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1 (Åben) Orientering om status for arbejdet med modtagelse af flygtninge

Sags ID: EMN-2015-12626

Resumé
Gentofte Kommune modtager 104 flygtninge i 2015. Der er derfor sat særligt fokus på 
modtagelse og integration af flygtninge. Der gives en status på arbejdet med modtagelsen af 
de nye flygtninge og de initiativer, der er igangsat i den sammenhæng.

Baggrund
På Socialudvalgets møde i marts 2015 blev der under dagsordenens punkt 1 redegjort for 
kommunens tværfaglige samarbejdsmodel, VITO, og de opgaver knyttet til modtagelse og 
integration af flygtninge.

Social & Sundhed har blandt andet, med afsæt i udvalgets drøftelse af VITO, arbejdet videre 
med relevante aktiviteter, der kan understøtte integrationsopgaven. 

Der er allerede igangsæt en række initiativer og indsatser med fx Sprogskolen og 
Ungdomsskolen ligesom der er iværksat initiativer med boligplacering og samarbejde med 
frivillige organisationer og foreninger. Fremadrettede indsatser er desuden under 
planlægning.

På mødet gives en status over modtagne flygtninge og et overblik over igangværende 
aktiviteter og planlagte initiativer. 

Vurdering
Det er Social & Sundheds vurdering at den status, der præsenteres på mødet giver et 
dækkende billede af arbejdet med modtagelse af flygtninge.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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2 (Åben) Notat vedr. det kommunale tilsyn med dag- og døgntilbud for 2014

Sags ID: EMN-2015-12005

Resumé
Social & Handicap Myndighed skal en gang årligt fremlægge en samlet afrapportering til 
Socialudvalget vedrørende resultatet af tilsynet på voksen-handicapområdet. 

Social & Handicap Myndighed har udarbejdet et kort notat omkring de overordnede 
konklusioner fra tilsynet samt udviklingen i magtanvendelser og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten i 2014.

Baggrund
Ansvaret for gennemførelsen af tilsyn med dagtilbud og med den særlig tilrettelagte 
ungdomsuddannelse på voksen-handicapområdet er placeret hos Social & Handicap 
Myndighed. Samme afdeling varetager endvidere sager vedrørende magtanvendelse og 
andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet. Omkring botilbud og 
botilbudslignende tilbud trådte ny lovgivning i kraft 1. januar 2014. Den nye lov om socialtilsyn 
betød, at tilsynet med botilbud og botilbudslignende tilbud nu er organiseret i 
5 tværkommunale socialtilsyn. For Region Hovedstadens vedkommende er det Frederiksberg 
kommune, som er socialtilsynskommune. Hensigten med loven er at styrke godkendelsen af, 
og tilsynet med, sociale tilbud og plejefamilier i Danmark. 

Tilsynet skal sikre retssikkerheden for en gruppe borgere, der i mange tilfælde ikke selv er i 
stand til at stille krav eller forsvare egne rettigheder. Tilsynet skal bl.a. belyse om hjælpen er 
tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Endeligt skal tilsynet skabe grundlag 
for en konstruktiv dialog mellem dem, der bestiller en opgave (myndighedsfunktionen) og 
dem, der fører den ud i livet (driftsafdelingen og de decentrale enheder, dvs. tilbuddene), med 
det formål hele tiden at sikre kvaliteten i opgaveløsningen.

Udover vedlagte notat vedhæftes ”Årsrapport 2014 Gentofte Kommune Social & Handicap 
Anmeldte tilsyn 2014” som Bilag 1 og ”Afrapportering vedrørende magtanvendelse og andre 
indgreb i selvbestemmelsesretten 2014” som Bilag 2.
Notatet er gennemgået og drøftet i Handicaprådet på møde den 18. maj 2015, rådet havde 
ingen bemærkninger.

Vurdering
Det er Social & Handicap Myndigheds vurdering, at der blandt kommunens dag- og 
døgntilbud på voksenområdet er det nødvendige fokus på området fra personale og 
forstandernes side. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til indberetningerne om 
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.  
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Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At notatet med tilhørende bilag vedrørende det kommunale tilsyn med dag- og døgntilbud for 
udviklingshæmmede, sindslidende mv. tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat vedr. det kommunale tilsyn med dag- og døgntilbud for 2014 (418105 - EMN-2015-
12005)
2. Bilag 1 Årsrapport 2014 Gentofte Kommune Social & Handicap anmeldte tilsyn.pdf (418121 -
EMN-2015-12005)
3. Bilag 2 Afrapportering vedrørende magtanvendelser 2014 (418096 - EMN-2015-12005)

3 (Åben) Revisionsberetning 2014 på Socialudvalgets område

Sags ID: EMN-2015-12356

Resumé
Social & Sundhed afgiver bemærkninger til PwC’s revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2014, 
for så vidt angår Socialudvalgets område. 

Baggrund
Revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet 2014 udsendes til alle 
kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Vurdering
Revisionen har ikke konstateret forhold, der giver anledning til bemærkninger inden for 
Socialudvalgets område.  

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet 2014 tages til efterretning.
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2. At bemærkningerne til revisionsberetningen godkendes. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Revisionsberetning på Socialudvalgets område (449924 - EMN-2015-12356)

4 (Åben) Status på unge med misbrugsproblemer

Sags ID: EMN-2015-10074

Resumé
Ifølge Budgetaftalen 2015-18 for Gentofte Kommune ønsker forligspartierne ”en særlig fokus på unge 
med misbrugsproblemer, herunder de udfordringer forbrug af hash medfører. I starten af 2015 gives 
der en status på området med anbefalinger om særlige og yderligere tiltag.”
Via Gentofte Kommunes Sundhedspolitik er der ydet støtte til handleplanen: ’Status på unge med
misbrugsproblemer’, der skal imødekomme og give svar på forligspartiernes ønske om en status på 
området med anbefalinger om særlige og yderligere tiltag for unge med misbrugsproblemer, jf. 
Budgetaftalen 2015-18. 
Handleplanen er igangsat og den planlagte undersøgelse forventes at give såvel en omfattende status 
over omfanget af unges forbrug af rusmidler i Gentofte Kommune, som et solidt, videnskabeligt 
grundlag for den fremtidige kommunale indsats i forhold til unge med misbrugsproblemer.

Baggrund
Som led i udmøntning af Gentofte Kommunes ’Sundhedspolitik 2013-2016’ vedtog Kommunal-
bestyrelsen på sit møde i december 2014 at yde støtte til handleplanen: ’Status på unge med 
misbrugsproblemer’, der skal imødekomme og give svar på forligspartiernes ønske om en status på 
området med anbefalinger om særlige og yderligere tiltag for unge med misbrugsproblemer, jf. 
Budgetaftalen 2015-18. 

Vurdering
Status
Der er indgået en aftale med Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning, v. professor Mads 
Uffe Pedersen, der gennemfører en trivsels- og rusmiddelundersøgelse for Gentofte Kommune. 
Målgruppen for undersøgelsen er: Unge mellem 15-25 år i Gentofte Kommune.
Undersøgelsen bliver gennemført som en del af en landsdækkende undersøgelse, UngMap, hvor 
Gentofte Kommune får foretaget en særlig stikprøve blandt 15-25-årige bosat i Gentofte Kommune. 
UngMap er tidligere blevet anvendt i landsdækkende undersøgelser, og anvendes i dag af skoler og 
misbrugsbehandlingssteder over hele Danmark.

Tidsplan
Marts/april: Der er indgået aftale med Center for Rusmiddelforskning.
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April-juni: Center for Rusmiddelforskning gennemfører dataindsamlingen i et samarbejde med 
Danmarks Statistik.

Juli-aug.: Databearbejdning og analyse.
Aug.-sep.: Aflevering af rapport inkl. tolkning af resultater til Gentofte Kommune.
Sep.-okt.: Drøftelse og anbefaling af yderligere tiltag.

Forventede resultater
Undersøgelsens resultater vil give et overblik over rusmiddelforbruget blandt de 15-25-årige i Gentofte 
Kommune, herunder forbruget af hash, og danne grundlag for anbefalinger om særlige og yderligere 
tiltag på området. Undersøgelsens resultater vil endvidere kunne sammenlignes med trivsel og 
rusmiddelforbruget på landsplan og i udvalgte kommuner. 

Organisering
Børn & Skole, Social & Sundhed samt Forebyggelse & Sundhedsfremme er sammen tovholdere i 
undersøgelsen.

Det vurderes, at undersøgelsen vil give: 
 En status over omfanget af unges forbrug af rusmidler i Gentofte Kommune 
 Et solidt, videnskabeligt grundlag for den fremtidige indsats i forhold til unge med 

misbrugsproblemer i Gentofte Kommune.

Indstilling
Børn og Skole, Social og Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsfremme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 01-06-2015

Udsat.

Bilag

5 (Åben) Opfølgning på mål i Gentofte-Plan 2015

Sags ID: EMN-2015-12502

Resumé
Socialudvalget forelægges en status for arbejdet med at indfri målene i Gentofte-Plan 2015. 
Dette er den første af to opfølgninger jf. styringskonceptet vedtaget af Socialudvalget den 7. 
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februar 2013, hvor det blev besluttet, at der to gange årligt gøres status for at sikre den 
løbende opfølgning på de mål, der er sat for året i Gentofte-Plan. 
Status forelægges hermed for Socialudvalget til orientering.

Baggrund
Gentofte-Planen er omdrejningspunktet for den politiske styring af Gentofte Kommune i form 
af strategier, planlægning, økonomi og mål, der dermed giver retning for udviklingen og 
prioriteringen indenfor ni målområder. 

I det vedtagne styringskoncept 2013 fremgår det, at udvalget to gange årligt skal forelægges 
en status på arbejdet med målene i Gentofte-Plan. Socialudvalget forelægges her en første 
status for arbejdet med at indfri målene i Gentofte-Plan 2015 for de to målområder:

 Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte

 Forebyggelse, rehabilitering og pleje. 

Den samlede status viser, at der arbejdes på at indfri målene både gennem en række 
initiativer og gennem den daglige opgavevaretagelse. 

Vurdering
Social & Sundhed vurderer, at både de forskellige initiativer og den daglige drift bidrager til at 
realisere målene i Gentofte-Plan 2015.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At opfølgningen på målene i Gentofte-Plan 2015 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opfølgning på mål i Gentofte-Plan 2015, Socialudvalgets område pr (460350 - EMN-2015-
12502)
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6 (Åben) Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet

Sags ID: EMN-2015-12183

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 
og foreninger, der har plads i Integrationsrådet i henhold til rådets vedtægt.

Baggrund

På mødet den 31. marts 2014 udpegede Kommunalbestyrelsen en række medlemmer til 
Integrationsrådet for rådets nuværende funktionsperiode, der ophører den 31. december 2017. Det 
blev samtidig oplyst, at Børnerådet havde ophørt sit virke, og at Børn, Unge & Fritid – nu Børn 
og Skole – ville tage initiativ til at indstille en person, der kunne
repræsentere daginstitutionernes forældrebestyrelser. Der henvises nærmere til dagsordenen for 
dette møde, punkt 20. 

På mødet den 26. januar 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen en revideret vedtægt for 
Integrationsrådet. En af vedtægtsændringerne indebar, at Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 
medlem blandt personer, der er bestyrelsesformænd på daginstitutionsområdet i Gentofte Kommune.
Der henvises til dagsordenen for dette møde, punkt 11.

Børn og Skole har efterfølgende skriftligt forespurgt bestyrelsesformændene på 
daginstitutionsområdet, om nogen ønskede at være medlem af Integrationsrådet. 
Bestyrelsesformanden for Lykkesholm, Kirsten á Rogvi, meddelte efterfølgende Social & Sundhed, at 
hun ønskede at blive medlem. Børn og Skole har efterfølgende meddelt Social & Sundhed, at der ikke 
er modtaget henvendelser fra andre bestyrelsesformænd inden svarfristens udløb. 

På mødet den 31. marts 2014 udpegede Kommunalbestyrelsen Kate Skavin som medlem af 
Integrationsrådet blandt personer med tilknytning til idrætsforeninger i kommunen. Kate Skavin, 
der er formand for Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG), har i maj 2015 
meddelt Social & Sundhed, at hun ønsker at fratræde sin medlemspost for den resterende 
funktionsperiode. Kate Skavin har samtidig meddelt, at SIG indstiller Kurt Bagge-Hansen, der 
er medlem af Skovshoved Idrætsforening som medlem i Integrationsrådets resterende 
funktionsperiode.    

Vurdering
Social & Sundhed anbefaler, at Kommunalbestyrelsen udpeger ovennævnte indstillede 
personer som medlemmer af Integrationsrådet.  

Indstilling
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Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At udpege Kirsten á Rogvi som medlem af Integrationsrådet som repræsentant for 
daginstitutionsområdet i Gentofte Kommune.

2. At udpege Kurt Bagge-Hansen blandt personer med tilknytning til idrætsforeninger i 
kommunen i Kate Skavins resterende funktionsperiode.   

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

7 (Åben) Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi - KKR Hovedstaden

Sags ID: EMN-2015-12314

Resumé
KKR Hovedstaden har sendt udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden i politisk 
høring i kommunerne. Det er ønsket, at der afgives eventuelle bemærkninger til høringsudkastet.

Baggrund
Udkastet til den fælles uddannelsesstrategi er udarbejdet i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, 
Uddannelse og Beskæftigelse som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet. 

Strategien er tænkt som et ståsted for de repræsentanter, som KKR Hovedstaden udpeger til 
bestyrelser og uddannelsesudvalg på professionshøjskoler mv. Desuden er den tænkt som et 
udgangspunkt for kommunernes arbejde med som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i 
velfærdsuddannelserne bl.a. i forbindelse med praktikophold.  

Formålet med uddannelsesstrategien er at sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet 
arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for 
en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes 
samlede indflydelse på udviklingen i velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgiver aftager 
kandidater fra som f.eks. læreruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og 
socialrådgiveruddannelsen.  
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Strategien indeholder en række strategiske pejlemærker rettet mod:

 Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
 Aftagere i form af kommunerne selv
 De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til udvalgte velfærdsuddannelser

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng 
mellem skole og praktik samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi. 

Pejlemærkerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at 
skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne. 
Desuden indeholder anbefalingerne en opfodring til, at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for 
uddannelsesinstitutionerne. 

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte 
velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien. 

KKR Hovedstaden drøftede strategien på deres møde d. 23. februar 2015. Der var enighed om, at 
strategien på sigt skal udvides til også at omfatte efter- og videreuddannelser og skal evalueres efter 
en passende periode på f.eks. to år. 

Vurdering
Børn & Skole og Social & Sundhed vurderer, at udkast til den fælles uddannelsesstrategi for KKR 
Hovedstaden udgør et godt grundlag for det videre arbejde med at styrke kommunernes fokus på 
uddannelsesområdet og understøtte kommunernes interessevaretagelse over for 
uddannelsesinstitutionerne. 

Indstilling
Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller

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

1. At Gentofte Kommune melder tilbage til KKR, at kommunen kan tilslutte sig den fælles 
uddannelsesstrategi i den foreliggende form.

2. Tager til efterretning, at der parallelt hermed igangsættes en proces med henblik på at forankre 
strategien.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 01-06-2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.



Side 12

Bilag
1. Udkast til fælles uddannelsesstrategi - KKR Hovedstaden (450996 - EMN-2015-12314)

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-00961

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

9 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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