beretning inkl. byggeregnskab 
 Revisonsprotokollat - PWC 
 Revisorerklæring fra PWC 
 Lindely-Skema C-boligareal 
 Lindely-Skema C-serviceareal 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 27. november 2013 
 
3  Åbent         Genforhandling af driftsoverenskomst med det selvejende botilbud 
Østerled 
 
045955-2013 
 
 
Resumé 
 
På voksen handicap- og psykiatriområdet er der 7 selvejende tilbud, der har driftsoverenskomst 
med Gentofte Kommune. Disse driftsoverenskomster har været kendetegnet ved dels at være 
forældede, dels at være meget forskellige i indhold og konkretiseringsgrad. De 6 af de 7 
driftsoverenskomster er nu revideret efter politisk behandling i juni 2013. Den 7. driftsoverenskomst 
med Botilbuddet Østerled fremlægges hermed til behandling. 

 
Baggrund 
På sit møde den 11. juni 2013 behandlede Socialudvalget 6 af de 7 driftsoverenskomster med 
selvejende tilbud på voksen handicap og psykiatriområdet. Det drejer sig om botilbuddene 
Josephinehøj, Rose Marie Hjemmet og Gule og Hvide Hus, om dagtilbuddene Gentofte 
Håndarbejdsværksted, Birkegården samt om Herberget Overførstergården.  
 
Den 7. driftsoverenskomst er indgået med Botilbuddet Østerled, der er en del af Gentofte 
Børnevenner. 
 
Ligesom de øvrige 6 driftsoverenskomster var driftsoverenskomsten med Østerled kendetegnet 
ved at være forældet og er senest revideret i 1996.   
 
På baggrund af ønsket om revision af driftsoverenskomsterne har der været afholdt to fælles 
møder med ledere og bestyrelsesformænd for tilbuddene og med deltagelse af 
socialudvalgsformand Kirsten Kierkegaard, socialdirektør Søren Bønløkke, afdelingschef Elsebet 
Schultz samt til det sidste møde chef for personalejuridisk afsnit Per Jensen. Møderne har været 
afholdt i en god ånd og tilbuddene tilkendegav efterfølgende, at det  fælles udformede koncept var 
et tilfredsstillende grundlag for den videre proces.  

Efterfølgende har konceptet været sendt til drøftelse i de selvejende tilbuds bestyrelser og der er 
udarbejdet individuelt tilrettede udkast til driftsoverenskomster med de enkelte tilbud. Det var ikke 
muligt at gennemføre drøftelsen med Østerleds bestyrelse inden møderne i juni 2013, og der har 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3371375
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3371372
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3371374
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3374534
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3374535
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=675371
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efterfølgende været afholdt en række møder med bestyrelsen for Østerled. Disse møder har 
resulteret i  vedhæftede udkast til driftsoverenskomst, som nu er godkendt af Østerleds bestyrelse. 
Ligesom de andre driftsoverenskomster præciserer denne driftsoverenskomst samarbejdet på en 
række punkter. 
 
Vurdering 

Social & Sundhed vurderer, at udkastet til ny driftsoverenskomst for Østerled giver en god ramme 
for det fremtidige samarbejde. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
  
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  
At udkastet til driftsoverenskomster for botilbuddet Østerled godkendes. 

 
Beslutninger 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Udkast til driftsoverenskomst for Østerled 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 27. november 2013 
 
4  Åbent         Nye regler for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - optag 
 
045643-2013 
 
 
Resumé 
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) har eksisteret siden 2007. Efter en nylig gennemført 
evaluering af loven er der vedtaget en række ændringer. En af lovændringerne giver kommunerne 
mulighed for at beslutte, om der skal være hel- eller halvårligt optag på uddannelsesstederne 
modsat tidligere, hvor der løbende over året har kunnet indstilles til optagelse på en STU. Det 
løbende optag har udfordret kommunernes økonomistyring af området. 
  

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3374406
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=675043
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Gentofte Kommune ønsker at benytte sig af den mulighed som lovændringen giver og indstiller 
derfor til, at der fastsættes to årlige ansøgningstidspunkter for godkendelse til en STU. Selve 
uddannelsesforløbet kan påbegyndes på flere tidspunkter af året – men tidspunktet vil i så fald 
være kendt i kommunen. 

 
Baggrund 
Ændring af loven om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er sket efter at 
Undervisningsministeriet har evalueret konsekvenserne af den dagældende lovgivning. 
Evalueringen har bl.a. vist, at kommunerne har udfordringer med at sikre tilstrækkelig økonomisk 
styring af området, når der kan visiteres løbende til en STU. En central ændring i den nye lov er 
derfor, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om hel- eller halvårlige optag på en 
ungdomsuddannelse, hvor der tidligere har været løbende optag hen over året. Ændringen skal 
give kommunerne bedre mulighed for at styre området, da man ved at sætte faste 
optagetidspunkter øger kommunens kendskab til den forventede årlige udgift for de enkelte forløb.  
 
Gentofte Kommune har oplevet en nogenlunde stabil tilgang af studerende de seneste år, men 
oplever at følgende faktorer udfordrer styringen af området: 

•  Målgruppen for uddannelsen er bred, og udgiften til de enkelte STU-forløb kan variere 
meget, da borgernes funktionsniveau kan være meget varierende. 

•  UU-Nord, der indstiller til en STU, har vanskeligt ved at forudse og derved kommunikere 
sikre prognoser til Gentofte Kommune om nye ansøgere. 

• Der er et retskrav på uddannelsen, hvilket gør, at kommunen skal tilbyde en STU, hvis den 
unge er omfattet af målgruppen.  

Gentofte Kommune ønsker derfor at benytte den mulighed, der er i den nye lovgivning for at 
beslutte faste optagelsestidspunkter to gange årligt. Det foreslås derfor, at der fra 1. januar 2014 
skal være ansøgningsfrist den 15. marts og den 1.september. Ved fastsættelsen af tidspunkterne 
er taget højde for den kommunale budgetproces. 
 
Ved at fastsætte to årlige optagetidspunkter minimeres den økonomiske usikkerhed til alene at 
afhænge af den unges starttidspunkt på uddannelsen, frafald på uddannelsen samt den 
usikkerhed, der vil være ved omkostningen af det konkrete uddannelsesforløb. 

 
Vurdering 
Der er generelt fokus på udfordringerne ved økonomistyringen af det specialiserede område. 
Ændringen af loven skal understøtte, at kommunerne bedre får mulighed for at kende til 
kommende udgifter på området. Gentofte Kommune har gennem de seneste år ikke oplevet store 
økonomiske udsving på området, men vurderer, at det er hensigtsmæssigt at benyttes sig at de 
yderligere muligheder for styring af området.  
 
I vurdering indgår også, at de unges mulighed for at få en STU ikke ændres, men at man på 
samme måde som i forhold til andre ungdomsuddannelser skaber et overblik over antal ansøgere 
til de forskellige uddannelsesforløb.  
 
Selv om der fastsættes to årlige ansøgningstidspunkter, kan der fortsat være variation i, hvornår et 
konkret uddannelsesforløb påbegyndes. Der skal derfor fortsat være opmærksomhed på, at unge 
får tilbud om aktivitets- og samværstilbud eller andet tilbud frem til en STU starter. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
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Til Socialudvalget: 
 
At der fastsættes ansøgningsfrist den 15. marts og den 1. september til optagelse på en Særlig 
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. 

 
Beslutninger 

Vedtaget. 

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

 Notat om ændring af bekendtgørelse og tidspunkt for optag på STU 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 27. november 2013 
 
5  Åbent         §18, Ansøgninger til regnskab 2014, Støtte til frivilligt socialt arbejde 
 
030439-2013 
 
 
Resumé 

Støtte til frivilligt socialt arbejde ydes efter bestemmelserne i lov om social service §18. 
 
Socialudvalget tiltrådte på sit møde den 9. september 2004, pkt. 1, kriterier for fordeling af støtten. 

 
Baggrund 

I budgettet for 2014 er der afsat 3.097.000 kr. til frivilligt socialt arbejde. 
 
Efter fradrag af udgifter på 647.000 kr. til husleje, varme, elektricitet m.v. i kommunens lejemål til 
Netværkshuset, Ericavej 149, 798.000 kr. i tilskud til Ældresagens lejemål på Ordrupvej 60 samt 
802.000 kr. i driftstilskud til Charlotteklubben, resterer der 850.000 kr. til uddeling i 2014. 
 
Efter annoncering i Villabyerne og på Gentofte Kommunes hjemmeside, er der indkommet 49 
ansøgninger fra foreninger og organisationer. 

 
Vurdering 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3372643
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=656274
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Ifølge Socialministeriets vejledning nr. 7 til Lov om social service vedrørende §18 midler kan 
økonomisk støtte ydes til organisationer, foreninger m.v., der udfører socialt arbejde i frivilligt regi i 
forhold til de grupper i befolkningen, der har et særligt behov for tilbud, der kan medvirke til at 
styrke personlig kontakt og sociale relationer. 
 
Organisationerne bør desuden have et tilhørsforhold til Gentofte Kommune. 
 
Med udgangspunkt heri og i de af Socialudvalget fastsatte kriterier har Social & Sundhed vurderet 
de indkomne ansøgninger og indstiller, at der ydes tilskud til 36 foreninger med i alt  kr. 850.000 kr. 
 
Til rest på kontoen er herefter 0 kr. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

  

Til Socialudvalget: 

  

1.  At der i overensstemmelse med det ovenstående afsættes midler til driftsudgifter til 
Netværkshuset, Ældresagens lejemål samt driftstilskud til Charlotteklubben.  

2.  At der ydes tilskud til 36 foreninger med i alt 850.000kr. i 2014. 

 
Beslutninger 

Pkt. 1-2: Vedtaget. 

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

 Notat om udbetaling af støtte til frivilligt socialt arbejde - 2014 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 27. november 2013 
 
6  Åbent         Status på stof- og alkoholmisbrugsbehandling for voksne borgere i 
Gentofte Kommune 2013 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3379225
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039792-2006 
 
 
Resumé 
Social & Handicap, Myndighed har udarbejdet et statusnotat omkring stof- og 
alkoholmisbrugsbehandling for voksne borgere i Gentofte Kommune for 2013. De to 
opgaveområder gennemgås hver for sig i forhold til at redegøre for: 

·     Udviklingen i udgifter til misbrugsbehandling og antal misbrugere 

·     Misbrugsprofil 

·     Indsatser og overvejelser om kommende initiativer 

 
Baggrund 

Socialudvalget har ønsket en status på misbrugsområdet i 2013, ligesom der er blevet 
fremlagt status siden 2008 i forhold til antal borgere i behandling, økonomien på området, 
karakteristika omkring borgergruppen, kommunens indsatser og udviklingen på de to områder. 

 
Vurdering 
Social & Sundhed vurderer, at der med statusnotatet er tilvejebragt et godt overblik over stof- og 
alkoholmisbrugsbehandlingen i Gentofte Kommune for voksne borgere, samt de igangsatte 
indsatser og overvejelser. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At statusnotatet tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

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

 Status på stof- og alkoholmisbrugsbehandling for voksne borgere i Gentofte Kommune 2013 
 
 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=139851
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3354370
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Møde i Socialudvalget den 27. november 2013 
 
7  Åbent         Sundhedsberedskabsplan 
 
044492-2013 
 
 
Resumé 
Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid forelægger sundhedsberedskabsplan til godkendelse i 
Kommunalbestyrelsen.  
 
Baggrund 

Efter sundhedsloven skal Kommnalbestyrelsen planlægge og gennemføre sådanne 
foranstaltninger, at der sikres syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og 
katastrofer, herunder krigshandlinger. Planen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.  

Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid har i samarbejde med Beredskab Gentofte udarbejdet 
et udkast til sundhedsberedskabsplan. Planen er en delplan til den generelle beredskabsplan for 
Gentofte Kommune, og der er udarbejdet en række fælles instrukser til de to planer.   

Ifølge sundhedsloven skal kommunen forud for Kommunalbestyrelsens behandling af forslag til 
sundhedsberedskabsplan indhente Sundhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens rådgivning. 
Udkastet til sundhedsberedskabsplan og ovennævnte instrukser har derfor været sendt i høring i 
Sundhedsstyrelsen - herunder Lægemiddelstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at 
rådgivningen først forventes at blive sendt til Gentofte Kommune primo december 2013. Social & 
Sundhed vil derfor foranledige, at forslag m.v. i Sundhedsstyrelsens rådgivning indarbejdes 
i ovennævnte instrukser.  

Sundhedsberedskabsplanen og ovennævnte instrukser har endvidere været i høring hos Region 
Hovedstaden og Gentofte Kommunes tre nabokommuner, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe 
Kommune og Københavns Kommune. Der er modtaget høringssvar fra Lyngby-Taarbæk 
Kommune og Region Hovedstaden. Region Hovedstaden har anført enkelte bemærkninger, der er 
indarbejdet i det foreliggende udkast.   

 
Vurdering 
Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid foreslår, at udkastet til sundhedsberedskabsplan 
godkendes af Kommunalbestyrelsen.  
 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid samt Social & Sundhed indstiller 

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

At udkastet til sundhedsberedskabsplan godkendes.  

 
Beslutninger 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=673723
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Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Børne- og Skoleudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Udkast til sundhedsberedskabsplan 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 27. november 2013 
 
8  Åbent         Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
000089-2013 
 
 
Resumé 

Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 13.11.13. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget:  

At orienteringen tages til efterretning.  

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

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

 Venteliste til pleje- og ældreboliger 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3370138
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=611643
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3371027
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Møde i Socialudvalget den 27. november 2013 
 
9  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
027154-2012 
 
 
Beslutninger 

Afklaring af erstatningsansvar ift. PCB fund på Holmegårdsparken. 
 
Den af Voldgiftsretten udpegede skønsmands gennemgang af sagen har ført til den 
konklusion, at Dansk Miljøanalyse ApS ikke kan bebrejdes, at de på daværende tidspunkt 
ikke undersøgte for PCB forekomster i vægmalingen, som er årsagen til, at byggeriet er 
blevet væsentligt forsinket og dermed fordyret. Rådgiverfirmaet kan ikke bebrejdes forløbet, 
fordi det ikke i 2011 var almen viden i den danske byggebranche, at der kan forekomme 
PCB spredt i bygningerne, når der ikke er fundet større forekomster af primære kilder som 
f.eks. fuger ved vinduer.  
JURA har på baggrund af skønserklæringen og Advokatfirmaet Viltofts anbefaling vurderet, 
at der ikke er udsigt til at få medhold i et krav mod rådgiverne ved en voldgiftssag, og har 
derfor besluttet at tage skønserklæringen af 13. oktober 2013 til efterretning og ikke gå 
videre med sagen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 27. november 2013 
 
10  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
027154-2012 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=533293
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________________________ 
 
 
 
 
 


