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1 (Åben) Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 6 og Lokalplan 363 for et område ved 
Bank-Mikkelsens Vej. 
 
Sags ID: EMN-2015-02679

Resumé
Forslag til Kommuneplantillæg 6 og forslag til Lokalplan 363 for et område ved Bank-Mikkelsens 
Vej med ledsagende miljørapport har været udsendt i offentlig høring, og der har været afholdt 
borgermøde i høringsperioden. 

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt. Der skal endvidere tages 
stilling til, om den sammenfattende miljøredegørelse kan vedtages.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. september 2015, pkt. 3, med 18 stemmer (C, V, A, B 
og Ø) for og 1 stemme (I) imod, vedtaget at sende forslag til Kommuneplantillæg 6 og forslag til 
Lokalplan 363 for Bank-Mikkelsens Vej med ledsagende miljørapport i offentlig høring. 

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 7. oktober til den 2. december 2015. 
Der blev afholdt borgermøde den 29. oktober 2015.

Forslagene fastholder den største del af området til offentligt formål, sociale institutioner og giver 
mulighed for, at der kan opføres ca. 50 etageboliger på et mindre areal ved Sognevej. Forslagene 
sikrer, at nybyggeriet til sociale institutioner opføres som tæt/lav bebyggelse omkring en central 
placeret grønning, og at nogle af de eksisterende bygninger og træer bevares.

I høringsperioden er indkommet 8 høringssvar. Høringssvarene omfatter hovedsagelig trafikale 
forhold på Sognevej, herunder vejadgange til området. Herudover er der bemærkninger om 
fællesti, træer og grønning, evt. fortidsminder, krav til parkering ved etageboliger og byggeri ved 
skovbyggelinje.

Plan og Byg har udarbejdet et høringsnotat med forslag til ændringer af lokalplanforslaget.

Det foreslås, at der foretages en række mindre præciseringer i bestemmelserne og redaktionelle 
ændringer i redegørelsen vedr. trafik, jf. høringsnotat.

Indstilling

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At den sammenfattende miljøredegørelse vedtages.

2. At Kommuneplantillæg 6 og Lokalplan 363 for et område ved Bank-Mikkelsens Vej 
vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 04-02-2016
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (I) undlod at stemme.
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Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-02-2016
Økonomiudvalget den 22. februar 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Høringsnotat BMV (979534 - EMN-2015-02682)
2. kortbilag til høringsnotat (1012267 - EMN-2015-02682)
3. Kopi af høringssvar BMV (993679 - EMN-2015-02682)
4. Sammenfattende redegørelse BMV (1009358 - EMN-2015-13280)
5. Lokalplanforslag 363 inkl  miljøvurdering (759948 - EMN-2015-14103)
6. KP tillæg 6 til 2013 med dato (751087 - EMN-2015-13558)
7. Naturstyrelsens sindetskrivelse af 27 1 2016 om reduktion af skovbyggelinjen - lokalplan 
363 (1027457 - EMN-2015-02679)

2 (Åben) Forslag til Lokalplan 375 for ejendommen Baunegårdsvej 73 samt 
Kommuneplantillæg 10. Offentlig høring
 
Sags ID: EMN-2015-17529

Resumé
Der er udarbejdet forslag til lokalplan 375 for ejendommen Baunegårdsvej 73 og forslag til tillæg 10 
til Kommuneplan 2013.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring. 

Baggrund
Cura Capital ApS har i samarbejde med C. W. Obel Ejendomme A/S udarbejdet et idéoplæg til en 
omdannelse af Baunegårdsvej 73 med indretning af 19 rækkehuse på ejendommen, der hidtil har 
været anvendt til erhvervsformål.

Der blev den 20. august 2015 holdt et indledende borgermøde om omdannelse af ejendommen til 
boliger.
 
På møde den 10. september 2015, pkt. 2, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at igangsætte en 
planproces med indkaldelse af forslag og ideer til områdets planlægning efter planlovens § 23c og 
udarbejdelse af forslag til lokalplan.

Høringen har været afholdt i perioden 23. september til 11. oktober 2015. Der indkom 4 
høringssvar fra områdets naboer. De modtagne henvendelser omhandler bl.a. bekymring for 
forøgelse af trafikken i området samt støj- og indbliksgener og ønske om, at indkørslen fra 
Vemmetofte Allé nedlægges.

På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 375 for Baunegårdsvej 73 og 
forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2013.

Lokalplanforslaget vil gøre det muligt, at der indrettes 19 boliger i eksisterende bebyggelse.
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Planforslagene giver ikke anledning til ledsagende miljøvurderinger i henhold til lov om 
miljøvurdering.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 375 for ejendommen Baunegårdsvej 73 og forslag til tillæg 10 til 
Kommuneplan 2013 udsendes i offentlig høring.

2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 04-02-2016
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet bemærkninger om mulighed for 
erhverv i forslag til kommuneplantillæg slettes.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-02-2016
Økonomiudvalget den 22. februar 2016

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet bemærkninger om mulighed for erhverv i 
forslag til kommuneplantillæg slettes.

Bilag
1. Lokalplanforslag 375 for Baunegårdsvej 73 (993960 - EMN-2015-17529)
2. Forslag til Kommuneplantillæg 10 (985331 - EMN-2015-17529)
3. Høringssvar, Planlovens §23c.docx (871525 - EMN-2015-17529)

3 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af kystsikring langs Kystvejen
 
Sags ID: EMN-2016-00626

Resumé
Som led i den løbende renovering af kystsikringsanlægget langs Kystvejen på 
strækningen mellem Charlottenlund Søbad og Bellevue Strandpark søges anlægsbevilling, 
jf. skema 4 til videreførelse af en partiel renovering af kystsikringsanlægget langs 
Kystvejen mellem Charlottenlund Søbad og Skovshoved Havn. 

Baggrund
I 2007 blev der udarbejdet en særeftersynsrapport for kystsikringen langs Kystvejen, som 
konstaterede, at kystsikringen er i en sådan forfatning, at en gennemgribende renovering er 
påkrævet. I 2009 blev det vurderet, at renoveringen af kystsikringsanlægget bør udføres ved en 
partiel renoveringsstrategi, hvor der hvert andet år frem til 2038 udføres nødvendige 
istandsættelsesarbejder på kystsikringsanlægget. 

I 2016 planlægges det at videreføre renoveringen af kystsikringsanlægget primært på strækningen 
mellem Charlottenlund Søbad og Skovshoved Havn. På denne strækning er der behov for 
istandsættelse af dele af granitstenglaciset, herunder omfattende genplacering af granitsten, 
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udbedringer af mørtelfuger samt reparationer af fuger og dele af granitstenvæggen mod Kystvejen. 
Der er endvidere behov for betonreparationer af nedbrudte og utætte spalter mellem 
betonvægelementerne, der som spunsvæg afgrænser kystsikringen mod Øresund. Yderligere kan 
det være nødvendigt at foretage et delvist supplement af den foranliggende stenkastning.

Det anbefales at videreføre den partielle renoveringsstrategi for istandsættelsen af 
kystsikringsanlægget langs Kystvejen. En løbende istandsættelse af beskadigelser på 
kystsikringen er nødvendig for at sikre kystsikringsanlæggets varige funktion og vil på længere sigt 
sikre et højere tilstandsniveau af kystsikringsanlægget.

Anlægsbevilling til renovering af kystsikringen langs Kystvejen foreslås finansieret fra puljen til 
renovering af kystsikring langs Øresund.

I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af 
denne anlægsbevilling.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 5,1 mio. kr. til renovering af kystsikringen langs Kystvejen mellem 
Charlottenlund Søbad og Skovshoved Havn med finansiel dækning over det på 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2016 til renovering af kystsikring langs 
Øresund.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-02-2016
Økonomiudvalget den 22. februar 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 4 Renovering af kystsikring langs Øresund Februar 2016 (1008074 - EMN-2016-
00626)

4 (Åben) Forslag vedrørende nye frivillige affaldsordninger for plast og metal til vedtagelse

 
Sags ID: EMN-2016-00356

Resumé
Gentofte Kommunes ’Affaldsplan 2014-2024’ har som strategisk sigte, at ressourcerne skal ud af 
affaldet og at genanvendelsen øges i den kommende årrække. Teknik og Miljø anbefaler derfor, 
som led i arbejdet med indfrielse af disse mål, et forslag om implementering af frivillige 
frameldeordninger for indsamling af henholdsvis plast og småt metal i beholdere hos 
husholdningerne til vedtagelse.
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De nye ordninger for indsamling af plast og metal er nærmere beskrevet i bilag 1.

Baggrund
På en temadrøftelse i Teknik- og Miljøudvalget den 3. november 2015, pkt. 4 blev givet en status 
på genanvendelsen af affaldet i Gentofte Kommune set i forhold til den nationale 
ressourcestrategis mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet samt arbejdet med den 
vedtagne affaldsplan. Derudover blev resultaterne fra 3 gennemførte forsøgsordninger hos hhv. 
villaer, etageboliger samt kuber i offentligt rum fremlagt.

Den kommunale ’Affaldsplan 2014-2024’ opstiller mål om at indsamle mere affald fra 
husholdningerne til genanvendelse. To centrale affaldstyper i den sammenhæng er plast og småt 
metal, der i dag indsamles i meget begrænsede mængder i de eksisterende affaldsordninger. 
Resultaterne fra de tre forsøgsordninger viser, at de højeste indsamlingseffektiviteter fås ved 
indsamling af plast og metal i beholdere i nær tilknytning til husstanden.

I de seneste år har og vil mange kommuner i I/S Vestforbrændings opland indføre indsamling af 
glas, papir, plast og metal i flerkammerbeholdere, hvor affaldet kildesorteres i særskilte rum. 
Teknik og Miljø foreslår, at Gentofte Kommune går videre af et sådant spor og udvider borgernes 
sorteringsmuligheder med nye indsamlingsordninger til plast og metal baseret på fleksibilitet og 
frivillighed. Denne udvidelse kan gennemføres under en option på de nuværende kontrakter med 
henholdsvis renovatør og beholderleverandør og foreslås påbegyndt implementeret i den sidste 
halvdel af 2016. I forhold til affaldsplanens egne mål om øget genanvendelse samt den nationale 
ressourcestrategis mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 vil en øget 
indsamling af plast og småt metal bidrage positivt hertil. Se bilag 1.

Sideløbende hermed vil Teknik og Miljø vurdere og afdække muligheder for kommende 
samarbejder og investeringer i øget kildeopdeling. Det vil sige en vurdering af et scenarie, hvor 
flere affaldstyper indsamles i samme rum for efterfølgende at blive centralsorteret på et anlæg, der 
kan håndtere det blandede affald. En strategi for kildeopdeling vil kunne betyde, at flere 
affaldstyper kan indsamles i et færre antal beholdere ved husstandene. Det forventes, at 
opsamlingsmateriel indkøbt til kildesortering vil kunne blive benyttet, hvis Gentofte Kommune inden 
for en årrække potentielt set får mulighed for at omlægge indsamlingsordninger til kildeopdeling.

Basisløsningen for villaer og rækkehuse er:
At plast og metal indsamles i en 2-kammer 240 liters plastbeholder med tømning fra standplads en 
gang hver 4. uge.
Som en mulighed kan borgerne ved henvendelse f.eks. vælge afhentning af plast og metal i hver 
sin 140 liters beholder i stedet for basisløsningen med afhentning af fraktionerne i en 2-kammer 
240 liters beholder eller ved ekstra behov få f.eks. en 240 liters beholder til indsamling af plast.
Ordningen etableres som en valgfri frameldeordning, hvor de husstande, der aktivt framelder sig 
henteordningen, ikke får en beholder stillet til rådighed.

Basisløsningen gældende for etageboligerne:
At plast og metal indsamles i hver sin 240-660 liters beholder hos den enkelte ejendom i lighed 
med de beholdere, der i forvejen tilbydes til papir, glas og pap. Volumenbehov og tømmefrekvens 
afstemmes efter de lokale forhold på den enkelte ejendom.
Teknik og Miljø vil herudover igangsætte en vurdering af et tilbud med nedgravede affaldssystemer 
til større etageejendomme, da der er erfaret en større efterspørgsel for denne type 
opsamlingsmateriel. I/S Vestforbrænding har udviklet et koncept for nedgravede beholdere til 
restaffald og genanvendelige fraktioner, herunder plast og metal, i samme designlinje som 
kuberne. Teknik og Miljø anbefaler at fremlægge en mulig finansierings- og driftsmodel senere på 
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året, så et forslag for nedgravede systemer kan blive drøftet som en del af den fremadrettede 
portefølje for opsamlingsmateriel.

Fortsat vurdering af kuber i offentligt rum:
Teknik og Miljø vil fortsætte forsøget med kuber til plast og metal til ca. et år efter, at den 
husstandsnære ordning er implementeret. Herved vil resultaterne fra graden af husstande, der 
ønsker sig beholdere på egen ejendom samt indsamlingsmængderne i forsøget danne 
beslutningsgrundlag for en senere beslutning om anvendelse af kuber til plast og metal i fremtiden. 
Se bilag 2.

Teknik og Miljø vurderer, at indsamling af plast og småt metal afleveret i klare sække ikke længere 
skal være en del af storskraldsordningen, når den nye ordning indføres. Ordningen vil derved blive 
yderligere forenklet. Der indsamles i dag meget begrænsede mængder af disse affaldstyper i 
storskraldsordningen. 

De nye ordninger med beholdere vurderes at være fordelagtige til indsamling af kildesorteret plast 
og metal. Derudover vil ordningerne i Gentofte Kommune ligne de flerkammerordninger for plast 
og metal, som øvrige kommuner i I/S Vestforbrændings opland har indført eller har besluttet at 
indføre i de kommende år.

Investeringsomkostningerne til opsamlingsmateriel anslås at udgøre omkring 5 mio. kr., såfremt 60 
% af villaerne og 40 % af etageboligerne deltager. Omkostningerne foreslås finansieret over 
allerede hensatte midler og vil ikke belaste renovationsgebyret. 

Derudover vil ordningerne samlet set have årlige driftsomkostninger på omkring 1,5 mio. kr. De 
årlige driftsudgifter vil udgøre omkring 50 kr./enfamiliebolig/år af renovationsgebyret. Denne 
driftsudgift kan finansieres inden for den eksisterende driftsramme uden at ændre 
renovationsgebyret. 

Den anbefalede affaldsordning vil øge genanvendelsesprocenten i Gentofte Kommune med en 
forbedret klimaeffekt til følge samt vil forbedre serviceniveauet for den valgfrit tilmeldte husstand 
eller etageejendom. Teknik og Miljø anbefaler, at de foreslåede affaldsordninger vedtages.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
    
At de anbefalede frivillige ordninger for indsamling af henholdsvis plast og metal i beholdere ved 
husstandene godkendes til implementering i hele Gentofte Kommune i 2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 02-02-2016
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-02-2016
Økonomiudvalget den 22. februar 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
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1. Beskrivelse af ordninger for indsamling af plast og metal i beholdere hos husholdningerne 
(1011286 - EMN-2016-00356)
2. Etablering af offentlige kuber til indsamling af plast og metal (997288 - EMN-2016-00356)

5 (Åben) Godkendelse af ny driftsoverenskomst for selvejende daginstitutioner
 
Sags ID: EMN-2015-10056

Resumé
På Børne- og Skoleudvalgets ekstraordinære møde den 30. november 2015 samt på 
Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2015 blev udkast til ny 
driftsoverenskomst mellem de selvejende daginstitutioner og Gentofte Kommune forelagt 
til drøftelse af de principielle uenigheder, der var fremkommet under høringen fra de 
selvejende institutioner samt øvrige interessenter. På Kommunalbestyrelsens møde blev 
Børne- og Skoleudvalgets beslutning fastholdt.
Efter en endelig kommentering hos interessenterne forelægges udkastet til ny 
standarddriftsoverenskomst til godkendelse.

Baggrund
Udkast til en ny driftsoverenskomst mellem selvejende daginstitutioner og Gentofte 
Kommune forelægges nu med henblik på godkendelse. Børn og Skole vil med forslaget 
sikre, at ordlyden og indholdet er tidssvarende, og at der er tale om en 
standarddriftsoverenskomst, som er gældende for alle selvejende daginstitutioner.
Den ny driftsoverenskomst har været gennem tre høringsrunder. I april 2015 blev en 
mindre kreds af selvejende daginstitutioner samt udvalgte paraplyorganisationer – 
herunder Gentofte Børnevenner - og de faglige organisationer indbudt til et møde om det 
første udkast. Ultimo juni 2015 blev et nyt udkast sendt til høring til alle parter, og der blev 
afholdt et høringsmøde for alle interesserede i september 2015. 
Herefter blev de principielle uenigheder politisk behandlet, og et revideret udkast har været 
til endelig skriftlig kommentering/høring blandt alle interessenter i januar 2016.
Driftsoverenskomsten svarer på mange punkter til den driftsoverenskomst, der er i 
ministeriets Vejledning om Dagtilbud mv. samt til de driftsoverenskomster, som Gentofte 
Kommune for nyligt har indgået på special- og voksenområdet.
I forbindelse med den endelige kommentering har Gentofte Børnevenner samt seks 
institutioner under Gentofte Børnevenner afgivet bemærkninger. Der er tale om en række 
bemærkninger, som også har været rejst tidligere samt nye forslag til ændringer i teksten.
Bemærkningerne omhandler særligt de selvejende institutioners deltagelse i MED-
organisationen, pligten til at følge Gentofte Kommunes personalepolitikker og ledernes 
deltagelse i lederudvikling. Det anføres blandt andet, at institutionerne får begrænset 
deres arbejdsgiverrolle ved at skulle følge Gentofte Kommunes personalepolitik og være 
med i MED-organisationen. 
I bilag 1 er Børn og Skoles bemærkninger efter de seneste kommentarer fra januar 2016.
Børn og Skole har på baggrund af bemærkningerne foretaget mindre ændringer i udkastet. 
Det drejer sig om en præcisering af, at det er børneområdets udvikling, de selvejende 
institutioner indgår i, og at budgetændringer skal ske med 3 måneders varsel.
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Efter Børne- og Skoleudvalgets godkendelse af driftsoverenskomsten vil den blive sendt til 
de respektive institutioners bestyrelser til underskrift med henblik på, at den nye 
driftsoverenskomst afløser de nuværende driftsoverenskomster.
Udkast til den ny standarddriftsoverenskomst er vedlagt som bilag 2. Endvidere er vedlagt 
Gentofte Børnevenners brev af 20. januar 2016 som bilag 3.

For fremadrettet at sikre, at driftsoverenskomsten er opdateret, indstiller Børn og Skole at 
ændringer til driftsoverenskomsten, som følge af lovændringer eller politiske beslutninger 
truffet i Gentofte Kommune, kan indarbejdes af Børn og Skole uden politisk forelæggelse.

Indstilling
Børn og Skole indstiller:

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslaget til en ny standarddriftsoverenskomst godkendes.
2. At kompetencen til løbende at tilpasse driftsoverenskomsten til gældende lovgivning 

og som konsekvens af politiske beslutninger i Gentofte Kommune delegeres til Børn 
og Skole

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 08-02-2016
Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med begrundelsen, at Enhedslisten ikke kan godkende 
forvaltningens forslag til Standardoverenskomst med udgangspunkt i høringssvaret fra Gentofte 
Børnevenner.
Poul V Jensen (I) stemte imod, idet bestyrelserne for de selvejende institutioner fratages den 
ledelse og det ansvar, de er valgt til, hvilket høringssvar fra Gentofte Børnevenner tydeligt 
bekræfter, er problematisk.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med begrundelsen, at Enhedslisten finder det yderst 
bekymrende, at forvaltningen ikke skal forelægge ”tilpasninger” i driftsoverenskomsten for det 
politiske niveau. Disse tilpasninger kan have store konsekvenser for daginstitutionerne, og det bør 
have politisk bevågenhed. 
Poul V Jensen (I) stemte imod.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-02-2016
Økonomiudvalget den 22. februar 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Bilag 1 - Børn og Skoles bemærkninger efter de seneste kommentarer fra januar 2016 
(1027344 - EMN-2015-10056)
2. Bilag 2 - Udkast til driftsoverenskomst (1027347 - EMN-2015-10056)
3. Bilag 3 - Brev fra Gentofte Børnevenner af den 20. januar 2016 (1027348 - EMN-2015-
10056)
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6 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg om ”Værdighedspolitik for Gentofte Kommune"

 
Sags ID: EMN-2016-00424

Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Værdighedspolitik for Gentofte Kommune” 
forelægges hermed til Socialudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. Baggrundsnotatet ”Orientering om værdighedspolitik” bedes Socialudvalget 
tage til efterretning.

Baggrund
Under overskriften en værdig ældrepleje har regeringen besluttet, at alle kommuner skal udarbejde 
en værdighedspolitik. 

Det er ønsket med lovforslaget: ”at ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så der 
er mulighed for at fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker, med størst mulig 
selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så 
den enkelte kan leve et værdigt liv.” 
I første halvår 2016 skal Gentofte Kommune derfor udarbejde en værdighedspolitik, som beskriver 
de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Det foreslås derfor at nedsætte et 
opgaveudvalg, som får til opgave at udarbejde et forslag til en værdighedspolitik.

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Socialudvalget i henhold til § 17, stk.4, 
i lov om kommunernes styrelse. Udvalget foreslås sammensat af 4 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, og 4 medlemmer som fordeles således:

- 2 medlemmer, der sidder som valgte repræsentanter i Seniorrådet (udpeget efter samråd 
med Seniorrådet)

- 2 medlemmer, der sidder i beboer- pårørenderådene (udpeget efter samråd med 
Seniorrådet) 

Kommunalbestyrelsen udpeger formand/næstformand for opgaveudvalget. Sekretariatsbistand til 
opgaveudvalget koordineres af direktøren for Social & Sundhed.

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 1. marts 2016. Forslag til en værdighedspolitik forelægges 
Socialudvalget på møde i maj måned og godkendes i Kommunalbestyrelsen i juni måned. 

Forvaltningen går grundet den snævre tidsramme i gang med at indhente input fra interessenterne 
umiddelbart efter Socialudvalgets møde. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget og Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Værdighedspolitik for Gentofte 
Kommune” drøftes med henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i 
Kommunalbestyrelsen d. 29. februar 2016.



Side 12

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalget ”Værdighedspolitik for Gentofte Kommune” 
vedtages, og

3. At udpege 8 medlemmer til opgaveudvalget om ”Værdighedspolitik for Gentofte Kommune”, 
herunder 4 medlemmer af Kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer af Seniorrådet (efter 
samråd med Seniorrådet) og 2 medlemmer, der sidder i beboer- pårørenderådene (efter 
samråd med Seniorrådet) samt formand og næstformand, jf. pkt. 3 i forslag til 
kommissorium. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 27-01-2016
Punkt 1: Anbefales til Økonomiudvalget. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet den 
politiske sammensætning af opgaveudvalget er uklar, mens kommissoriet i øvrigt er godt. 

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-02-2016
Økonomiudvalget den 22. februar 2016

Pkt. 1: Vedtaget.

Pkt. 2-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg - Værdighedspolitik (1002399 - EMN-2016-00424)
2. Notat til orientering om værdighedspolitik  (991251 - EMN-2016-00424)

7 (Åben) Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalg for Idræts- og Bevægelsespolitik

 
Sags ID: EMN-2015-16459

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalg om Idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte
Kommune forelægges hermed Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til drøftelse og videre indstilling til 
Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. august 2015, pkt. 17, Idræts- og
bevægelsespolitik som emne for et opgaveudvalg.

Et udkast til kommissorium for opgaveudvalget om Idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte
Kommune blev den 28. oktober 2015 drøftet i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget. 

På baggrund heraf forelægges hermed et revideret forslag til kommissorium for opgaveudvalget 
om Idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte Kommune til drøftelse i Kultur-, Unge- og 
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Fritidsudvalget med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen om vedtagelse af kommissoriet 
på mødet den 29. februar 2016.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentofte Plan 2016 at fortsætte arbejdet med 
at styrke idræts- og bevægelsesområdet både hvad angår aktiviteter, nye målgrupper og 
udbygning af faciliteter. 

Opgaveudvalget får til opgave at:
• Udarbejde forslag til en ny vision for idræts- og bevægelsespolitikken, der skal nytænke 

mål og indsatser samt rumme nye og kommende tendenser.
• Udarbejde forslag til en idræts- og bevægelsespolitik, der kan bruges til fortsat udvikling af 

idrætten af foreningslivet, institutioner, idrætsanlæg, oplysningsforbund, selvorganiserede, 
borgere, medarbejdere og politikere.

• Sikre sammenhæng mellem idræts- og bevægelsespolitikken og det øvrige arbejde i 
Kommunalbestyrelsen.

• Udarbejde forslag til den ønskede effekt af en idræts og bevægelsespolitik samt et 
idekatalog med mulige indsatser.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af fem medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ti borgere 
med erfaring fra idræts- og bevægelsesområdet, jf. punkt 3 i forslag til kommissorium.

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i juni 2016 og foreslås afsluttet i december 2016.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte 
Kommune drøftes med henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i 
Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2016.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte 
Kommune vedtages, og

3. At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalg om Idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte 
Kommune, herunder 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og 
næstformand, jf. punkt 3 i forslag til kommissorium på mødet den 25. april 2016. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Dato: 09-02-2016
Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 22-02-2016
Økonomiudvalget den 22. februar 2016

Pkt. 1: Vedtaget.

Pkt. 2-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
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Bilag
1. Bilag A, Kommissorium for opgaveudvalg idræts-og bevægelsespolitik (1011400 - EMN-
2015-16459)
2. Bilag B, Metoder til identifikation til opgaveudvalget for Idræts- og bevægelsespolitikken 
(1011398 - EMN-2015-16459)

8 (Åben) Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalget om Ungepolitik og et midlertidig 
medlem til opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik
 
Sags ID: EMN-2016-01508

Resumé
Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 31. august 2015 medlemmer til de 8 første 
opgaveudvalg, herunder medlemmerne til opgaveudvalget Ny sundhedspolitik, dagsordenens 
punkt 13, og medlemmerne til opgaveudvalget om Ungepolitik. 

Et medlem fra opgaveudvalget om Ungepolitik har trukket sig, og et medlem af opgaveudvalget Ny 
sundhedspolitik har oplyst, at den pågældende ikke vil kunne varetage hvervet i mindst et halvt år. 

Baggrund
Den 10. februar 2016 meddelte Clara Kjersgaard, at hun ønsker at trække sig fra opgaveudvalget 
om Ungepolitik.  

Når et medlem udtræder af et opgaveudvalg, finder styrelseslovens §28, stk. 1 anvendelse. Det 
betyder, at den valggruppe der har udpeget den pågældende, skal udpege et nyt medlem.

Den valggruppe, der har udpeget Clara Kjersgaard, er CAVB. 

Pladsen skal ifølge kommissoriet for opgaveudvalget besættes med en person som er tidligere 
gymnasieelev og har erfaringer med bl.a. elevråd, frivilligt arbejde og spejderbevægelsen.

Den 3. februar 2016 har Charlotte Goldbach meddelt, at hun ikke vil kunne varetage hvervet som 
medlem af opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik i mindst et halvt år. 

Når et medlem har midlertidigt fravær fra et opgaveudvalg finder styrelseslovens §28, stk. 2 
anvendelse. Det betyder, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst en måned kan den gruppe, 
der har indvalgt den pågældende bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget så længe 
hindringen varer. 

Den valggruppe, der har udpeget Charlotte Goldbach, er CAVB. 

Pladsen skal ifølge kommissoriet for opgaveudvalget besættes med en person med indgående 
kendskab til og interesse for livssituationen for borgere med kræftsygdomme. 

Indstilling
Social & Sundhed og Kultur, Unge & Fritid indstiller
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Til Kommunalbestyrelsen:
1. At der udpeges et nyt medlem til opgaveudvalget om Ungepolitik, som er tidligere 

gymnasieelev og har erfaringer med bl.a. elevråd, frivilligt arbejde og spejderbevægelsen.

2. At der udpeges et medlem til opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik, med indgående 
kendskab til og interesse for livssituationen for borgere med kræftsygdomme, som 
midlertidigt kan varetage hvervet i Charlotte Goldbachs fravær.   

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

9 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte
 
Sags ID: EMN-2015-13156

Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. november 2015 dagsordenens punkt 10 et 
kommissorium for opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte. 

Det fremgår af dagsordenspunktet, at opgaveudvalget skal påbegynde sit arbejde i marts 2016, og 
at der skal udpeges 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 11 medlemmer, der afspejler 
forskellige grupper af borgere og erhvervsliv med interesse for forhold vedrørende bæredygtighed, 
herunder borgere med interesse for natur, klima, mobilitet, friluftsliv, sundhed og byrum samt 
skoleelever og unge under uddannelse.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog et kommissorium for opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte på sit 
møde den 30. november 2015.

Kommunalbestyrelsen vedtog kommissoriet med følgende ændring: kommissoriets pkt. 2, 2. dot. i 
parentesen ændres fra ”parker, strande m.m.” til ”grønne og blå ressource” med 18 stemmer (C, V, 
A, B og I) for og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet ”Enhedslisten mener, 
at der i kommissoriet bør fremgå, at debat om adgang til kysten indgår i kommissoriet, derudover 
finder Enhedslisten kommissoriet fint.”

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget skal bestå af følgende medlemmer: 
5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt 11 medlemmer fordelt på følgende måde: 

• 3 medlemmer med interesse/viden om klima, natur og miljø i byen 
• 1 medlem med interesse/viden om friluftsliv 
• 1 medlem med interesse/viden om bevægelse og sundhed 
• 1 medlem med interesse/viden om mobilitet (pendler, bil, cykel, offentlig transport mm.) 
• 1 medlem fra større detailhandel, som i virksomhedens CSR har fokus på miljø og 

bæredygtighed 
• 1 medlem fra en mellemstor virksomhed, som har fokus på miljø og bæredygtighed 
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• 2 studerende fra en kort og/eller længere videregående uddannelse med interesse for 
bæredygtighed 

• 1 elev fra udskoling (7. – 10. kl. trin) eller elev fra ungdomsuddannelse med interesse for 
bæredygtighed (fx elevråd) 

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens generelle beslutning den 31. august 2015 om ”Metoder til 
identifikation af borgere til opgaveudvalg”, dagsordenens punkt 19, blev Kommunalbestyrelsen på 
sit møde den 30. november 2015, hvor kommissoriet for opgaveudvalget Bæredygtig Gentofte blev 
behandlet, forelagt et notat om metode til rekruttering til opgaveudvalget. Af dette fremgik følgende 
metode:

- Annoncer og pressemeddelelser til Villabyerne, Nyhed på Gentofte.dk samt i Gentofte ”Lige 
nu”.

- Facebook samt diverse hjemmesider.
- Elevintra og forældreintra.
- Netværk.

Borgerne har derefter kunnet tilkendegive deres interesse, og præsentere hvilke kompetencer de 
matcher i kommissoriet, via et kort spørgeskema på www.gentofte.dk frem til 4. januar 2016.

Gentofte har i perioden frem til den 4. januar 2016 anvendt annoncering i Villabyerne, Gentofte 
Lige Nu, nyhed på www.gentofte.dk samt gjort brug af eksisterende netværk på 
bæredygtighedsområdet. Annoncen i Villabyerne er vedlagt. Endvidere har Villabyerne lørdag den 
12. december 2015 samt onsdag den 30. december 2015 valgt at bringe mindre artikler om det 
kommende opgaveudvalgs arbejde og tilsvarende har der været en artikel i Gentofte Lige Nu i 
december 2015. 

48 borgere har tilkendegivet deres interesse, heraf 42 der er interesseret i at blive udpeget som 
deltagere i opgaveudvalget. De borgere der ikke ønsker at blive udpeget til opgaveudvalget, har 
alle ønsket at deltage i arbejdsgrupper, workshops og konference. Oversigt over interesserede 
borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2016.

Listen med borgerne har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 11 
borgere til opgaveudvalget. Der er repræsentanter inden for alle kompetence områder, bortset fra 
”1 elev fra udskoling (7. – 10. kl. trin) eller elev fra ungdomsuddannelse med interesse for 
bæredygtighed (fx elevråd)”. 

Derfor har forvaltningen efterfølgende bedt Kultur-, Unge- og Fritidsforvaltningen om, at finde 
interesserede unge mennesker, der har den sidstnævnte kompetence (se listens nr. 43).

Alle deltagere er enten bosiddende i kommunen eller har anden relevant tilknytning til kommunen.

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder 
kravene til kompetencer defineret i kommissoriet.
 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:
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At udpege 16 medlemmer til opgaveudvalget Bæredygtig Gentofte, herunder 5 medlemmer fra 
Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jf. punkt 3 i 
kommissoriet.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Proces for strategi for bæredygtig udvikling 2016 - 2019  (1054923 - EMN-2015-18038)
2. Bilag annoncering i Villabyerne primo dec 2015 _ Opgaveudvalg bæredygtigt Gentofte 
(1062297 - EMN-2015-18038)

10 (Åben) Opdatering af Principper og Retningslinjer
 
Sags ID: EMN-2015-17831

Resumé
”Principper og retningslinier for økonomistyring”, som er Gentofte Kommunes kasse- og 
regnskabsregulativ, er fra 2005. Enkelte bilag er af nyere dato. Der er nu bilag, som ikke længere 
er relevante, mens der er nye bilag, som Økonomi ønsker at tilføje, fx et bilag om Betalinger, som 
omtaler muligheden for MobilePay og andre digitale løsninger. Regulativet er derfor undergået en 
praktisk/faktuel, sproglig og kommunikationsmæssig opdatering.

Opdateringen er desuden en konsekvens af kommunens nye styrelsesvedtægt, som ændrer på 
bevillingsstrukturen, hvilket kræver, at kasse- og regnskabsregulativet opdateres, herunder 
bemyndigelser. 

Samtidig omdøbes regulativet til ”Regler for Økonomistyring”. Opdateringen sikrer et tidssvarende 
og effektivt grundlag for kommunens økonomistyring.

Forslaget til opdateret regulativ samt bilag har været forelagt kommunens eksterne revision. 
Revisionen har ingen bemærkninger.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen 
enstemmigt at udsætte sagen til februar 2016.

Baggrund
Det er fastsat i Styrelseslovens § 42, stk. 7, at:
”Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens 
kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende 
forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsnet. Regulativet tilstilles den 
kommunale revision. Som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de 
sættes i kraft.”.

I Gentofte Kommune består kasse- og regnskabsregulativet af et rammenotat, Regler for 
Økonomistyring, som er selve regulativet, dvs. det overordnede regelsæt. Derudover er 
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der et antal A-, B- og C-bilag. Rammenotat og bilag er udtryk for et regelhierarki, hvor 
reglerne kort defineres i rammenotatet og foldes mere og mere detaljeret ud i hhv. A-, B- 
og C-bilag. A-bilagene er således regler, mens B- og C-bilagene alene er vejledninger og 
forretningsgange. 

Regler for Økonomistyring (rammenotatet) skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, 
mens reglerne i A-bilagene i Gentofte Kommune skal godkendes af Økonomiudvalget – 
dog skal A.05 Revisionsregulativ for Gentofte Kommune godkendes af 
Kommunalbestyrelsen. B-bilag godkendes af direktionen og C-bilag af økonomichefen. 

Selvom det eksisterende kasse- og regnskabsregulativ er lovgivningsmæssigt dækkende 
for kommunens virksomhed, og kommunens revision har fundet det revisionsmæssigt 
fyldestgørende, har der i opdateringen af regulativet været et særligt fokus på at klarificere 
reglerne for budgetansvar og skærpe kontrollerne, så de er baseret på risiko og 
uforudsigelighed, med henblik på at forebygge økonomiske uregelmæssigheder. 

Der har desuden været fokus på at gøre reglerne for forelæggelse af anlægssager mere 
gennemsigtige, samt et generelt fokus på at tilpasse regulativet til de digitale 
opgaveløsninger, der er gældende på det økonomiske område. 

Endelig forudsætter den ændrede styrelsesvedtægt vedtaget d. 22. juni 2015 en række 
nye bemyndigelser, jf. indstillingen.

Indstilling
Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget videresender revideret rammenotat ”Regler for Økonomistyring” til 
godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

2. At Økonomiudvalget videresender bilag A.05 Revisionsbilag for Gentofte Kommune til 
godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

3. At Økonomiudvalget godkender de reviderede og nye A-bilag til Regler for 
Økonomistyring.

4. At Økonomiudvalget ophæver de eksisterende A-bilag til Principper og retningslinjer for 
økonomistyring. 

Til Kommunalbestyrelsen:

1. At Kommunalbestyrelsen godkender revideret rammenotat ”Regler for Økonomistyring”, 
herunder de foreslåede bemyndigelser:

a. Kommunalbestyrelsen bemyndiger Økonomiudvalget til at kunne omplacere mellem 
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bevillinger, så længe de hverken øger eller reducerer de samlede bevillinger eller krydser 
bevillingstyper. (Fx mellem drift og anlæg).

b. Kommunalbestyrelsen delegerer ansvaret for bevillingernes anvendelse og 
overholdelse til den enkelte direktør.
c. En direktør må omplacere indenfor en bevilling, så længe omplaceringen lever op til 
formålet med bevillingen.

d. Kommunalbestyrelsen har delegeret dispositionskompetence og -ansvar til den enkelte 
direktør. Den enkelte direktør er bemyndiget til at udpege de medarbejdere, der har 
budgetansvar og anvisningsret.

e. Kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at kunne lave bevillingsneutrale 
omplaceringer mellem bevillinger af teknisk/administrativ karakter under forudsætning af, 
at formål og rammer for bevillingen overholdes.

2. At Kommunalbestyrelsen godkender bilag A.05 Revisionsbilag for Gentofte Kommune.

3. At Kommunalbestyrelsen ophæver det eksisterende bilag A.06 Revisionsbilag for 
Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 18-01-2016
Økonomiudvalget den 18. januar 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen Dato: 25-01-2016
Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd og Poul V. Jensen  

Vedtagelse: Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at udsætte sagen til  
februar 2016. 

Bilag
1. Opdatering af Regler for Økonomistyring (Kasse og Regnskabsregulativet) (898413 - EMN-
2015-17831)
2. Regler for Økonomistyring - Rammebilag (903775 - EMN-2015-17831)
3. A.01 Bevillinger og budgetansvar (903779 - EMN-2015-17831)
4. A.02 Budgetansvar, Ledelsestilsyn og Attestation (903784 - EMN-2015-17831)
5. A. 03. Overførsel mellem budgetår (903972 - EMN-2015-17831)
6. A.04 Anlæg (903941 - EMN-2015-17831)
7. A.05 Revisionsregulativ (903985 - EMN-2015-17831)
8. A.06 Indkøbspolitik (903966 - EMN-2015-17831)
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9. A.07 Indtægtstyper og indbetalingsmetoder (903945 - EMN-2015-17831)
10. A.08 Betalinger (903949 - EMN-2015-17831)
11. A.09 Finansiel styring (903948 - EMN-2015-17831)
12. A.10 Afskrivninger (903950 - EMN-2015-17831)
13. A.11 Administration af borgernes midler (903953 - EMN-2015-17831)
14. A.12 Intern kontroller (903780 - EMN-2015-17831)
15. A.13 Forsikringspolitik for GK (903956 - EMN-2015-17831)

11 (Åben) Ungdomsboliger i Gentofte Sportspark
 
Sags ID: EMN-2016-00641

Resumé
Poul V. Jensen (I) har anmodet om at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens 
dagsorden:

”Ungdomsboliger i Gentofte Sportspark

Baseret på indkomne høringssvar, debat i medierne og proces i forbindelse med forslag om 
placering af ungdomsboliger, herunder indgået aftale med Dormea, udarbejdelse af 
udbudsmateriale og selve udbuddet, forinden høringsperiode er afsluttet og behandlet i fagudvalg, 
stilles forslag om 

A) At lokalplanforslaget trækkes tilbage.

B) At udbud annulleres.

C) At der nedsættes et hurtigtarbejdende opgaveudvalg med henblik på alternative løsningsforslag 
til placering af de boliger (kollegier og ungdomsboliger har behov for).

D) At der afholdes et internt møde for hele kommunalbestyrelsen, hvor proces for boligprojekterne 
tidsfastsættes og prioriteres, hvorefter lokalplanforslag tilrettes for de pågældende områder 
forinden udarbejdelse og høringsproces.

E) At der på ovenstående møde ligeledes udarbejdes en plan for indkvartering af flytninge som kan 
præsenteres for borgerne samtidig med løsningsforslag for boliger til unge.

F) At kommunalbestyrelsesmedlemmer fremover undlader at blande sig i den offentlige debat 
under høringsperioden og at udarbejdelse af projekt eller udbudsmateriale afventer afsluttet 
høringsperiode.”

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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12 (Lukket) Orienteringssag


