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1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte
Sags ID: EMN-2019-05955

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget FN’s
verdensmål i Gentofte efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles
Til Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, Ældre-, Social- og
Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-,
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte - status december 2019 (3220761 - EMN-201905955)
2. Gentofte sprinter katalog (3222470 - EMN-2019-05955)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget En Times Motion Dagligt
Sags ID: EMN-2019-05906

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget En Times
Motion Dagligt efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.
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Indstilling
Det indstilles
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre-, Social- og
Sundhedsudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget En Times Motion Dagligt tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt - Status (december 2019) (3226200 - EMN-201905906)

3 (Åben) Tiltrædelse af aftale om lægedækning af kommunale akutfunktioner i Hovedstaden

Sags ID: EMN-2019-06242

Resumé
KKR Hovedstaden har sendt ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region
Hovedstaden” til godkendelse i kommunerne og opfordrer kommunerne til at tiltræde aftalen
senest den 31. januar 2020.

Baggrund
KKR Hovedstaden har sendt ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region
Hovedstaden” til godkendelse i kommunerne i regionen. Aftalen skal tiltrædes af den enkelte
kommune og beskriver rammerne for samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion,
hospitalerne, Region Hovedstadens akuttelefonen 1813 og de praktiserende læger.
Samarbejdsaftalen tager afsæt i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale
akutfunktioner i hjemmesygeplejen – krav og anbefalinger til varetagelse af særlige
sygeplejeindsatser af d. 25. oktober 2017.
Aftalen beskriver samarbejdet, opgaverne og arbejdsgangene mellem de kommunale
akutfunktioner, de praktiserende læger, hospitalerne og Region Hovedstadens akuttelefon 1813.
Med aftalen fastlægges det lægefaglige behandlingsansvar for behandling af borgere tilknyttet
akutfunktioner, og derudover har aftalen fokus på kommunikation med de kommunale
akutfunktioner og parternes gensidige forpligtigelse ift. opgavevaretagelsen.
Aftalen er en styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Den skal medvirke til bedre overgange i
forbindelse med, at borgerne udskrives fra et hospital, og give bedre betingelser for, at borgerne
kan behandles i deres eget hjem og ikke skal flytte sig for at få behandling. Det forventes derfor, at
aftalen vil bidrage til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser gennem et tæt samarbejde
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mellem kommunens akutfunktioner, de praktiserende læger, hospitalerne og regionens
akutberedskab.
I Gentofte Kommune forventes aftalen at få positiv betydning for den tværkommunale akutfunktion
mellem Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte Kommune og deres samarbejde med de øvrige parter
samt deres behandling af borgerne tilknyttet akutfunktionen.
KKR Hovedstaden godkendte samarbejdsaftalen d. 7. november 2019. I tilknytning til aftalen
lægges der op til en forsøgsordning vedr. honorering af de praktiserende lægers
kommunikation/rådgivning om patienter med tilknytning til den kommunale akutfunktion. Der
lægges op til en 50/50 finansiering mellem region og kommune. Den årlige økonomiske ramme
udgør i alt 4,2 mio. kr. under forudsætning af, at alle kommuner tilslutter sig aftalen. Region
Hovedstaden har i budget 2020 afsat den aftalte ramme på 2,1 mio. kr., og PLO Hovedstaden har
godkendt aftalen.
Såfremt samarbejdsaftalen godkendes, træder honoreringsaftalen i kraft den 1. februar 2020 og
udløber den 31. december 2020 med mulighed for genforhandling. Udgiften afholdes indenfor
budgettet.

Indstilling
Social og Sundhed indstiller
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Gentofte Kommune tiltræder ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region
Hovedstaden”.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Brev til kommuner om akutaftale fra KKR-formandskabet (3234023 - EMN-2019-06242)
2. Endelig udgave samarbejdsaftale 18. november 2019 (3234024 - EMN-2019-06242)
3. Aftale om fælles forsøgsordning med honorering af praktiserende læger (3234025 - EMN2019-06242)
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