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Side 3 

1 [Åben] Borgerrettet forebyggelse – prioritering af strategiske målsætninger for 2023 og 
2024  
  
Sags ID: EMN-2022-08053 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen skal udvælge fire nye strategiske målsætninger for den borgerrettede 
forebyggelse for perioden 2023-2024. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2016 – dagsordenens punkt 9 – enstemmigt 
‘Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024’. Politikken indeholder syv strategiske 
målsætninger, som sætter retningen for de handleplaner, der skal bidrage til at implementere den 
borgerrettede forebyggelse: 
 

• Bevægelse hele livet 

• Sund kost og madkultur 

• Sund livsstil 

• Bedre trivsel 

• Sund ungekultur 

• Borgere med særlige sundhedsudfordringer 

• Nye veje til borgerrettet forebyggelse 
 
I perioden 2017-2022 er der igangsat i alt 23 handleplaner, som har haft det overordnede formål at 
bidrage til at skabe livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune. Der er blevet 
afprøvet nye veje i den borgerrettede forebyggelse, og de deltagende borgeres sundhed er blevet 
forbedret – fysisk, mentalt og socialt. Samlet set har handleplanerne bidraget positivt til at 
implementere den borgerrettede sundhedspolitik i Gentofte Kommune.  
 
Kommunalbestyrelsen blev den 29. marts 2021, punkt 6, præsenteret for en status, der ser på 
tværs af og opsummerer de opnåede resultater fra de handleplaner, der er blevet støttet af 
sundhedspuljen i perioden 2017-2020. 
 

Jf. Budgetaftalen for 2023-2024 vil Forligspartierne i valget af nye strategiske målsætninger have 
fokus på især unges trivsel og samtidig lægge vægt på, at der i den fremtidige indsats sker 
samskabelse med civilsamfundet og samarbejder på tværs i kommunen for at skabe mest mulig 
værdi og forankringspotentiale for det videre forebyggelsesarbejde. For så vidt angår ’Unges 
trivsel’, hører dette under den strategiske målsætning ’Bedre trivsel’ og ikke under målsætningen 
’Sund Ungekultur’, der vedrører unges brug af rusmidler. 
 

Udvælgelse af fire strategiske målsætninger for perioden 2022-2023: 
Hvert andet år udvælger Kommunalbestyrelsen fire ud af de syv strategiske målsætninger 
politikken indeholder. Valget af de strategiske målsætninger skal afspejle de aktuelle 
sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune og sætte retningen for de kommende to års arbejde 
med den borgerrettede forebyggelse. En strategisk målsætning, der tidligere er udvalgt, kan 
politisk prioriteres i den næste to-årige periode, såfremt der fortsat er sundhedsudfordringer på 
området. 
 
De strategiske målsætninger i 2017-2018 var: 

• Bevægelse hele livet 

• Sund livsstil 

• Borgere med særlige sundhedsudfordringer 
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• Nye veje til borgerrettet forebyggelse 
 

De strategiske målsætninger i 2019-2020 var: 

• Bevægelse hele livet 

• Sund livsstil og Bedre trivsel 

• Sund ungekultur 

• Borgere med særlige sundhedsudfordringer 
 
De strategiske målsætninger i 2021-2022 var: 

• Bevægelse hele livet 

• Sund kost og madkultur 

• Sund livsstil og Bedre trivsel 

• Sund ungekultur 
 

Indstilling 
Social og Sundhed indstiller: 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 
Skoleudvalget, Børneudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At udvælge fire strategiske målsætninger for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune 
for årene 2023 og 2024. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Sundhedsudfordringer 2022_Final okt. 2022 (4832576 - EMN-2022-08053) 
2. Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 (4832643 - EMN-2022-08053) 
 

2 [Åben] Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og 
specialundervisningsområde  
  
Sags ID: EMN-2022-07695 

 

Resumé 
KKR Hovedstaden har på møde den 9. september 2022 anbefalet, at kommunerne og Region 
Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og 
specialundervisningsområde. Aftalen forelægges hermed til politisk godkendelse i Gentofte 
Kommune. 

 
Baggrund 
Behovet for højt specialiserede tilbud på social- og specialundervisningsområdet kan opstå på 
grund af sygdom, handicap, misbrug, kriminalitet eller lignende. Den høje specialiseringsgrad gør, 
at hver enkelt kommune ikke kan rumme tilbud til alle disse målgrupper i eget regi. Der er derfor 
behov for et stærkt tværkommunalt samarbejde på området, hvor bl.a. takster på 
mellemkommunalt køb/salg af pladser, antallet og typen af tilbud på tværs af kommunerne samt 



Side 5 

udvikling på området koordineres. Kommunerne i de enkelte regioner har ansvaret for denne 
koordinering, herunder ansvaret for udarbejdelse af en to-årig rammeaftale for området.  
 
Rammeaftalen 2023-2024 for hovedstadsregionens kommuner har følgende hovedbestanddele: 
 
Styringsdelen, der bl.a. omfatter: 

• aftaler, takstmodel og procedurer, som understøtter samarbejde og dialog mellem 
brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser. 

• aftale om udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede social- og 
specialundervisningsområde. Aftalen har siden 2019 været, at udgifter per dag, hvert år 
maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen. 

• aftale om, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte 
omkostninger for kommunale tilbud (overheadprocent), arbejdes hen imod 6 % som et 
gennemsnitligt mål for kommunerne under ét. Gentofte Kommune beregner overhead på 7 
% i sine takster, da analyse foretaget på området viste, at det faktiske overhead er på det 
niveau i Gentofte Kommune. 

 
Udviklingsdelen, der skal: 

• sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer 
er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet – også til små målgrupper og 
målgrupper med komplicerede problemer. 

• skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser, bl.a. gennem 
afdækningen af kapacitet og belægning. 

• sikre koordination og udvikling af nye tilbud, så ekspertise og ressourcer på særlige 
områder anvendes hensigtsmæssigt. 

 
Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden en fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til 
udvalgte målgrupper samt den årlige monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, 
målgrupper mv. i hovedstadsregionen.  
 
Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 – som går igen fra 
Rammeaftale 2021-2022 – er Kvalitet, der konkretiseres i følgende to tematiske fokusområder, 
som ligeledes er en fortsættelse fra den nuværende rammeaftale: 
 

• Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte. I en årrække har hovedstadskommunerne i 
fællesskab haft fokus på udvikling af den fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever 
udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at 
etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination 
med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af 
udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede 
socialområde, 2) brug af den fælles økonomimodel til etablering af nye tilbud til samme 
målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med 
at finde pladser til. 

 

• Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Det overordnede mål med 
fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. 
Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at 
være indlagt i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem 
servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale 
løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.  
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Det er herudover forventningen, at Social- og Ældreministeriets evaluering af det specialiserede 
socialområdes – som har afdækket tilbud, målgrupper og den strukturelle opbygning af det 
specialiserede socialområde – skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, der skal 
sikre højere grad af specialisering og kvalitet.  
 
Ligeledes skal opmærksomheden henledes på, at to nye tilbud er med i Rammeaftalens opgørelse 
over de mest specialiserede tilbud. Troldemosen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region 
Hovedstaden). Det indebærer, at de er kritiske i forhold til forsyningssikkerheden for målgruppen 
og ikke findes andre steder i regionen.  
 
Handicaprådet har på dets møde 24. oktober 2022 haft mulighed for at forholde sig til 
Rammeaftalen 2023-2024 forud for den politiske behandling. Rådet tog Rammeaftalen 2023-2024 
til efterretning. 
 
Foruden Rammeaftale 2023-2024 vedlægges tekniske bilag om styringsdelen og udviklingsdelen, 
hvor der findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder 
m.v.  
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samt Social og Sundhed indstiller 
 
Til Skoleudvalget, Børneudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde 
godkendes. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024 (4788284 - EMN-2022-07695) 
2. Rammeaftale 2023-2024 Styringsdel (4788285 - EMN-2022-07695) 
3. Rammeaftale 2023-2024 Udviklingsdel (4788286 - EMN-2022-07695) 
 

3 [Åben] Underskrift   
  
Sags ID: EMN-2021-08064 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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