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1 (Åben) Forslag til Gentofte-Plan 2016
 
Sags ID: EMN-2015-14909

Resumé
Administrationens forslag til Gentofte-Plan 2016 forelægges med henblik på oversendelse til 1. 
behandling i Kommunalbestyrelsen. Forslag til strategi for kommuneplanlægning er oversendt fra 
Byplanudvalget den 13. august 2015 med henblik på at forslaget kan indgå i forslag til Gentofte-
Plan 2016.

Baggrund
Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, og er formelt en 
samling af Budget og Kommuneplanstrategi/ Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan 
er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge og prioritere de 
økonomiske rammer.

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2015 offentliggøre en strategi for 
kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde Kommunalbestyrelsens visioner, 
indsatsområder, mål og delmål for hele den kommunale virksomhed samt en oplysning om 
kommuneplanen på denne baggrund skal revideres helt, delvist eller som en temarevision. 

Byplanudvalget drøftede den 13. august 2015 (pkt. 1) forslag til Strategi for 
kommuneplanlægning og forslag til Planlægningsforudsætninger. Byplanudvalget 
besluttede enstemmigt

• at oversende begge dele til videre behandling i Økonomiudvalget, som en del af 
Gentofte-Plan 2016, idet der senere efter vedtagelsen af Gentofte-Plan 2016 kan 
inddrages yderligere emner afledt af processer i opgaveudvalg

• at det i Strategi for kommuneplanlægning meddeles, at der vil blive foretaget en fuld 
revision af kommuneplanen

• at der skal afholdes temamøde for Kommunalbestyrelsen om 
kommuneplanstrategien.  

Forslag til kommuneplanstrategi og planlægningsforudsætninger indgår i det vedlagte 
forslag til Gentofte-Plan 2016.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer er budget 2015, som er pris- 
og lønfremskrevet til 2016-priser. Endvidere er forslaget korrigeret med konsekvenserne af 
tidligere beslutninger i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, lov- og 
opgaveændringer, demografiske ændringer og tekniske korrektioner. 
De væsentligste korrektioner er beskrevet i vedlagte notat om budgetforslaget.

Forslag til Gentofte-Plan 2016 består af:
1. Notat med overblik
2. Forslag til Gentofte-Plan 2016 indeholdende kommuneplanstrategien, beskrivelse af 
mål og økonomi for alle områder, generelle forudsætninger, beskrivelse af tværgående 
politikker samt forslag til investeringsoversigt
3. Budgetrapport for drift og finansielle poster samt takstoversigt
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Der er 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2016 i Økonomiudvalget den 30. 
september og i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2015.

Indstilling
Det indstilles 

Til Økonomiudvalget:
1. At forslag til Gentofte-Plan 2016 inkl. forslag til planforudsætninger og Strategi for 
kommuneplanlægning drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen, idet der 
senere i Strategi for kommuneplanlægning kan inddrages yderligere emner afledt af processer i 
opgaveudvalg.

Til Kommunalbestyrelsen:
2. At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2016 inkl. forslag til planforudsætninger og 
Strategi for kommuneplanlægning drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget, idet 
der senere i Strategi for kommuneplanlægning kan inddrages yderligere emner afledt af processer 
i opgaveudvalg.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Økonomiudvalget den 2. september 2015

Pkt. 1: Forslag til Gentofte-Plan 2016 oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen 
den 15. september 2015.

Poul V. Jensen (I) og Jeanne Toxværd (Ø) overværede behandling af punktet.

Bilag
1. Overblik (682675 - EMN-2015-14909)
2. Forslag til Gentofte-Plan 2016 (682673 - EMN-2015-14909)
3. Talhæfte (682676 - EMN-2015-14909)

2 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2015-00010
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Økonomiudvalget den 2. september 2015

Ingen meddelelser.

Bilag

3 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-00010 


