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Side 2

1 (Åben) Danmarkskort 2018 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet
Sags ID: EMN-2019-01430

Resumé
Folketinget vedtog i maj 2018 en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, der trådte i kraft den 1. juli 2018. Lovændringen indebærer, at Børne- og Socialministeriet
hvert år inden 1. juli skal offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med det forudgående års
statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter Lov om social
service. Lovændringen indebærer endvidere, at Kommunalbestyrelsen skal behandle
danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres.

Baggrund
Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:
Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har
klaget.
Ændring/Ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver
den.
Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og Ankestyrelsen
ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at
hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver
omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver
ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret
eller ophævet) af Ankestyrelsen.
Børne- og Socialministeriet har - ligesom i 2017 - udarbejdet 3 danmarkskort for
omgørelsesprocenter i 2018: for hele socialområdet, for børnehandicapområdet og for særlige
bestemmelser på voksenhandicapområdet. Kortene for børnehandicapområdet og for særlige
bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår i kortet for det samlede socialområde.
Kortene kan ses på ministeriets hjemmeside.
På kortet for hele socialområdet indgår alle bestemmelser i lov om social service.
For Gentofte Kommune viser danmarkskortet over hele socialområdet i 2018, at Ankestyrelsen
behandlede 81 afgørelser. Omgørelsesprocenten var 44 %. Heraf var 7 % ændrede/ophævede
og 37 % hjemviste afgørelser. I 2017 blev der behandlet 87 afgørelser. Omgørelsesprocenten
var 53 %. Heraf var 20 % ændrede og 33 % hjemviste afgørelser.
Som det fremgår af Tabel 1 i vedlagte notat, er omgørelsesprocenten i 2018 for Gentoftes
socialområde således faldet med faldet med 9 procentpoint i forhold til 2017, hvilket skyldes et
fald i ændrede/ophævede sager på 13 procentpoint, mens antallet af hjemviste sager er steget
med 4 procentpoint.
I kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er der sket fald i omgørelsesprocent på henholdsvis 7
og 11 procentpoint. I Lyngby-Taarbæk Kommune er omgørelsesprocenten steget med 4
procentpoint.
På kortet for børnehandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service:
 Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-40)


Merudgiftsydelse (§ 41)



Tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42- 43)



Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44 – 45)
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Gentofte Kommune træffer årligt ca. 600 afgørelser på børnehandicapområdet. Som det
fremgår af Tabel 3 i vedlagte notat, er 42 af disse afgørelser påklaget til Ankestyrelsen mod 27
afgørelser i 2017. Omgørelsesprocenten var 64 %. Heraf var 10 % ændrede/ophævede og 55
% hjemviste afgørelser. I 2017 var omgørelsesprocenten 70 %. Heraf var 44 % ændrede
afgørelser og 26 % hjemviste afgørelser.
Omgørelsesprocenten for Gentoftes børnehandicapområde er i 2018 faldet med 6 procentpoint
i forhold til 2017. Dette skyldes et fald i ændrede/ophævede sager på 34 procentpoint, mens
antallet af hjemviste sager er steget med 29 procentpoint.
I kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er der i 2018 sket fald i
omgørelsesprocenten på henholdsvis 5, 9 og 6 procentpoint i forhold til 2017.
Supplerende kan oplyses:
- At de 4 ændrede/ophævede afgørelser alle omhandler tabt arbejdsfortjeneste jf.
servicelovens § 42. Dette kan ses som et udtryk for, at reglerne i forhold til tabt
arbejdsfortjeneste er mere præcise, mens de øvrige paragraffer i højere grad er et udtryk for
en skønsmæssig vurdering.
- At de 23 hjemviste afgørelser er jævnt fordelt på merudgifter jf. § 41, tabt arbejdsfortjeneste
jf. § 42 og aflastning i eller uden for hjemmet jf. § 44.
- At de stadfæstede afgørelser ligeledes er jævnt fordelt.
Børn og Familie har de senere år befundet sig i en genopretningsfase. Der er foretaget
systematisk opfølgning i sager, som ikke var reguleret i en årrække. Det har ført til en stigning i
antallet af klagesager. I forbindelse med genopretningen blev identificeret en særlig
problematik. I flere af de ændrede sager forelå ikke dokumentation for den oprindelige
bevilling. Det kunne således ikke dokumenteres, at der i 2017 var et mindre behov for hjælp
end tidligere.
Med faldet i Gentofte Kommunes omgørelsesprocent ses de første tegn på, at den omfattende
kompetenceudvikling af medarbejderne bærer frugt. Gentofte Kommune er fortsat et stykke fra
den politiske målsætning om, at ligge på eller under landsgennemsnittet, og der arbejdes
målrettet på at bringe omgørelsesprocenten yderligere ned. Det fremgår ligeledes af
oplysningerne fra Ankestyrelsen, at der er en sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen fra 170-300
dage, hvilket betyder, at de fleste kommunale afgørelser i datagrundlaget er truffet 5-10
måneder før Ankestyrelsens afgørelser.
I 2018 har billedet ændret sig. Få sager ændres, flere sager stadfæstes og flere sager
hjemvises til fornyet behandling. Det er den generelle tendens på landsplan. Kommunerne er
udfordrede på at aflæse de skærpede krav fra Ankestyrelsen, og det er vanskeligt at rekruttere
medarbejdere med erfaring på området. Børn og Familie har 1. november ansat en leder med
særlig ekspertise på dette område, og det seneste år er iværksat særlig kompetenceudvikling i
forhold til omgørelsessagerne. Det er forventningen, at det fulde gennemslag af
kompetenceudviklingen vil kunne ses i 2019.
På kortet for voksenhandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service:
 Kontante tilskud (§ 95)


Borgerstyret personlig assistance (§ 96)



Ledsageordning (§ 97)



Merudgifter (§ 100)

Gentofte Kommune træffer årligt over 700 afgørelser på voksenhandicapområdet. Som det
fremgår af Tabel 5 i vedlagte notat, er 5 af disse afgørelser i 2018 påklaget til Ankestyrelsen
mod 9 i 2017. Omgørelsesprocenten var 40 %. Heraf skyldtes 20 % en ændret/ophævet
afgørelse, og 20 % en hjemvist afgørelse. I 2017 var omgørelsesprocenten 22 %. Heraf var 0
% ændrede/ophævede og 22 % hjemviste afgørelser.
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Omgørelsesprocenten for Gentoftes voksenhandicapområde er i 2018 steget med 18
procentpoint i forhold til 2017. Dette skyldes en stigning i ændrede/ophævede afgørelser på 20
procentpoint, mens antallet af hjemviste sager er faldet med 2 procentpoint. Som nævnt
ovenfor skyldes disse ændringer 2 sager.
I Gladsaxe Kommune kan der ses et fald i omgørelsesprocenten på 10 procentpoint. Omvendt
ses en stigning i omgørelsesprocenten for kommunerne Lyngby-Taarbæk og Rudersdal på 35
henholdsvis 9 procentpoint.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social & Sundhed orienterer nærmere om
omgørelsesprocenterne for Gentofte Kommune i vedlagte bilag.
Danske Handicaporganisationers medlemmer af Handicaprådet afgav den 23. april 2019
høringssvar til sagen. Det fremgår af høringssvaret, at det er medlemmernes klare holdning, at
borgerne i Gentofte kommune skal kunne regne med, at den afgørelse, kommunen træffer, er
både grundigt oplyst og korrekt. Derfor mener medlemmerne det ikke er tilfredsstillende, når
Ankestyrelsen igen i 2018 ændrer eller hjemviser så stor en del af afgørelserne om
ansøgninger om en handicapkompen- serende ydelse truffet af Gentofte Kommune.
Medlemmerne mener det er vigtigt at retssikkerheden sikres, således at personer med
handicap altid får de ydelser og den behandling, som de har krav på ifølge loven, og at alle har
ret til lige beskyttelse og til at få samme nytte af loven. Danske Handicaporganisationers
medlemmer vil derfor opfordre Gentofte Kommune til fremover at opprioritere borgernes
retssikkerhed i sagsbehandlingen.
Seniorrådet, der behandlede sagen på møde den 24. april 2019, tog høringen vedrørende
danmarkskortet til efterretning.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Social & Sundhed indstiller
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
At orienteringen om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2018 tages til
efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat om danmarkskort 2018 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet (2782874 EMN-2019-01430)

2 (Åben) Orientering ift. indsatser omkring pædagogandelen
Sags ID: EMN-2019-01895

Resumé
På Børneudvalgsmødet den 5. februar 2019 blev udvalget forelagt en analyse af udviklingen i
pædagogandelen på dagtilbudsområdet de seneste tre år. Målet har været at hæve
pædagogandelen til 70%, og de seneste år har den årlige opgørelse i september vist, at
pædagogandelen har været 63%.
For at øge pædagogandelen traf Børneudvalget den 5. februar beslutning om:
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1. At den nuværende dataindsamling og systematiske dialog med institutionerne om
pædagognøglen fastholdes og udvides til at opgøres to gange årligt.
2. At alle institutioner med en pædagogprocent på under 70% anmodes om at søge hjælp og
vejledning i Dagtilbud, såfremt man ved stillingsledighed overvejer at ansætte ikke
uddannet pædagogisk personale.
3. At rekruttering på pædagogområdet indgår som et centralt og tværgående initiativ på tværs
af opgaveområder i Gentofte Kommune.
Dagtilbud har siden tilrettelagt en kort- og en mere langsigtet proces for indsatser, som skal
understøtte en positive udvikling af pædagogandelen.
Ved opgørelse af pædagogandelen - på baggrund af løndata fra marts måned 2019 - var
pædagogandelen 62 %.

Baggrund
Indsatserne, som er igangsat, understøtter både fastholdelse af pædagoger, som er ansat i
Gentofte Kommune, og vejledning i og viden om god og effektiv rekruttering ved stillingsledighed.
Samlet er det indsatser, som Dagtilbud forventer vil give resultater inden for de næste år.
Desuden er igangsat yderligere undersøgelse af nogle af de forhold, som bliver nævnt som mulig
forklaring på, at det er vanskeligt at rekruttere pædagoger.
Pædagogandelen hæves i takt med almindelig personaleomsætning, og derfor vil udviklingen ske
løbende og i sagens natur være påvirket af muligheden for at rekruttere.
Børnetallet på dagtilbudsområdet ændrer sig hen over året p.g.a. sæsonudsving. I august
begynder en hel årgang – ca. 900 børn - i skole. De nye børn starter ”rullende” – i forhold til deres
alder og forældres barsel – hen over året fra august måned. Det betyder, at børnetallet er lavest
om efteråret og højest om foråret. Denne ændring i børnetallet løser institutionerne på forskellig
vis, men det kan betyde, at institutionerne mander midlertidigt op om foråret, hvor der er flest børn.
Antagelsen er, at denne midlertidige ekstra bemanding udgøres af pædagogmedhjælpere.
Ud af de 12 institutioner, som ved opgørelsen i september havde under 60% i pædagogandel, har
fem af institutionerne fået hævet deres pædagogandel ved marts-opgørelsen. Derudover har seks
andre institutioner hævet pædagogandelen, mens 25 institutioner har en pædagogandel på niveau
med september-opgørelsen, og 10 er på et lavere niveau end i september 2019.
Dagtilbud har siden februar bl.a. igangsat følgende:




Tilrettelagt forløb, hvor der sker opfølgning på pædagogandelen to gange årligt i stedet for
én gang. Institutioner med lav pædagogandel eller med stort fald i andelen kontaktes med
henblik på redegørelse for, hvordan de vil hæve pædagogandelen.
Taget kontakt til Københavns Professionshøjskole, for at indgå samarbejde med det formål,
at studerende får bedre kendskab til Gentofte Kommune som attraktiv arbejdsplads. Der er
planlagt møde den 10. maj 2019.
Optimeret struktur om faglige drøftelser i pædagogpraktikken i Gentofte Kommune og
planlagt arrangementer for de studerende, som er i kommunens daginstitutioner. Her vil
gode praksisfortællinger være i fokus samt Gentofte Kommune som attraktiv arbejdsplads.
Førte arrangementer er den 7. maj 2019, hvor Borgmesteren byder velkommen.
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Udarbejdet vejledningsmateriale, som bruges i vejledningen af institutioner med
pædagogandel på under 70%, som har stillingsledighed. Seks ledere har taget kontakt
primo april 2019.
 Samarbejdet med HR om at fremme gode rekrutteringsforløb – herunder optimere gode
stillingsannoncer, annoncering og dialogen undervejs i forløbet. Der afholdes kursus for
dagtilbudsledere den 23. maj og 6. juni 2019.
 Fokuseret indsatser for at fastholdelse pædagoger via arbejdet med et godt arbejdsmiljø
samt omplacering af pædagoger, når der er personaletilpasning på dagtilbudsområdet og
skoleområdet.
Undersøgt lønforhold og normering for pædagoger i Gentofte Kommune sammenlignet med de
andre kommuner i 4K og Københavns Kommune. Gentofte Kommune ligger lønmæssigt en anelse
højere end Rudersdal og Gladsaxe og en anelse under København og Lyngby-Taarbæk.
Normeringsmæssigt ligger Gentofte Kommune på niveau med landsgennemsnittet på 0-2årsområdet, mens normeringen for de 3-5-årige er en anelse dårligere end gennemsnittet på
landsplan. I forhold til 4K-kommunerne ligger Gentofte også en smule dårligere end de øvrige 4Kkommuner på 3-5-årsområdet og på niveau eller en anelse dårligere for de 0-2-årige.
Desuden er det undersøgt, hvilke formelle uddannelser og anciennitet medarbejdere, der ikke er
pædagoger har. 6% af den samlede medarbejdergruppe, som arbejder pædagogisk med børnene,
er pædagogisk assistenter, og har gennemført en to årige pædagogisk uddannelse, og ca. hver
femte pædagogmedhjælper har en formel uddannelse som f.eks. musik, skolelærer og kontor.
Alle indsatserne uddybes i Bilag 1.
Til november 2019 tilgår der Børneudvalget en ny redegørelse for udviklingen af pædagogandelen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Børneudvalget:
Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Orientering ift. indsatser omkring pædagogandelen (2913025 - EMN-2019-01895)

3 (Åben) Retningslinjer for samarbejdet mellem Dagtilbud og Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning (PPR)
Sags ID: EMN-2019-01582

Resumé
Dagtilbud og PPRs professionelle samarbejde omkring tilrettelæggelsen af en
inklusionsfremmende pædagogisk praksis, der både understøtter udviklingen af et velfungerende
fællesskab og det enkelte barn tydeliggøres. Samarbejdet er beskrevet ved fire principper, som
står på ’best practice’ og Strategi for fællesskaber. Principperne og strategien danner tilsammen
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fundamentet for Kommunalbestyrelsens fastsættelse af retningslinjer for samarbejdet mellem
dagtilbud og relevante aktører, jf. Dagtilbudslovens §3a, stk.3.

Baggrund
I august 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Strategi for fællesskaber. Strategien prioriterer bl.a.
indsatser omkring at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud.
Endvidere følger det af dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen som led i fastsættelse af rammer
for dagtilbuddene skal vedtage retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud og relevante
aktører. På kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2019 (punkt 13.) blev retningslinjerne for
samarbejdet mellem Dagtilbud og skoler og mellem Sundhedsplejen og Dagtilbud vedtaget.
Nærværende punkt vedrører samarbejdet mellem dagtilbuddene og PPR.
Retningslinjerne for samarbejdet, som er defineret som principper, er udarbejdet af en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to områder. Gruppen har kortlagt, videreudviklet og
udbredt allerede eksisterende ’best practice’. Principperne er præsenteret og drøftet på
forretningsudvalget i Dagtilbud den 21. marts 2019 og på PPRs personalemøde den 27. marts
2019.
Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og PPR er:





Fælles indsatser tilrettelægges i tæt samarbejde med forældrene.
Dagtilbud og PPR samarbejder om at understøtte alle børns generelle trivsel og udvikling.
Dagtilbud og PPR har et udvidet samarbejde, der understøtter børn i sårbare og udsatte
positioner.
Dagtilbud og PPR har en sammenhængende praksis.

For hvert princip er der udarbejdet eksempler på konkrete aktiviteter eller handlingsanvisninger for
såvel Dagtilbud som PPR. Aktiviteterne tilpasses i takt med, at Dagtilbud eller PPR måtte opleve
ændrede behov.
Der henvises til Bilag - Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og PPR.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Børneudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At ovenstående fire principper for samarbejdet mellem Dagtilbud og PPR godkendes som
retningslinjer for samarbejdet.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag - Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og PPR (2800298 - EMN-2019-01582)
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4 (Åben) Dohns Minde
Sags ID: EMN-2019-01839

Resumé
Dohns Minde er en kommunal døgninstitution med pladser til unge mellem 12 og 23 år. De
seneste fire år har institutionen primært modtaget unge uledsagede flygtninge. Antallet af
flygtninge, der får ophold i Danmark er faldet markant. Børneudvalget skal derfor tage stilling til
udvikling af Dohns Minde, herunder institutionens fremtidige ydelser og målgrupper.

Baggrund
Dohns Minde er af Socialtilsyn Hovedstaden godkendt som døgntilbud til børn og unge i alderen
12-23 år inden for målgrupperne omsorgssvigt, andre sociale problemer og flygtninge. Pladserne
på Dohns Minde har de seneste fire år været reserveret til gruppen af unge uledsagede flygtninge,
og andre målgrupper er kun undtagelsesvist blevet indskrevet.
For at fremtidssikre Dohns Minde som døgninstitution og som arbejdsplads er der behov for at
foretage en justering af institutionens ydelser og målgrupper.
Der er foretaget 1) en vurdering af Gentofte Kommunes behov for døgntilbudspladser og 2) en
vurdering af markedet for døgntilbudspladser. På den baggrund anbefaler BSKUF, at Dohns Minde
omstilles til at være en institution med følgende ydelser og målgrupper:
Pædagogisk udredning og observation:
 Målgruppen er børn og unge med psykosociale og følelsesmæssige vanskeligheder samt
børn med psykiatriske diagnoser i lettere grad, fx ADHD. Børnene kan have været udsat for
omsorgssvigt eller på anden måde være belastet af alvorlige begrænsninger i
forældrekompetencen. Børnene kan være præget af adfærds- og/eller
tilknytningsforstyrrelser eller være i en kriselignende tilstand. Målgruppen omfatter også
børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, som kan være udfordret af
problemer i forhold til integration.
 Aldersgruppe: 12-18 år.
 Forventet antal pladser i 2020: 2
Psykosociale døgnpladser:
 Målgruppen er børn og unge i udsatte positioner med fx skoleværing, adfærds- og
tilknytningsforstyrrelser, lettere psykiatriske diagnoser, fx ADHD, og kan komme fra familier
med forhøjet konfliktniveau.
 Alder: 12-18 år med mulighed for efterværn til det 23. år.
 Forventet antal pladser i 2020: 3
Integrationssager:
 Målgruppen er børn og unge med anden etnisk eller kulturel baggrund end dansk, som er
belastet af psykosociale, følelsesmæssige vanskeligheder og/eller problemer i forhold til
integration samt børn med psykiatriske diagnoser i lettere grad, fx ADHD.
 Aldersgruppe: 12-18 år med mulighed for efterværn til det 23. år.
 Forventet antal pladser i 2020: 3
Efterværns-, botrænings- og udslusningsboliger:
 Målgruppen er unge med psykiske, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, herunder
psykiatriske diagnoser af lettere grad, fx ADHD. Forud for indskrivning på en
udslusningsplads har de unge været i et mere vidtgående tilbud, et specialiseret tilbud eller
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været i plejefamilie. Tilbuddet kan også være et supplement til familiebehandling eller ved
sammenbrud i en sikkerhedsplan
Aldersgruppe: 17-23 år.
Forventet antal pladser i 2020: 4

Det vurderes, at Dohns Minde har de basisfaglige kompetencer der skal til, for at levere ydelser af
kvalitet til de nævnte målgrupper.
Gentofte Kommunes behov for døgntilbudspladser
Det vurderes, at den anbefalede løsning samlet set styrker Gentofte Kommunes opgaveløsning på
området. Således imødekommer løsningen Gentofte Kommunes eget behov for diversiteten af
døgntilbudspladser.
Desuden indebærer løsningen at Dohns Minde også fremadrettet vil supplere de øvrige
døgninstitutionstilbud til børn og unge i Gentofte Kommune; Hjortholm Kostskole er for børn i
alderen 7-18 år, som har svære behandlingskrævende psykologiske vanskeligheder. Josefine
Schneiders Ungdomsboliger er for unge mellem 15 og 23 år, som har psykiatriske og/eller
psykologiske problemstillinger.
Markedet for døgntilbudspladser og konkurrencedygtighed
Dohns Mindes økonomi vil også fremadrettet være betinget af, at der kan sælges pladser til andre
kommuner. Markedet for døgntilbudspladser er derfor blevet afsøgt via dialog med Socialtilsyn
Hovedstaden og Foreningen af Døgninstitutioner og Dagbehandlingstilbud. De to organisationer
oplever, at landets kommuner er udfordrede i forhold til at finde ledige og kvalificerede
institutionstilbud til netop målgruppen af store børn og unge, hvor en forebyggende foranstaltning
eller et familieplejeforløb ikke er lykkedes. BSKUF vurderer derfor, at der vil være tilstrækkelig
efterspørgsel til at Dohns Minde kan fungere som et økonomisk bæredygtigt tilbud. Dertil kommer
at Dohns Minde vil kunne tilbyde konkurrencedygtige priser, særligt hvad angår efterværns-,
botrænings- og udslusningspladser.
Økonomi
For 2019 og 2020 er der foretaget et skøn over ud- og indskrivninger af børn og unge samt udgifter
til at drive institutionen. På baggrund af disse skøn vurderes det, at institutionen kan holde både
indtægts- og udgiftsbudgetterne i 2019 og 2020.
En forudsætning for udviklingen af institutionen og de økonomiske skøn er, at der investeres 1,7
mio. kr. i ombygning af Dohns Minde for at tilvejebringe faciliteter til at kunne udbyde fire
botræningspladser. 80 procent at investeringen finansieres via taksten over 25 år. 20 procent
finansieres over driften inden for rammen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Børneudvalget:
At den anbefalede udviklingsmodel for Dohns Minde godkendes.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag

5 (Åben) Kvartalsrapportering Børne 1. kvartal 2019
Sags ID: EMN-2019-01296

Resumé
Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for Børneområdet 1. kvartal 2019 (bilag 1) og
budgetændringer (bilag 2).

Baggrund
I afrapporteringen af 1. kvartal 2019 er der fokus på:
Dagtilbud
Børnevisitationen på dagtilbudsområdet visiterer støtte til børn i udsatte positioner. Pr. 1. marts er
41 børn, som modtager støttetimer i egen institution, 50 børn har en kompetencecenterplads, og
12 børn er i et specialtilbud efter Servicelovens § 32.
Børn og Familie
Børn og Familie har sat fokus på de børnefaglige undersøgelser, og det har en effekt – særligt i
børneteamet, som producerer flest undersøgelser. Der arbejdes fortsat med at styrke de juridiske
skridt i sagsbehandlingen - særligt på børne-handicapområdet.
Børns Sundhed og Forebyggelse
Indikatorer for børns sundhed i kommunen følges – herunder motoriske vanskeligheder,
vægtstatus og tandsundhed.
Sociale Institutioner og Familiepleje
Magtanvendelser på Sociale institutioner og i plejefamilier følges, og der er fokus på pædagogisk
læring med henblik på at udvikle handlestrategier.
Sundhedspolitik og Unge
”Sund ungekultur” er valgt som strategisk indsatsområde for den borgerrettede forebyggelse i
Gentofte Kommune i 2019 og 2020. De vedtagne handleplaner er Gratis psykologhjælp til unge i
alderen 18-25 år, Sund ungekultur og forældresamarbejde, Ung i bevægelse, Seksuel sundhed
samt Bevægelse og Fællesskab. Projektledere af de forskellige indsatser arbejder i fællesskab på
at sikre en solid og sammenhængende koordinering af og kommunikation om initiativerne.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Børneudvalget:
At Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2019 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

Side 11

1. Bilag 1 Kvartalsrapport Børneudvalget 1. kvartal 2019 (2914497 - EMN-2019-01296)

6 (Åben) Status på SSP
Sags ID: EMN-2019-01689

Resumé
Som anført i styringskonceptet for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid fremlægges den årlige
status på samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltningen og Politi (SSP) for Børneudvalget,
Skoleudvalget og Kultur, Unge og Fritidsudvalget.

Baggrund
SSP arbejder med afsæt i en administrativt vedtaget 2-årig strategi for 2018 og 2019. Med
vedtagelsen af budgettet for 2019 og 2020 den 8. oktober 2018 (pkt. 3) blev det besluttet at styrke
SSP indsatsen. Dette har betydet en skærpet indsats på trivsels- og forebyggelsesområdet og en
opnormering af personaleressourcerne i SSP-enheden.
I bilaget fremlægges en status for SSP-arbejdet under følgende overskrifter:


Udviklingen af sager håndteret i §115-udvalget fra 2016-2018
Der har været en mindre stigning i antallet af sager, der håndteres i §115-udvalget, dvs.
sager der vedrører euforiserende stoffer, bandeproblematikker, digitale medier, tyveri,
indbrud og besiddelse af våben.



Gadeplansarbejdet
I 2018 gik gadeteamet over til en ny digital registreringsform, som dokumenterer de
metoder og typer af sager, der anvendes i gadeplansarbejdet, og registreringen viser, at
trygheds- og relationsarbejde er det, gadeplansteamet bruger mest tid på.



Den boligsociale indsats
I perioden fra september 2017 til maj 2018 arbejdede opgaveudvalget for boligsocial
indsats med det formål at sætte retningen for udviklingen på området. Det blev klart, at det
er afgørende for indsatsen, at alle aktører i boligområdet spiller en indsats, og der er ansat
to boligsociale medarbejdere, som skal arbejde på tværs i kommunens boligområder.



En styrket SSP-indsats
Den styrkede SSP-indsats har som mål at styrke det almene trivselsarbejde på alle
skolerne.



Kriminalitetsreformen og den nye ramme for SSP-samarbejdet
Regeringen besluttede i 2018 en reform mod ungdomskriminalitet med hele 24 indsatser,
blandt andet et ungdomskriminalitetsnævn.



Aktivitetshuset
Aktivitetshuset åbnede i 2015 som et akut tiltag målrettet kriminelle og kriminalitetstruede
unge, som skulle væk fra gaden og bandegrupperinger.
I 2018 vurderede Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at det oprindelige formål med
Aktivitetshuset var indfriet; de unge var væk fra gaderne, selvhjulpne, i gang med
uddannelse eller i beskæftigelse. Det blev vurderet, at Aktivitetshuset for flertallet af de
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unge var blevet et sted, hvor man kunne komme og få gratis mad, et værested hvor der var
risiko for at blive fastholdt i et billede som tidligere kriminel og ikke som selvhjulpen lovlydig
borger.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. november 2018 (pkt. 14), at omlægge
Aktivitetshuset. Omlægningen indebærer, at aktiviteterne i løbet af 2019 gradvist omlægges
til at blive en integreret del af den sammenhængende ungeindsats. Under omlægningen
skal de unge hjælpes til at blive mere selvorganiserede i deres aktiviteter og en del af
eksisterende ungemiljøer og interessefællesskaber i kommunen, og yngre målgrupper med
behov har i dag mulighed for at bruge, præge og udvikle tilbuddet på Gersonsvej.
I dag benytter de tidligere brugere af Aktivitetshuset ikke længere tilbuddet. I stedet
kommer 8-10 unge i alderen 13-17 år med flygtningebaggrund i Aktivitetshuset om
lørdagen. Gadeteamet har derudover identificeret mere end 20 unge i grupper, som
hænger ud i gaderne, særligt i Vangedeområdet. Alle grupperinger synes at være i
målgruppen for en målrettet indsats med henblik på at blive en positiv del af gode
interessefællesskaber og eksisterende ungemiljøer med voksenkontakt. Disse unge
opsøger Vangede Ungdomsklub på egen hånd, hvilket lægger et stort pres på klubben.
For at styrke og målrette den forebyggende indsats samt understøtte omlægningen
anbefaler Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at aktiviteterne placeres, der hvor de unge
er samt et styrket fokus på opsøgende, matrikeløse og brobyggende aktiviteter.



Fokus på forældresamarbejde og rusmidler
De bevilgede midler til Sundhedspolitikkens handleplaner 2019-2020 betyder, at SSP kan
afprøve og udvikle metoder til at støtte forældre i forhold til at udfylde forældrerollen bedst
muligt i overgangen til en ungdomsuddannelse.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller:
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Børneudvalget:
1. At status for SSP tages til efterretning.
2. At Aktivitetshusets onsdagsaktiviteter flyttes fra Gersonsvej til Vangede Ungdomsklub for at
styrke tilbuddet i Vangede og sikre, at de nye brugere bliver en god og konstruktiv del af
fællesskabet.
3. At Aktivitetshusets lørdagsaktiviteterne fortsætter på Gersonsvej indtil august, hvorefter
arbejdet fortsættes dér, hvor de unge er – i praksis er dette pt. i Vangede, i relevante
ungemiljøer og i det offentlige rum fx ved strande, parker osv.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag - Status på SSP (2820382 - EMN-2019-01689)
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7 (Åben) Status på Styrmand i eget liv
Sags ID: EMN-2019-01773

Resumé
Projektet ”Styrmand i eget liv” har siden maj 2018 arbejdet målrettet mod at sikre den bedst mulige
overgang til et selvstændigt voksenliv for unge i efterværn. Projektet primære fokus er at støtte den
unges overgang til voksenlivet med fokus på uddannelse og beskæftigelse, at komme i egen bolig,
trivsel og livskvalitet, sociale relationer, netværk og fællesskaber, opøvelse af praktiske
hverdagsfærdigheder samt på den unges nære dagligdagsudfordringer.
Som noget nyt i Gentofte Kommune er udgangspunktet, at efterværn tilbydes alle unge, der ved
overgangen til voksenlivet er anbragt eller har en kontaktperson. Det sker i et samarbejde mellem
den unge, de tværkommunale fagområder og i samskabelse med den frivillige verden og
civilsamfundet.

Baggrund
Socialstyrelsen godkendte den 30. april 2018 Gentofte Kommunes ansøgning om midler til en
omlægning af efterværnsindsatsen. Punktet var på dagsordenen på KUF-udvalgsmødet 8. maj
2018 (punkt 5) på Børneudvalgsmødet den 9. maj 2018 (punkt 4) og på Skoleudvalgsmødet den
14. maj 2018 (punkt 6).
Tilskuddet udgør i projektperioden 1. maj 2018 til 31.december 2020 i alt 13.194.130,00 kr.
Status til Børneudvalget, Skoleudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til
udvalgsmøderne i maj 2019
At gå fra at være ung til at blive voksen er for de fleste et stort skridt i livet. Det er et tidspunkt, hvor
unge skal lære at stå på egne ben og træffe vigtige beslutninger, der har betydning for deres
fremtidige tilværelse som voksen. For udsatte unge er det en særlig vanskelig livsfase, da de ofte
har et skrøbeligt netværk. Styrmand i eget liv er målrettet de unge, som har eller har haft en
kontaktperson eller er, eller har været anbragt uden for hjemmet. Målgruppen er unge i alderen 1523 år.
Styrmand i eget liv bygger på fire principper:
• Den unge er central aktør i eget liv, står stærkt og kommer i tale gennem fokuseret arbejde
med den unges motivation, inddragelse og medbestemmelse i egen efterværnsindsats.
•

Klare, konkrete og operationelle mål for den unges efterværn, herunder samtænkning af
indsatser: Den unge tilbydes en helhedsorienteret efterværnsindsats, der er sammentænkt, og
som har fokus på alle aspekter af den unges liv.

•

Fælles efterværnsfaglighed blandt alle fagprofessionelle omkring den unge: Der er et målrettet
fokus på, at organiseringen skal understøtte den unges efterværn – den unges efterværn skal
ikke understøtte organiseringen.

•

Samskabelse med frivillige organisationer, civilsamfund og netværk: Frivillige borgere og
organisationer er centrale og afgørende aktører, der inddrages systematisk i den unges
efterværnsindsats. Gentofte Kommune samskaber derfor efterværnsindsatsen med Børn og
Unges Trivsel (Værestedet UNIK) og Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte.

Definerede mål:
Mål:
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Resultatmål 2020

Andel af unge som tager imod tilbud om efterværn.
Andel af unge, som vurderer, at de er styrmand i eget liv,

75 %
75 %

Andel af unge som er påbegyndt uddannelse eller beskæftigelse
Andel af unge med fast bopæl
Andel af unge som oplever øget trivsel
Andel af unge, som er en del af mindst et fællesskab

70 %
100 %
75 %
75 %

Projektet valgte fra start, at sætte ambitiøse resultatmål, for at sætte en stram kurs i forhold til,
hvad vi gerne vil med efterværnsindsatsen i kommunen og hvilken effekt vi gerne vil have ud af
den.
Viden i forhold til målgruppen var begrænset da resultatmålene blev sat, da det er første gang der
bliver kigget særskilt på målgruppen i Gentofte kommune. Der blev derfor skelet til landstendenser,
og erfaringer i forhold til hvilke generelle udfordringer der er i overgangen fra ung til voksen i
målgruppen. Hvilke fokusområder/indikatorer der er udslagsgivende i forhold til om det skal
lykkedes for de unge at blive styrmænd i eget liv.
Evalueringen af efterværnsindsatsen, har Socialstyrelsen fået PwC til at foretage. Der
gennemføres en baselinemåling en midtvejsmåling og en slutmåling som vil angive om projektet er
nået i mål.
Baselinemålingen bliver præsenteret for projektgruppen den 29. april, den vil give nogle
indikationer om hvor målgruppen er i forhold til resultatmålene, men det vil være mere interessant
ved midtvejsmålingen og slutmålingen, da flere af målene vedrører progression hos de unge i
målgruppen.
En undtagelse fra ovenstående er målingen af hvorvidt den unge er en del af mindst et fællesskab,
som vurderes månedligt via den unges sagsbehandler. Det er bredt defineret fællesskab som
venner, sport, familie, skole, bofællesskab. Målingen ultimo marts 2019 viser at 95,5 pct. af de
unge er en del af mindst ét fællesskab.

Styrmand i eget liv er opdelt i tre faser:
 Forberedelsesfasen (Maj 2018 – Oktober 2018)
 Forandringsfasen (November 2018 – Marts 2020)
 Forankringsfasen (April 2020 – December 2020)
Forberedelsesfasen:
Styrmand i eget liv har fra maj til oktober 2018 været i forberedelsesfasen. Socialstyrelsen har lagt
vægt på, at en grundig forberedelsesfase er forudsætningen for en succesfuld implementering.
Afsættet var en implementeringsanalyse, hvor den nuværende praksis omkring unge i efterværn
blev analyseret. Der blev udtaget efterværnssager, som blev analyseret af Den Sociale
Ankestyrelse med efterfølgende læringsseminarer og workshops faciliteret af Styrelsen Socialt
Udviklings Center, Implement og PWC. Det særlige for Gentofte har været, at vi fra første dag har
stået med en organisation, som er gået sammen om at skabe det bedst mulige efterværn for den
unge. Ud over aktiviteterne i Gentofte, netværkes med de øvrige 6 kommuner, der har fået
satspuljemidler fra Socialstyrelsen.
Status på de enkelte indsatser
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Nedenstående model viser et overblik over projektets mål og indsatser.

Forandringsfasen:
Den 1. november 2018 blev Efterværnskonsulenten og den kombinerede sagsbehandler og
kontaktpersonfunktion i Børn og Familie, Frivilligkoordinatoren i Frivilligcenter Gentofte og
efterværnsagsbehandleren i Jobcentret ansat.
I januar måned åbnede værestedet UNIK.
I januar måned blev Ungebestyrelsen etableret. Bestyrelsen består af unge, som på nuværende
tidspunkt er i efterværn i kommunen. Ungebestyrelsen forsøges sammensat så den repræsenterer
målgruppen bedst muligt, hvilken vil sige både unge med flygtninge baggrund og etnisk danske
unge.
I perioden 1.12.18 – 31.3.19 er foretaget baselinemåling af efterværnsmålgruppen, det er PWC der
forestår udarbejdelsen af baselinerapporten. Rapporten er endnu ikke færdigudarbejdet.
Aktuelle data:
Antal unge i efterværn
Antal unge på vej i efterværn (Ret til efterværn)
Antal unge i efterværn i kontakt med efterværnssagsbehandler i
Jobcenteret
Antal unge med kombineret sagsbehandler/kontaktperson
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70
23
hvoraf 3 har sagt nej
til efterværn
43
2

Antal unge i værestedet UNIK
Antal faste unge i UNIK (mere end 3 besøg)
Antal møder med ungebestyrelsen
Antal unge i kontakt med frivillighedskoordinatoren

12
5
3
6

Hvad er næste skridt:
- Det næste år vil en samarbejdsmodel for den tværgående efterværnsindsats blive udviklet
med deltagelse af alle relevante aktører.
- Efterværnsfagligheden vil blive defineret og kompetenceudvikling på tværs af fagligheder vil
blive iværksat.
- Samarbejdet på frivilligområdet vil blive optimeret og nye frivillighedsindsatser for denne
målgruppe vil blive iværksat herunder hjælp til fritidsjob.
- Ovennævnte initiativer evalueres og vil i Forankringsfasen (april – dec. 2020) udmønte sig i
anbefalinger til den fremtidige efterværnsindsats i kommunen.
Hvornår hører udvalget noget igen:
Projektet vil igen i maj 2020 give en status til udvalget.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Børneudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

8 (Åben) Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
Sags ID: EMN-2019-01902

Resumé
Gentofte Kommune har d. 26. april 2019 modtaget det endelige forslag til Sundhedsaftale 20192023 fra Sundhedskoordinationsudvalget. Aftalen forelægges hermed til politisk godkendelse.

Baggrund
Gentofte Kommune modtog den 20. december 2018 høringsudkast vedr. Sundhedsaftale 2019-23
mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen med henblik på afgivelse af høringssvar.
Administrationen udarbejdede et høringssvar, som blev godkendt enstemmigt på møder i
Børneudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget i februar 2019 og i
Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019 – dagsordenens pkt. 11 – med 18 stemmer (C, A, B, V
og F) for og 1 stemme (Ø) imod.
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Gentofte Kommune har den 26. april 2019 modtaget det endelige forslag til Sundhedsaftale 20192023 med henblik på kommunens godkendelse. Aftalen skal være godkendt inden d. 1. juli 2019 af
kommunerne i regionen og Region Hovedstaden.
I høringssvaret bemærkede Gentofte Kommune, at kommunen er enig i de tre højst prioriterede
fokusområder i sundhedsaftalen, men at kommunen ønskede, at aftalen blev tilføjet et mål om, at
alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb. Andre kommuner
har ønsket det samme og i det nye forslag til sundhedsaftale har Sundhedskoordinationsudvalget
valgt at sætte endnu større fokus på udviklingen af samarbejdet mellem region og kommune om
borgere med psykisk sygdom og der er således tilføjet et nyt mål under fokusområdet ”Sammen
om borgere med psykisk sygdom”. Det endelige forslag til sundhedsaftalen består derfor af 3
fokusområder og 6 mål, herunder det nye mål ”Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et
koordineret udskrivningsforløb”.

Indstilling
Social & Sundhed og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Børneudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
At forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Følgebrev Sundhedsaftale 2019 - 2023 (2940083 - EMN-2019-01902)
2. Forslag til Sundhedsaftale_2019-2023 (2940084 - EMN-2019-01902)

9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2019-00218

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til
Børneområdet.

Baggrund
Årsplan Børneudvalget 3. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020

Årsplanen for Børneudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende at
prioritere emner til behandling.
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.
Årsplanens formål er at være med til at sikre:
o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene
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o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har
indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne
Årsplanen opdateres hvert kvartal.
Se bilag Årsplan Børneudvalget 3. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020.
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets
behandling af den.
Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Børneudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Årsplan for Børneudvalget 3. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020 (2914443 - EMN-2019-00218)
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