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2 Introduktion til det specialiserede socialområde 
3 Det gode liv i nye rammer, Moderniseringsplan for Bank Mikkelsens Vej 

området 
4 Praktisk hjælp og personlig pleje, afregningspriser 2014 med private 

leverandører 
5 Anmodning om udvidelse af Handicaprådet 
6 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
T1-1 Ældrepuljen 2014 
 
Lukket dagsorden 
 
7 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Socialudvalget den 06. februar 2014 
 
1  Åbent         Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet for 2014 
 
034898-2013 
 
 
Resumé 

Socialudvalget forelægges kvalitetsstandarden for praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet 
og for rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning gældende for 
2014. 

Ligeledes forelægges for Socialudvalget "Politik for tilsyn på hjemmehjælp" efter § 83 i Lov 
om Social Service gældende for 2014. Politikken forelægges uændret fra seneste vedtagelse 4. 
december 2012. 

 
Baggrund 

På Socialudvalgets møde den 14.1.2014, dagsordenens pkt. 3 blev behandlingen af 
Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet for 2014 udsat til Socialudvalgsmødet den 
6.2.2014. 

Lov om Social Service fastlægger, at Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune skal 
udarbejde og vedtage kvalitetsstandarder for praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning. 

Social & Sundhed skal én gang årligt revidere og forelægge kvalitetsstandarderne for praktisk og 
personlig hjælp og pleje samt træning til fornyet godkendelse. Det er senest sket ved 
Socialudvalgets møde den 4. december 2012, hvor kvalitetsstandarden blev godkendt. 

Lov om Social Service § 151c fastlægger ligeledes, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og 
vedtage tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør 
efter § 91. Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter 
§ 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på 
tilsynspolitikken. Det er senest sket ved Socialudvalgets møde den 4. december 2012, hvor forslag 
til Politik for tilsyn med hjemmehjælp blev godkendt. 

Politikken for tilsyn omfatter således i Gentofte Kommune tilsynet med 
hjemmehjælpsleverandørerne, som pr. 1.1.2014 er Gentofte Hjemmepleje (Gentofte Kommune) 
og 13 private firmaer.  

Leverandørerne arbejder alle med levering af hjemmehjælp til brugere i eget hjem, idet 
Socialudvalget tidligere har besluttet, at det frie leverandørvalg ikke omfatter beboere i 
kommunens plejeboliger med hjemmehjælp. Tilsynet i plejeboliger er omfattet af bestemmelserne 
om tilsyn efter Lov om Social Service § 151 i plejeboliger og lignende boligenheder. 

Tilsyn hos hjemmehjælpsmodtagere afrapporteres årligt til Socialudvalget sammen med de øvrige 
tilsyn gennem "Årsberetning for tilsyn vedrørende pleje- og sundhedsområdet". 

 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=661685
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Kvalitetsstandarderne har været behandlet i Seniorrådet d. 15.1.2014 og i Handicaprådet d. 
20.1.2014, de to råd havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandarderne. 

 
Vurdering 

Det er Social & Sundheds vurdering, at kvalitetsstandarderne indholder oversigtlige beskrivelser af 
serviceniveauet og giver et godt grundlag for visitation af de omfattede ydelser. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

1. At Kvalitetsstandarden  for praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet forlænges, så 
den gælder for 2014.  

2. At Poltik for tilsyn med hjemmehjælp forlænges uændret, så den gælder for 2014.  

  

 
Beslutninger 

Pkt. 1-2: Vedtaget 

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

 Notat til Kvalitetsstandard for Pleje & Sundhedsområdet 2014 
 Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet gældende for 2014 
 Kvalitetsstandard Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger samt 

hjemmesygeplejeydelser - Gældende 2014 
 Poltik for tilsyn med hjemmehjælp 2014 
 Kvalitetsstandard - Rehabilitering, genoptræning, forebyggende og vedl.træning - gældende 

2014 
 
 
Møde i Socialudvalget den 06. februar 2014 
 
2  Åbent         Introduktion til det specialiserede socialområde 
 
002853-2014 
 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3402771
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3357537
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3363615
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3363615
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3297355
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3363113
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3363113
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=683542
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Resumé 

På Socialudvalgets møde den 6. februar 2014 orienteres udvalgets medlemmer om det 
specialiserede socialområde. Kirsten Dennig, afdelingschef for Social & Handicap Myndighed og 
Elsebet Schultz, afdelingschef for Social & Handicap Drift præsenterer området og berører flg. 
temaer: 

1.       Det specialiserede område – hvordan skal det forstås? 
2.       Visitation og myndighedsrollen 
3.       Kort om perspektivplanen og moderniseringsplanen 
4.       Mellemkommunalt samarbejde 
5.       Kvalitetsudvikling og Socialtilsyn 
6.       Takststruktur herunder køb og salg af pladser 

  

 
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 06. februar 2014 
 
3  Åbent         Det gode liv i nye rammer, Moderniseringsplan for Bank Mikkelsens 
Vej området 
 
003335-2014 
 
 
Resumé 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684163
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Der forelægges en plan for arbejdet med moderniseringsplanen i 2014 samt en indstilling om en 
anlægsbevilling til gennemførelse af planen for 2014 aktiviteterne.  

 
Baggrund 
Der blev på investeringsoversigten i budgettet for 2012 afsat et rådighedsbeløb på 1.875.000 kr. til 
udarbejdelse af moderniseringsplanen for sociale institutioner og botilbud.  

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2012 pkt. 10 blev det enstemmigt vedtaget at 
frigive anlægsbevilling til projektledelse, teknisk rådgivning og diverse akutte, bygningsmæssige 
tiltag i 2012. 

På Socialudvalgsmødet den 8. november 2012 pkt. 3 fik Socialudvalget en orientering om 
projektets fremdrift og planerne for 2013 til drøftelse. 

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2013 pkt. 9 blev det enstemmigt vedtaget at 
frigive anlægsbevilling til projektledelse, teknisk rådgivning og diverse akutte, bygningsmæssige 
tiltag i 2013.  

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2013, pkt. 9, blev det desuden enstemmigt 
vedtaget, at muligheden for, at der også kan opføres almene familieboliger undersøges, som en 
del af det videre arbejde med moderniseringsplanen for Bank-Mikkelsens Vej området.  

På fællesmøde for Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget 
den 23. september 2013 blev et scenarium for udbygning og modernisering af Bank-Mikkelsens 
Vej området forelagt til drøftelse, og udvalgene vedtog følgende:  

Børne – og Skoleudvalget godkendte enstemmigt scenariet som grundlag for det videre arbejde 
med planen. 

Socialudvalget godkendte med 3 stemmer for (C) og (A) og 1 stemme imod (B) scenariet som 
grundlag for det videre arbejde med planen. 

Byplanudvalget godkendte enstemmigt, at der indkaldes forslag og ideer med henblik på at ændre 
kommuneplanens rammer til boligformål, samt at der udarbejdes en redegørelse for områdets 
bevaringsforhold, således at omfanget af nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse kan ligge fast 
inden udskrivning af arkitektkonkurrencen.  

Økonomiudvalget bemyndigede Jura til at indgå aftale med en almen boligorganisation om frasalg 
af grund og bygninger med henblik på etablering af 45-60 almene familieboliger beliggende langs 
Sognevej, betinget af Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A, B og C. Marie Louise 
Andreassen (B) stemte imod. 

I januar er en sag om udsendelse af kommuneplantillæg og miljøvurdering i offentlig høring blevet 
behandlet på Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

Miljøvurderingen indeholder bl.a. en redegørelse for diverse forhold vedr. nedrivning af 
bevaringsværdig bebyggelse i området, samt i hvilket omfang der kan bygges nyt i nærheden af 
Gammelmosen.  

Kommende proces: 

De aktiviteter der skal gennemføres i 2014 er følgende: 

1.    Færdiggørelse af det værdibaserede program for projektet med inddragelse af brugere, 
medarbejdere og øvrige interessenter 

2.    Udbud af og afholdelse af arkitektkonkurrence 
3.    Udarbejdelse af lokalplanforslag med udgangspunkt i resultatet af arkitektkonkurrencen 



  Side 7 af 14 
 

4.    Indledende dialog med boligselskaber forud for udbud af byg- og driftsherreopgaven vedr. 
de almene familieboliger 

 
Vurdering 
Social og Sundhed, Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer, at planen for arbejdet i 
2014 vil etablere et godt grundlag for det videre arbejde med lokalplan og planlægning af de 
fremtidige byggeprojekter i området. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed, Børn, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. At Planen for arbejdet i 2014 godkendes. 
 
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At Planen for arbejdet i 2014 godkendes. 

2. At der gives anlægsbevilling til arbejdet i 2014 på 3.5 mio. kr. med finansiering fra det afsatte 
rådighedsbeløb i budget 2014 til Moderniseringsplanen. 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 3. februar 2014 kl. 17.00 

Pkt. 1: Vedtaget. Irene Lütken (A) tog forbehold. Poul V. Jensen (I) stemte imod idet han 
ønsker en anden fremgangsmåde, hvor vi inddrager rådgivere, der har vist kompetence på 
området og har involveret brugere i de projekter, de har gennemført, for derved at bygge 
videre på allerede gennemførte projekter, for at spare konsulentydelser. Jeanne Toxværd 
(Ø) stemte imod idet at budgetrammen på 1,3 mio. kr. til finansiering af eksterne 
proceskonsulenter kunne spares ved ansættelse af personer med egnede kvalifikationer, og 
et skærpet tilsyn med udgifterne undervejs. 
 
Pkt. 2 - 3: Anbefales til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med 5 stemmer for 
(C+A). Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod idet, at 
budgetrammen på 1,3 mio. kr. til finansiering af eksterne proceskonsulenter kunne spares 
ved ansættelse af personer med egnede kvalifikationer, og et skærpet tilsyn med udgifterne 
undervejs. Der må og skal være et skærpet tilsyn med den økonomiske forvaltning af de 
bevilligede 139 millioner der er bevilliget til projektet, således, at det ikke forløber som 
tidligere byggesager igangsat af de forrige Kommunalbestyrelser. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Notat anlægsbevilling februar 2014 BMV 
 Notat vedr. scenarium for modernisering af Bank-Mikkelsens Vej 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 06. februar 2014 
 
4  Åbent         Praktisk hjælp og personlig pleje, afregningspriser 2014 med private 
leverandører 
 
003419-2014 
 
 
Resumé 
Social-, Børne- og Integrationsministeriet har ved bekendtgørelse nr. 344 om frit valg af leverandør 
af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af 
hjemmehjælp efter servicelovens § 83 med virkning fra den 1. april 2013 afskaffet kravet om, at 
Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt skal fastsætte priskrav til leverandører af personlig og 
praktisk hjælp.  

Selv om dette krav er afskaffet, har Social & Sundhed og Økonomi fundet der rigtigst, at 
Socialudvalget på grundlag af 2013-regnskabet godkender de timepriser, der fremadrettet med 
årlig pris- og lønfremskrivning skal anvendes til brug for afregning med de private leverandører.  

  

 
Baggrund 

Socialudvalget har på mødet den 28. februar 2013 (dagsordenspunkt 6) på grundlag af regnskabet 
for 2012 godkendt kommunens afregningspriser med de private leverandører for perioden fra 1. 
april 2013 til 31. marts 2014.  

Ifølge regnskab 2013 har de direkte omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed 
omfattet af frit valg været på 108,854 mio. kr. og de indirekte omkostninger på 5,266 mio. kr. I 2013 
er der indenfor den konkurrenceudsatte hjemmehjælp ydet i alt 338.217 timers praktisk og 
personlig hjælp. Heraf er 272.736 timer ydet af Gentofte Hjemmepleje, medens de private 
leverandører har ydet 65.481 timer. 

Beregning af timepriser for 2013 for den kommunale leverandørvirksomhed fremgår af 
nedenstående oversigt: 

Timepriskategorier  

Beløb i kr./øre 

Direkte omkost-

ninger pr. time 

Indirekte omkost-

ninger pr. time 

Samlede omkost-

ninger pr. time 

Fra 
1.4.2013 Regnskab 

2013 

Fra 

1.4.2013 

Regnskab 

2013 

Fra 

1.4.2013 

Regnskab 

2013 

Praktisk hjælp 308,39 300,78 18,18 19,31 326,57 320,09 
Personlig pleje - Dagtimer 
hverdag 

357,49 351,66 18,18 19,31 375,67 370,97 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3444589
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3304234
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684281
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Personlig pleje - Ubekvem tid 513,19 505,37 18,18 19,31 531,37 524,68 

De faktiske udgifter ved den kommunale leverandørvirksomhed har således været fra 4,70 kr. til 
6,69 kr. lavere pr. time end beregningsgrundlaget, hvilket for de tre timepriskategorier svarer til en 
gennemsnitlig mindreudgift på ca. 1,7 %. Dette må betragtes som en mindre afvigelse. 

De nye timepriser fra 1. april 2014 fastsættes på grundlag af beløb i kolonnen regnskab 2013, som 
er fremskrevet med 1,3 %, som udgør den af KL anbefalede P/L-regulering (pris- og 
lønfremskrivning) fra budget 2013 til budget 2014. P/L-reguleringen beregnes på grundlag af 
vægtet gennemsnit af de forskellige kommunale udgiftsarter, hvoraf priser udgør 30,7 % og 
lønninger 69,3 %. De beregnede timepriser afrundes herefter til hele kroner, hvilket betyder, at 
timeafregningspriserne fra 1. april 2014 bliver 324 kr. pr. time for praktisk hjælp, 375 kr. pr. time for 
personlig pleje i dagtimerne og 531 kr. pr. time for personlig pleje på ubekvem tid 

  

 
Vurdering 
Det er Social & Sundheds vurdering, at en gennemsnitlig mindreudgift på ca. 1,7 % i forhold til 
beregningsgrundlaget må betragtes som en afvigelse indenfor normalområdet. Derfor må den 
kommunale leverandørvirksomheds regnskabsresultat for 2013 anses for meget tilfredsstillende, 
idet det samtidig udgør et godt grundlag for den fremadrettede prisfastsættelse.  
 

 
Indstilling 
Social & Sundhed og Økonomi indstiller 

Til Socialudvalget: 

1. At timeafregningspriserne med Gentofte Kommunes private leverandører fra 1. april 2014 til 31. 
december 2014 fastsættes til 324 kr. pr. time for praktisk hjælp, 375 kr. pr. time for personlig pleje i 
dagtimerne og 531 kr. pr. time for personlig pleje på ubekvem tid. 

2. At Social & Sundhed og Økonomi bemyndiges til hvert år pr. 1. januar at regulere timepriserne 
med den af KL anbefalede P/L-regulering (pris- og lønfremskrivning). 

 
Beslutninger 

Pkt. 1-2: Vedtaget. 

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

 Praktisk og personlig hjælp, afregningspriser med private leverandører 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 06. februar 2014 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3443365
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5  Åbent         Anmodning om udvidelse af Handicaprådet 
 
003957-2014 
 
 
Resumé 
Gentofte Kommune har modtaget en henvendelse fra et medlem af bestyrelsen i Danske 

Handicaporganisationerne Gentofte (DH-Gentofte), med en anmodning om at få udvidet 

repræsentationen af medlemmer fra handicaporganisationerne i Gentofte Kommunes 

Handicapråd. 

 
Baggrund 
I forbindelse med Kommunalreformen blev det ved lov besluttet, at der skulle etableres 
selvstændige Handicapråd i alle Kommuner. I Gentofte Kommune, hvor man indtil da havde haft et 
kombineret Ældre- og Handicapråd, blev der pr. 1. april 2006 nedsat et Handicapråd.  

Lovgivningen fastsætter rammerne for sammensætningen af de lokale Handicapråd. Indenfor 
disse rammer fastlægger den enkelte kommunalbestyrelse den konkrete sammensætning, samt de 
øvrige retningslinjer for rådets virke.   

I Gentofte Kommune er dette sket i form af en vedtægt for Handicaprådet, der er vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2006. 

Et medlem af bestyrelsen i Danske Handicaporganisationerne Gentofte (DH-Gentofte), med en 
anmodning om at få udvidet repræsentationen af medlemmer fra handicaporganisationerne i 
Gentofte Kommunes Handicapråd. Baggrunden er, at den pågældende der repræsenterer 
Gentofte Forældreforening og ADHD-foreningen ikke finder, at disse 2 områder er tilstrækkeligt 
dækket af repræsentationen i kommunens Handicapråd. 

Denne anmodning har været forelagt formanden for DH-Gentofte til udtalelse.  

I vedlagte notat redegøres for sammensætningen af Gentofte Kommunes Handicapråd, samt for 
svaret fra formanden for DH-Gentofte i forhold til den rejste problemstilling og det heraf udløste 
ønske om at få en udvidet antallet af repræsentanter for handicaporganisationerne i 
Handicaprådet. 

 
Vurdering 
På baggrund af svaret fra formanden for DH-Gentofte er det Social & Sundheds vurdering, at 
Handicaprådets nuværende sammensætning tilgodeser hensynet til at sikre den fornødne brede 
repræsentation af forskellige handicap, herunder de målgrupper som anmodningen om en ekstra 
repræsentation i rådet henviser til. Endelig er det Social & Sundheds vurdering, at det vil være 
problematisk at tilgodese et ønske om en ekstra plads fra et enkelt medlem af DH-Gentofte’s 
bestyrelse, når ønsket ikke kommer fra en samlet bestyrelse, idet andre af 
handicaporganisationerne således kunne have samme ønske.   

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At anmodningen om en udvidelse af Handicaprådet ikke imødekommes. 

http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=684951
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Beslutninger 

Vedtaget med 5 stemmer for (C+A). Marie-Louise Andreassen (B) undlod at stemme. Jeanne 
Toxværd (Ø) stemte imod med følgende bemærkning: Enhedslisten ser ikke noget problem, 
men en løsning ved at Handicaprådet udvides. Ved en udvidelse vil den store forældre 
gruppe med børn, der påvirkes af ”inklusion” i folkeskolen, være repræsenteret i 
Handicaprådet og bidrage til at debatten om handicappedes forhold i Gentofte Kommune 
bliver hørt. 

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

 a. Notat vedr. annmodning om udvidelse af Handicaprådet 
 b. Henvendelse vedr. udvidelse af Handicaprådet 
 c. Redegørelse fra formanden fra DH-Gentofte 
 d. Fordeling af DH-repræsentanter og personlige stedfortrædere 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 06. februar 2014 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
032593-2013 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Socialudvalget den 06. februar 2014 
 
T1-1  Åbent         Ældrepuljen 2014 
 
003256-2014 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3448595
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3448745
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3448769
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3448632
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=658929
http://captia/captiadbp01/vissag.asp?systemkey=683972
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Resumé 

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent 
løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Til Gentofte Kommune er der afsat 14,7 mio. kr. 
som kommunen skal ansøge Social-, Børne-og Integrationsministeriet om at få del i. Der er 
ansøgningsfrist 14.2.2014. Social & Sundhed foreslår hermed en række indsatser, der kan bidrage 
til, at styrke indsatsen på ældreområdet. 

 
Baggrund 

De afsatte midler udmøntes i 2014 og 2015 efter årlig ansøgning - første gang i marts 2014. 
Udmøntningen sker på baggrund af kommunens ansøgning, hvoraf det skal fremgå hvilke 
indsatser kommunen ønsker at iværksætte for det ansøgte beløb.  
 
Puljens målgruppe er ældre borgere med behov for hjælp. Den omfatter sårbare og udsatte ældre 
med stort plejebehov, og ældre som med en rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. 
Indsatserne skal finde sted indenfor områderne: 

1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats; Tilskuddet kan her anvendes til generel 
understøttelse af den omlægning kommunerne er igang med, hvor fokus ligger på inddragelse af 
borgerens egne ressourcer med henblik på at hjælpe borgeren til et mere aktivt og selvstændigt liv.  
 
2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje; Tilskuddet kan her anvendes til serviceforbedringer 
indenfor personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice. 

3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem; Tilskuddet kan her anvendes til forbedring 
af forholdene for de svageste ældre - fx på plejehjemmene - samt indsatsen på øget trivsel og 
livskvalitet for den ældre.  

Der kan ansøges om tilskud til lønudgifter, udgifter til indsatser (fx kompetenceudvikling), udgifter 
til formidling, revisionsudgifter m.m. Der kan ikke søges tilskud til udgifter til fx enkeltpersoner, til 
udlændinge uden fast bopæl i Danmark eller til fast ejendom.  

Kommunens ansøgning skal indeholde nærmere beskrivelser af de ansøgte indsatsers formål, 
indhold og målgruppe herunder forslagenes tilknytning til ovenstående tre anvendelsesområder. 
Dertil kommer det konkret ansøgte beløb til hver indsats. 

Der stilles forslag om etablering af et tværfagligt træningsteam, tilbud om lørdagstræning på 
Tranehaven og midler til kompetenceudvikling af medarbejderne - alle indsatser, der falder ind 
under anvendelsesområde 1. Endvidere er der stillet forslag om tilbud om bad 2 gange om ugen, 
som kræver en konkret udvidelse af indsatsen i forhold til to konkrete grupper af hjemmeboende 
hjemmehjælpsmodtagere under indsatsområde 2 og etablering af en akut-sygeplejefunktion til de 
svageste ældre, der falder ind under anvendelsesområde 3. 

 
Vurdering 

Social & Sundhed har foreslået en række indsatser der falder indenfor alle tre 
anvendelsesområder jf. nærmere beskrivelser i vedlagte bilag. Det er vurderingen, at der herved 
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sker en sikring af, at alle målgrupper omfattes af tilskuddet. Samtidig er der tale om indsatser, der 
vil understøtte de igangværende rehabiliterende indsatser på ældreområdet i Gentofte Kommune.  

Seniorrådet har haft Social & Sundheds forslag til indsatser i høring på møde d. 3.2.2014. Rådet 
tiltrådte de foreslåede indsatser. Referat af Rådets drøftelser er bilagt sagen. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget: 

At Social & Sundhed ansøger Social-, Børne- og Integrationsministeriet om de foreslåede 
indsatser. 

 
Beslutninger 

Vedtaget med 6 stemmer for (C+A+B). Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende 
bemærkning: Enhedslisten stemmer mod fordelingen af de 14,7 millioner som Gentofte har 
fået tildelt af Ældremilliarden, der er et resultat af årets finanslovsforlig mellem Regeringen, 
Konservative og Venstre idet pkt. 4 – kompetenceudviklingen af medarbejdere i forvejen er 
en del af Kommunens ældrepolitik ”Træn dig fri” og derfor burde være en del af budgettet 
for 2014, og derfor udgør en forringelse og ikke en forbedring af forholdene for de ældre, 
hvilket er hensigten med bevillingen.  

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

 b. Vejledning til ansøgning fra ældrepuljen 
 a. Social-, Børne- og Integrationsministeriets brev vedr  ældrepuljen 
 c. Gentofte Kommunes ansøgning til Ældrepuljen 2014 
 d. Referat fra Seniorrådets ekstraordinære møde 030214 

 
 
 
Møde i Socialudvalget den 06. februar 2014 
 
7  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
032593-2013 
 
 
 

http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3446500
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3446495
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3447814
http://captia/captiadbp01/showDocument.asp?systemkey=3451804
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


