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Side 2

1 (Åben) Orientering om minimumsnormeringer og forskellige opgørelsesmetoder
Sags ID: EMN-2019-06417

Resumé
Børneudvalget orienteres i forlængelse af den indgåede aftale om finanslov om foreløbige rammer
for lovbundne minimumsnormeringer, de forskellige metoder til at opgøre minimumsnormeringer
og om de aktuelle normeringer i daginstitutioner i Gentofte Kommune.

Baggrund
En del af aftalen om Finansloven for 2020 omfatter indførelsen af lovbundne
minimumsnormeringer. Målet er, at minimumsnormeringer fuldt indfaset i 2025 skal sikre, at der
maksimalt er tre børn pr. voksen i vuggestuer og seks børn pr. voksen i børnehaver.
Der er afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2024 og 1,6
mia. kr. i 2025, så kommunerne løbende kan øge normeringerne frem mod ikrafttræden af
lovkravet.
Den konkrete model for minimumsnormeringer og fordeling af midlerne mellem kommunerne er
endnu ikke afklaret. Af aftalen om finansloven fremgår det, at en model for minimumsnormeringer
vil blive forhandlet i 2020 med henblik på vedtagelse i folketingsåret 2020/21.
En stor del af debatten om minimumsnormeringer handler om, hvilken metode de skal opgøres
efter og på hvilket niveau, de skal indføres, herunder om det skal være på kommuneniveau eller
institutionsniveau. I Bilag 1 er de forskellige opgørelsesmetoder beskrevet.
Normeringen i Gentofte Kommune er ifølge Danmarks Statistiks oplysninger fra 2018 3,1 barn pr.
pædagogisk medarbejder på 0-2 års området og 6,2 barn pr. pædagogisk medarbejder for de 3-5
årige. Det er en forbedring i forhold til 2017, hvor normeringen lå på henholdsvis 3,2 og 6,4. Ifølge
andre opgørelsesmetoder har Gentofte – og landets øvrige kommuner – en langt dårligere
normering. Bilag 1 indeholder en gennemgang af disse opgørelsesmetoder.

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Minimumsnormeringer og forskellige opgørelsesmetoder (3242637 - EMN-2019-06417)

2 (Åben) Sundhedsberedkabsplan
Sags ID: EMN-2019-01160

Side 3

Resumé
Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode vedtage en sundhedsberedskabsplan.

Baggrund
Det fremgår af sundhedslovgivningen, at kommunerne én gang i hver valgperiode skal udarbejde
en plan for sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabet skal sikre syge og tilskadekomne
nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.
Sundhedsberedskabsplanen skal koordineres med den øvrige planlægning på
beredskabsområdet, herunder kommunens generelle beredskabsplan, og vedtages af
Kommunalbestyrelsen på et møde.
Forud for Kommunalbestyrelsens behandling skal der indhentes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen
samt udtalelser fra regionen og de omkringliggende kommuner.
Social & Sundhed har udarbejdet et forslag til ny sundhedsberedskabsplan, der er en delplan til
kommunens generelle beredskabsplan (Generelt Beredskab – Plan for Fortsat Drift). Den
generelle beredskabsplan forelægges – ligesom sundhedsberedskabsplanen – for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Forud for Kommunalbestyrelsens behandling har Social & Sundhed indhentet rådgivning fra
Sundhedsstyrelsen samt udtalelser fra Region Hovedstaden samt kommunerne Gladsaxe, LyngbyTaarbæk og København. Social & Sundhed har endvidere indhentet rådgivning fra Beredskab Øst.
Udtalelserne fra Gladsaxe og Københavns Kommune indeholder ikke bemærkninger til forslaget.
Der er modtaget bemærkninger med Sundhedsstyrelsen rådgivning og udtalelserne fra Region
Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune og Beredskab Øst. Bemærkningerne er indarbejdet i
forslaget, bortset fra to bemærkninger, som der er redegjort for i vedlagt notat.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Børneudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
At forslaget til sundhedsberedskabsplan godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat om sundhedsberedskabsplan (3163264 - EMN-2019-01160)
2. Udkast til Sundhedsberedskabsplan Gentofte Kommune (2754018 - EMN-2019-01160)
3. Bilag 1, Risikovurdering (3111785 - EMN-2019-01160)

3 (Åben) Kvartalsrapportering Børneudvalget 4. kvartal 2019
Sags ID: EMN-2019-06463

Side 4

Resumé
Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for Børneområdet 4. kvartal 2019 (bilag 1),
budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3).

Baggrund
I 4. kvartal 2019 er der fokus på:

Børn og familie
Samarbejdet med PWC om analysen af udgiftspresset på det specialiserede
børneområde.
Den nye model for børnefaglige undersøgelser er kommet i drift.
Tandplejen
Specialtandplejen tilbyder tandpleje til sindslidende og fysisk eller psykisk
udviklingshæmmede børn og voksne borgere. I 2019 har der været ca. 1.470 tilmeldte
borgere fra 27 forskellige kommuner.
Omsorgstandplejen tilbyder tandpleje til borgere med generelle funktionsnedsættelser. I
der i 2018 i alt 683 tilmeldte/visiterede borgere, hvor antallet i 2019 var 671 borgere.
Sociale institutioner og Familiepleje
Lov om voksenansvar. Sociale institutioner og Familiepleje følger indberetning af
magtanvendelser.
Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Børneudvalget:
At Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapportering Børneudvalget 4. kvartal 2019 (3272154 - EMN-2019-06463)
2. Bilag 2 - Kvartalsrapport Børneudvalget 4. kvartal 2019 Budgetændringer (3281983 - EMN2019-06463)
3. Kvartalsrapport Børneudvalget 4. kvartal 2019 Opfølgning på afsluttede opgaveudvalg
(3270447 - EMN-2019-06463)

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2019-05385

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer til børneområdet.
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Baggrund


Årsplan Børneudvalget 2. kvartal 2020 - 1. kvartal 2021
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:
 At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år
 At der kan koordineres på tværs af udvalgene
 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 for Børneudvalget 2. kvartal 2020 - 1. kvartal 2021.
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets
behandling af den.
I forbindelse med årsplanen drøftes perspektiver på emnet ”brug af data”, som blev tilføjet
emnelisten ved seneste udvalgsmøde den 13. august 2019.



Mundtlig orientering om vaccinationer



Mundtlig status på udvikling i antal institutioner

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Årsplan for Børneudvalget 2. kvartal 2020 - 1. kvartal 2021 (3076018 - EMN-2017-06014)
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