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Møde i Socialudvalget den 08. november 2012 
 
1  Åbent         Status på stof- og alkoholmisbrugsbehandling for borgere i Gentofte 
Kommune 2012 
 
039792-2006 
 
 
Resumé 
   
Social & Handicap Myndighed og Børn, Unge og Fritid har udarbejdet et statusnotat omkring stof- 
og alkoholmisbrugsbehandlingen for borgere i Gentofte Kommune for 2012. Stof- og 
alkoholområdet er blevet gennemgået hver for sig i forhold til nedenstående punkter: 

 Udviklingen i udgifter til misbrugsbehandling og antal misbrugere  
 Misbrugsprofil  
 Indsatser og overvejelser om kommende initiativer  

 
Baggrund 
Socialudvalget har ønsket en status på misbrugsområdet i 2012, 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. I år 
er der fremlagt et samlet statusnotat for både voksen- og børneområdet.  

 
Vurdering 
Social & Sundhed vurderer, at der med statusnotatet er tilvejebragt et overblik over stof- og 
alkoholmisbrugsbehandlingen i Gentofte Kommune for voksne borgere og borgere under 18 år, 
overvejelserne på området og de initiativer som er igangsat.  

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At statusnotatet tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 
 
Der blev gjort opmærksom på, at der på side 7 afsnit 2 er en fejl i notatet. Børn, Unge og 
Fritid oplyser, at man ikke kan sammenligne de målinger, der er foretaget, da der er anvendt 
forskellige opgørelsesmetoder. Der er således ikke grundlag for at sige at 70 % af 9. 
klasserne i Gentofte Kommune har prøvet af rusdrikke mod 56 % på landsplan. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=139851
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________________________ 
 
Bilag 

 Status på stof- og alkoholmisbrugsbehandling for borgere i Gentofte Kommune 2012 
 
 
Møde i Socialudvalget den 08. november 2012 
 
2  Åbent         Kvalitetsstandarder misbrugsområdet 2012 
 
045632-2012 
 
 
Resumé 
Social & Handicap Myndighed har revideret de eksisterende kvalitetsstandarder på alkohol- og 
stofmisbrugsområdet. De seneste kvalitetsstandarder blev politisk behandlet på 
Socialudvalgsmødet 10. november 2011, hvor det blev besluttet at forlænge standarderne ind i 
2012.  
 
Formålet med en kvalitetsstandard er at oplyse kommunens borgere, og andre interessenter, om 
kommunes lovmæssige forpligtelser og serviceniveau på området. Endvidere er formålet med 
kvalitetsstandarden at beskrive de ydelser, som Gentofte kommune tilbyder borgerne samt de 
rammer og kriterier, der gælder for visitation.   
 
Ved revideringen af kvalitetsstandarderne har Social & Handicap Myndighed kun foretaget mindre 
justeringer i begge kvalitetsstandarder. På stofmisbrugsområdet i forhold til brug af 
samarbejdspartnere, og på alkoholområdet i forhold til de tilbud, der gives til pårørende til personer 
i alkoholbehandling.  
 
Med kvalitetsstandarderne har Gentofte Kommune beskrevet sit serviceniveau. Der tilbydes fortsat 
ambulant, dag- og døgnbehandling. 

 
Baggrund 
  
Stofmisbrugsbehandling: 
 
Med kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 overgik forpligtelsen til at tilbyde 
stofmisbrugsbehandling til kommunerne. Det blev også pålagt kommunalbestyrelsen at udarbejde 
en kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling hvert andet år. I ”Bekendtgørelse om 
kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service”, er der en 
række fastsatte indsatsområder som en kvalitetsstandard skal beskrive. Beskrivelserne i Gentofte 
Kommunes kvalitetsstandard lever op til vejledningens bestemmelser.  
 
Alkoholmisbrugsbehandling: 
  
Der er intet lovmæssigt krav om udarbejdelse af en kvalitetsstandard for 
alkoholmisbrugsbehandling. Social & Handicap Myndighed finder det dog hensigtsmæssigt, at 
oplyse borgerne om muligheder for behandling, rettigheder og serviceniveau og at formidle, at 
Gentofte Kommune kun samarbejder med behandlingssteder, som benytter evidens- eller 
vidensbaserede metoder, der er anerkendt som virksomme metoder. Det eneste krav der er til 
kommunerne er, at behandlingsstederne er registreret på Servicestyrelsens Tilbudsportal. 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=2962276
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=576887
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Vurdering 
Social & Handicap Myndighed vurderer, at der med de foreliggende kvalitetsstandarder er 
tilvejebragt et godt fundament i forhold til oplysning af borgerne og andre interessenter omkring 
ydelser, visitationen og serviceniveau.   

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller  
 
Til Socialudvalget: 
 
1. At kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere med et alkoholmisbrug i Gentofte 
Kommune efter § 141 i sundhedsloven godkendes.  
  
2. At kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter § 101 i lov om 
social service godkendes.  
  
  

  

 
Beslutninger 

Pkt. 1-2: Vedtaget. 

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

 Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere med et alkoholmisbrug i Gentofte Kommune 
efter § 141 i Sundhedsloven 

 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter § 101 i lov om 
social service 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 08. november 2012 
 
3  Åbent         Status for perspektivplanens moderniseringsplan for sociale 
institutioner, dag- og botilbud. "Det gode liv - i nye rammer" 
 
031542-2011 
 
 
Resumé 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=2962308
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=2962308
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=2962309
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=2962309
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=460152
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Der forelægges en status for arbejdet med planlægningen af moderniseringen af de sociale 
institutioner, bo- og dagtilbud i kommunen. 

 
Baggrund 
På Socialudvalget den 16. august 2011 pkt. 3, og på Børne og Skoleudvalget den 15. august 2011 
pkt. 2  godkendte de to udvalg enstemmigt procesplanen for arbejdet med moderniseringsplanen. 
  
Gennem vedtagelsen af Perspektivplanen har Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune bl.a. 
fastlagt en række langsigtede mål for modernisering af botilbud på området:  

 Boligerne til såvel børn som voksne er tidssvarende i størrelse og indretning.  
 Bygningerne er indrettet så fleksibelt, at de let kan ændres til at være boliger til andre 

målgrupper afhængigt af efterspørgslen.  
 Ved ombygning og renovering indtænkes velfærdsteknologi og kommunikationstekniske 

hjælpemidler i videst muligt omfang.  
 Ved ombygning og renovering indtænkes fleksibilitet med henblik på at kunne indrette 

institutionerne og tilbuddene til levegrupper af forskellige størrelser.  
 Ved ombygning og renovering tages altid hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø. 

Med udgangspunkt i disse mål samt Perspektivplanens indhold vedr. de øvrige tilbud, har en 
arbejdsgruppe med repræsentanter for Social & Sundhed, Børn, Unge og Fritid samt Gentofte 
Ejendomme arbejdet videre med moderniseringsplanen. Desuden er Witraz arkitekter+landskab og 
Rambøll Danmark tilknyttet som tekniske rådgivere. 
 
Projektets styregruppe består af repræsentanter for ledelserne og medarbejdere i Social & 
Sundhed, Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme.  
 
Der er desuden tilknyttet en referencegruppe med deltagere fra handicaprådet, LEV, 
Landsforeningen Autisme, Socialpædagogernes Landsforbund samt lokale MED-repræsentanter. 
Referencegruppen har løbende været inddraget i arbejdet sammen med styregruppen 
 
I februar 2012 blev der afholdt et Kick-Off arrangement for alle interesserede fra tilbuddene og 
referencegruppen, med over 100 deltagere. Her blev der med deltagernes hjælp identificeret en 
række overordnede temaer, som har dannet udgangspunkt for det videre arbejde i 2012 med et 
tværgående, værdibaseret program for bygningerne. Det værdibaserede program skal være det 
fælles fundament for de enkelte, konkrete byggerier, der senere skal igangsættes. Temaerne er: 
 

 Specialisering kontra fleksibilitet?  
 Inklusion og fællesskab  
 Arbejdsplads og hjemlighed  
 Bygningernes betydning for fysisk tilgængelighed og menneskers trivsel  
 Velfærdsteknologi og kommunikation 

 
For at belyse disse temaer har projektgruppen m.fl. afholdt en række møder med inddragelse af 
fagpersoner, videnspersoner og repræsentanter fra andre kommuner. Den indsamlede viden og 
inspiration anvendes i den fortsatte brugerinddragelsesproces og i arbejdet med det 
værdibaserede program. I forbindelse med dette arbejde har projektgruppen særlig 
opmærksomhed på i hvordan de bygningsfysiske løsninger kan understøtte eller evt. udfordre den 
måde arbejdet ønskes organiseret i fremtiden. 
 
Den 7. november i år afholdes en tværgående workshop for alle tilbuddene, hvor deltagerne dels 
får en status på arbejdet, og dels får mulighed for at komme med konkrete input til det 
værdibaserede program.  
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Det var forventningen, at der i 2012 også kunne udarbejdes et grundlag for en lokalplan for de 
bevaringsværdige bygninger på Bank Mikkelsens Vej. Det er imidlertid vurderingen, at der er 
behov for en mere konkret viden om, hvordan området ønskes ud- og ombygget før det er 
hensigtsmæssigt at gå i gang med lokalplanarbejdet. Dette arbejde er derfor udskudt til 2013.  
 
På udvalgsmødet den 8. november vil projektgruppen orientere om status for arbejdet med det 
værdibaserede program og for den tekniske, arkitektoniske og funktionelle analyse af de 
eksisterende bygninger og bebyggelsesmuligheder, som er i gang sideløbende her med. 
 
Desuden vil arkitekt Christian Dalsdorf fra arkitektfirmaet Force 4, som var oplægsholder ved Kick-
Off arrangementet, vise et inspirationsoplæg. Oplægget har fokus på de mange måder, hvorpå 
man kan udvikle de fysiske rammer til at understøtte livskvalitet og selvhjulpenhed hos borgere 
med særlige behov. 

 
Vurdering 
Det vurderes, at arbejdet med moderniseringsplanen foregår planmæssigt og i en tæt dialog med 
de relevante interessenter og opgavområder. 

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

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 08. november 2012 
 
4  Åbent         Økonomisk rapportering pr. 30. september 2012 
 
039771-2012 
 
 
Resumé 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=556257
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På baggrund af forbrug pr. 30. september 2012 samt en opfølgning på de centrale økonomiske 
faktorer, skal Økonomi forelægge den Økonomiske rapportering pr. 30. september 2012 
(Kvartalsrapporteringen III) til godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange 
årligt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april og 31. august. 

Den nye rapportering, skal i højere grad understøtte de eksterne krav om udarbejdelse af 
halvårsregnskab m.v., sikre en bedre kobling til den generelle rapportering til fagområderne i 
kommunen samt medvirke til den nødvendige synliggørelse og fokusering på serviceudgifterne. 

Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning eventuelle 
tillægsbevillingsansøgninger. 

 
Baggrund 

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger 
af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle 
situation/udvikling. 

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne 
tillægsbevillinger og overførsler fra 2011. 

Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet tilsvarende en opfølgning på 
udvalgets anlægsprogram, der er præsenteret grafisk i notatet. 

I kvartalsrapporteringen er der ligeledes foretaget en vurdering af omfanget af overførsler til 2013. 
Samlet forventes overførslerne til 2013 at udgøre ialt 225,1 mio. kr., fordelt med 109,0 mio. kr. på 
driftsbudgettet, 219,9 mio. kr. på anlægsbudgettet og -103,8 mio. kr. vedrørende øvrige 
finansposter/NESA-midler. 

 
Vurdering 

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det gældende budget behov for 
tillægsbevillinger på 14,8 mio. kr. i mindreudgift/merindtægt. 

På Socialudvalgets målområder medfører rapporteringen samlet set nettomindreudgifter på 2,1 
mio. kr. På driften søges tillægsbevillinger på i alt 2,0 mio. kr. fordelt med 
merudgifter/mindreindtægter på 8,8 mio. kr. og mindreudgifter/merindtægter på 10,8 mio. kr. Af de 
samlede 2,0 mio. kr. vedrører 2,8 mio. kr. nettomindreudgifter indenfor 
servicerammen, samt nettomerudgifter på 0,8 mio. kr. for øvrige udgifter.  
Derudover indeholder rapporteringen finansielt neutrale budgetomplaceringer for -0,1 mio. kr. til 
andre udvalgsområder.  

På anlægsområdet medfører rapporteringen en tillægsbevilling på 17,1 mio. kr. i mindreindtægt. 

Årsagerne hertil er beskrevet på side 19-23 i vedlagte Økonomiske rapportering. 
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Indstilling 

Økonomi indstiller 

  

Til Socialudvalget: 

  

1.  At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen III oversendes til 
godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

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

 Notat kvartalsrapporteringen pr. 30.9 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 08. november 2012 
 
5  Åbent         Kvartalsvis afrapportering for 2012 på det specialiserede socialområde 
 
018886-2012 
 
 
Resumé 

Oversigt med indrapportering til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. budget, korrigeret 
budget og forventet regnskab for det specialiserede socialområde pr. 30. september 2012 
vedlægges til drøftelse. 

 

 
Baggrund 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=2961609
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=513856
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Som del af Økonomiaftalen 2010 aftalte KL og Regeringen, at der skal sættes ekstra fokus på det 
specialiserede socialområde. Parterne indgik derfor aftale om, at kommunerne fra 2010 kvartalsvis 
skal indrapportere budget, korrigeret budget og forventet regnskab for det specialiserede 
socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Rapporteringen skal ske inden udgangen det 
efterfølgende kvartals første måned (dog inden udgangen af august for 2. kvartal), 
og Kommunalbestyrelsen skal samtidig orienteres herom. 
 
I Gentofte Kommune er det blevet aftalt, at en oversigt med den skete indrapportering til Økonomi- 
og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde udsendes til 
Kommunalbestyrelsen inden udgangen af april, august, oktober og januar, og at oversigten 
forelægges til drøftelse på det første møde herefter i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og 
Socialudvalget. 

 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds opfattelse, at oversigten er udtryk for, at budgettet for det specialiserede 
socialområde samlet set forventes overholdt. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At oversigten med indrapportering til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. budget, korrigeret 
budget og forventet regnskab for det specialiserede socialområde pr. 30. september 2012 drøftes. 

 
Beslutninger 

Drøftet. 

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

 Kvartalsvis afrapportering pr. 30.9.2012 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 08. november 2012 
 
6  Åbent         Venteliste til pleje- og ældreboliger 
 
000315-2012 
 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=2965065
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=493890
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Resumé 
Social & Sundhed forelægger venteliste til pleje- og ældreboliger pr. 26.10.12.  

 
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 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 08. november 2012 
 
7  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
043463-2011 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 08. november 2012 
 
8  Lukket         Sag på dagsordenen 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=2955739
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=472901


  Side 12 af 12 
 

 
045841-2012 
 
 
Beslutninger 
 
Indstillet til Kommunalbestyrelsen. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 08. november 2012 
 
9  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
043463-2011 
 
 
Beslutninger 
 
Personsag. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


