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1 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet  
  
Sags ID: EMN-2021-03476 
 
Resumé 
Der søges om anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet på 2,5 mio. kr. i 2021 
og 5 mio. kr. årligt i 2022-2026, grundet revnede samlinger på de gamle fjernvarmerør i den ældste 
del af fjernvarmenettet. Udgiften lånefinansieres og betales efterfølgende af fjernvarmekunderne 
over taksten. 
 
Baggrund 
Fjernvarmen blev etableret i sin nuværende form i kommunen i slutningen af 1980’erne. 
Fjernvarmenettet har en lang levetid på forventet 50-80 år, under forudsætning af, at det løbende 
bliver vedligeholdt.   
 
Fjernvarmerørene består af en beskyttende kappe, isolering og inderst et stålrør, hvor i 
fjernvarmevandet løber. En del af den løbende vedligeholdelse består i at overvåge 
fjernvarmerørene, for at sikre at kappen omkring rørene er intakt. Er der utætheder i kappen, så 
kan der løbe vand ind i isoleringen omkring stålrørene, hvilket gør at isoleringen mister sin 
isoleringsevne og stålrørene nedbrydes. 
  
Det er konstateret revner i samlingerne på de største af fjernvarmerørene etableret før 1990. 
Derfor er det nødvendigt, at alle større samlinger renoveres for at opretholde en lang levetid på 
fjernvarmerørene. 
 
Renoveringen af de gamle samlinger starter på Duntzfelts Alle i 2021, da Park og Vej skal udskifte 
asfalten her i 2022, således at det er koordineret at samlinger er udbedret inden udlægning af 
asfalt. På Duntzfelts Alle er der 50 samlinger, der skal renoveres, hvilket koster 50.000 kr. pr. 
samling. Dette beløber sig til 2,5 mio. kr. i 2021.  
 
Der er registreret yderligere ca. 500 samlinger, der skal renoveres omkring Vangedevej, 
Gersonsvej, Rådhusvej, Brogårdsvej, Maglemosevej samt Hartmannsvej. Det forventes, at der kan 
renoveres ca. 100 samlinger om året, hvilket beløber sig til 5 mio. kr. pr. år for årene 2022-2026. 
Der er ingen afledte driftsudgifter ved udførelsen af renoveringen. 
På den baggrund søger Fjernvarmen om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2021. 
Der søges samtidig om, at der afsættes rådighedsbeløb på 5 mio. kr. pr. år i perioden 2022-2026 til 
renovering af samlinger på fjernvarmenettet.  
De øgede udgifter på området lånefinansieres og betales efterfølgende af fjernvarmekunderne 
over taksten. 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller,  
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

1. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til renovering af samlinger på 
fjernvarmenettet i 2021 på 2,5 mio. kr. 

2. At anlægsbevillingen lånefinansieres. 
3. At der indarbejdes rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i hvert af årerne 2022-2026 til renovering af 

samlinger på fjernvarmenettet. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
1. Skema 1 (3994266 - EMN-2021-03476) 
 

2 (Åben) Regional rammeaftale på danskuddannelsesområdet  
  
Sags ID: EMN-2021-03453 
 
Resumé 
KKR-sekretariatet har på vegne af kommunerne i hovedstadsområdet udarbejdet et udkast til 
rammeaftale på danskuddannelsesområdet. Rammeaftalen fremlægges til orientering.   
 
Baggrund 
Som en del af reformen af danskuddannelserne fra 2017 blev der indført krav om, at 
kommunalbestyrelserne mindst hvert 4. år - første gang senest den 1. juli 2021 - skal indgå 
regionale rammeaftaler om danskuddannelse. Aftalerne indgås i regi af de 5 Kommunekontaktråd 
(KKR). KKR-sekretariatet har på vegne af kommunerne i hovedstadsområdet udarbejdet et udkast 
til rammeaftale. Rammeaftalen er tiltrådt af KKR Hovedstaden.  
 
Rammeaftalen på danskuddannelsesområdet skal i henhold til bekendtgørelse 1089 af 26/6/2020 
stk. 2:  
 
1) Beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen og den forventede 
udvikling, herunder i kursistgrundlaget.  
2) Beskrive mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i 
regionen, f.eks. fælles udbudsrunder.  
 
Rammeaftalen kan desuden behandle udvalgte temaer inden for danskuddannelsesområdet, som 
er fastsat af udlændinge- og integrationsministeren (jf. stk. 3 i bekendtgørelsen). Temaerne 
belyses i vedlagte udkast til rammeaftale på baggrund af gennemførte spørgeskemaundersøgelser 
i kommunerne og de seneste tilsynsrapporter for de enkelte sprogudbydere. 
 
Aftalen afdækker kursistudviklingen på danskuddannelsesområdet og kortlægger, hvilke udbydere 
kommunerne benytter. Derudover behandler aftalen følgende tre temaer, som ministeriet har 
fastsat:  
 

 Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse 
 Det pædagogiske tilsyn  
 Udbud af dansk-uddannelse med særligt fokus på undervisningens kvalitet.  

 
Fra ministeriets side er formålet med rammeaftalen bl.a. at sætte fokus på kommunernes 
muligheder for at samarbejde om at benytte samme sprogudbyder med det sigte at opnå et større 
kursistgrundlag og en bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet i tilbuddet. Da 
hovedstadskommunerne i vidt omfang allerede har iværksat sådanne samarbejder, vurderes 
rammeaftalen mindre relevant for kommunerne i KKR Hovedstaden.  
 
Udkast til rammeaftale er vedlagt.  
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Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
At orienteringen om regional rammeaftale på danskuddannelsesområdet tages til efterretning.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Rammeaftale_danskuddannelse (3977267 - EMN-2021-03453) 
 

3 (Åben) Kvalitetstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2021 og 
Politik for tilsyn 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-01763 
 
Resumé 
Kvalitetsstandarden for pleje- og sundhedsområdet, gældende for 2021 er uændret i forhold til 
2020. Politik for tilsyn 2021 er ligeledes uændret. 
 
Baggrund 
Kvalitetsstandarden for 2020 blev godkendt på Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets møde den 
19. august 2020, pkt. 3, i Økonomiudvalget den 24. august 2020, pkt. 14, og i 
Kommunalbestyrelsen den 31. august 2020, pkt. 16.  
 
Ældre-, Social– og Sundhedsudvalget godkender ikke længere alle kvalitetstandarder, og der er 
derfor fastlagt principper, der er retningsgivende og styrende for administrationens arbejde med 
justering af disse. Der er imidlertid i Lov om Social Service et krav om, at kvalitetstandarder for 
praktisk hjælp og pleje (§ 83), rehabiliteringsforløb (§ 83 a) genoptræning (§ 86) og forebyggende 
hjemmebesøg (§ 79 a) skal godkendes hvert år.  
 
Serviceloven fastlægger ligeledes, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage en politik 
for tilsyn med tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne for frit leverandørvalg, og dette skal ske 
i tilknytning til den årlige vedtagelse af kvalitetsstandarden for § 83. 
 
Kvalitetsstandarden og politik for tilsyn har været i høring i Seniorrådet den 14. april 2021 og i 
Handicaprådet den 19. april 2021.  
 
Seniorrådet havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandard og tilsynspolitik.  
 
Handicaprådets foreningsrepræsentanter (dvs. rådsmedlemmerne ekskl. 
kommunalbestyrelsesmedlemmer og medlemmer ansat i kommunen) har afgivet høringssvar, som 
er vedlagt sagen.  
 
Handicaprådet foreslog yderligere, at det i kvalitetsstandarden blev præciseret, at træning efter 
bestemmelserne om vederlagsfri fysioterapi er adskilt fra træning efter Lov om Social Service. 
Dette er indarbejdet i kvalitetsstandarden. 
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Handicaprådet havde ingen kommentarer til tilsynspolitikken. 
 
Kvalitetsstandarderne og tilsynspolitikken publiceres på kommunens hjemmeside. 
 
Der er i kvalitetsstandarden for 2021 foretaget redaktionelle ændringer og sproglige tilretninger, og 
forelægges i en udgave, hvor ændringerne er markeret.  
 
Yderligere er der udarbejdet indsatsbeskrivelser for rehabilitering (Lov om Social Service  
§ 83 a), genoptræning (Lov om Social Service § 86, stk. 1) samt vedligeholdende træning (Lov om 
Social Service § 86, stk. 2). 
 
Der er ikke foreslået ændringer i forhold til serviceniveauet. 
 
Link til Gentofte Kommunes hjemmeside - Kvalitetsstandard 2020: Hjælp og pleje - Gentofte 
Kommune 
 
Det er Social & Sundheds vurdering, at den forelagte kvalitetstandard og politikken for tilsyn lever 
op til formålet med at beskrive kommunens tilbud på en måde, så det danner grundlag for en 
forventningsafstemning mellem borger og kommune. 
 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At ”Kvalitetstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2021” godkendes. 
 

2. At ”Politik for tilsyn 2021” godkendes. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget 
 
 Dato: 19-05-2021 
 
 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
 
Bilag 
1. Kvalitetsstandarder §§ 83, 83a, 86 og 79a 2021 (3879599 - EMN-2021-01763) 
2. Politik for tilsyn med hjemmehjælp 2021 (3879600 - EMN-2021-01763) 
3. Høringssvar Handikaprådet Kvalitetsstandard 2021 (3940881 - EMN-2021-01763) 
 

4 (Åben) Opfølgning på henvendelse til erhvervsministeren om lærlingekrav  
  
Sags ID: EMN-2019-03530 
 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Hj%C3%A6lp-og-pleje
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Hj%C3%A6lp-og-pleje
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Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 27. august 2019, punkt 15, at opfordre 
erhvervsministeren til at ændre reglerne om lærlingeklausuler i overensstemmelse med Gentofte 
Kommunes forslag til en ny lærlingemodel, hvorefter en virksomhed skal have haft lærlinge ansat i 
minimum ét år, hvis den skal komme i betragtning til en opgave i kommunen.  
 
Der har siden været dialog med minister og ministerie, men den fornødne ændring af reglerne er 
stadig ikke sket. Der er et stigende behov for lærlingepladser og derfor indstilles det, at der endnu 
en gang rettes henvendelse til erhvervsministeren med opfordring til straks efter Folketingets 
åbning den 5. oktober i år at fremsætte lovforslag, som vil muliggøre, at Gentofte Kommunes 
lærlingemodels behandling og vedtagelse i efteråret 2021.   
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 27. august 2019, punkt 15, at ansøge 
erhvervsministeren om at ændre reglerne i overensstemmelse med Gentofte Kommunes forslag til 
en ny lærlingemodel, hvorefter en virksomhed skal have haft lærlinge ansat i minimum ét år, hvis 
den skal komme i betragtning til en opgave i kommunen.  
 
Der er efter Kommunalbestyrelsens henvendelse til erhvervsministeren afholdt møder og 
korresponderet på både politisk niveau mellem den tidligere borgmester og ministeren og på 
administrativt niveau - uden at det har ført til fremsættelse af lovforslag om den fornødne ændring 
af reglerne. 
 
I denne dialog er der opnået enighed mellem forvaltningen og Erhvervsministeriet om, at 
Folketinget kan vedtage den nye lærlingemodel for kontrakter under tærskelværdierne og uden 
grænseoverskridende interesse. For så vidt angår kontrakter over tærskelværdierne vil 
implementering af lærlingemodellen kræve en ændring af EU-reglerne.  
 
I lyset af, at der i oktober 2020 endnu ikke var fremsat et lovforslag i Folketinget rettede Gentofte 
Kommune fornyet henvendelse til erhvervsministeren den 28. oktober 2020.  
 
Erhvervsminister Simon Kollerup svarede den 11. marts 2021 at der er tale om en dagsorden, der 
ligger ham meget på sinde, men at corona-epidemien har fyldt en del det seneste år og at 
ministeriet derfor har valgt at udskyde behandlingen af lovforslaget vedrørende udbudsloven.  
 
Danmark er stadig i en situation, hvor tusindvis af unge stadig mangler en lærlingeplads. Og 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har 10. marts 2021 offentliggjort en analyse, som 
konkluderer, at der i 2030 kommer til at mangle 99.000 faglærte. 
Gentofte Kommunes lærlingemodel skønnes at give væsentlig flere lærlingepladser – og derfor 
indstilles det, at der endnu en gang rettes henvendelse til erhvervsministeren med opfordring til at 
fremsætte lovforslag om Gentofte Kommunes lærlingemodel. 
 
Den hidtidige korrespondance og udkast til brev er vedlagt. 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
 
At udkast til brev til erhvervsminister Simon Kollerup godkendes. 
 
Tidligere beslutninger: 
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. 
 
 
Bilag 
1. Brev fra Gentofte Kommunalbestyrelse (3095918 - EMN-2019-03530) 
2. Lærlingemodel - Sådan vil Gentofte Kommune gerne arbejde med lærlingekrav (3095920 - 
EMN-2019-03530) 
3. Brev til erhvervsminister Simon Kollerup (3996089 - EMN-2019-03530) 
4. Svar fra erhvervsministeren til Hans Toft (3996092 - EMN-2019-03530) 
5. Udkast til brev til erhvervsminister Simon Kollerup (3996733 - EMN-2019-03530) 
 

5 (Åben) Overdragelse af DSI Korsgårdens aktiver til Gentofte Kommune  
  
Sags ID: EMN-2021-02875 
 
Resumé 
Den selvejende institution, DSI Korsgården, ønsker at opløse sig selv med henblik på 
overdragelse af institutionens bygning og kapital til Gentofte Kommune. Beslutningen er 
betinget af Gentofte Kommunes godkendelse. Dagtilbud anbefaler, at ejendommen 
overdrages til kommunen. Der iværksættes samtidig en gennemgang af ejendommen med 
henblik på at konstatere om der er større fejl og mangler, der påvirker det fremtidige 
vedligeholdelsesbehov. 
 
 
Baggrund 
DSI Korsgården huser to institutioner dels en afdeling af den kommunale institution 
Børnehuset Skovshoved og dels den selvejende daginstitution Skovshoved Vuggestue. 
DSI Korsgårdens formål er at bevare tidssvarende lokaler og forestå driften af 
børneinstitutionerne i ejendommen. Den selvejende institutions kapital består af friværdien 
i ejendommen matrikel nr. 5 va af Ordrup by, Skovshoved sogn samt opsparede midler. 
 
Ejendommen har ifølge BBR et grundareal på 3.828 m2 og det bebyggede areal er 1.124 
m2. og derudover 334 m2 overdækket areal (heraf affaldsrum). Den offentlige vurdering af 
ejendomsværdien er 8,9 mio. kr. 
 
På baggrund af DSI Korsgårdens ønske om at overdrage ejendommen til Gentofte 
Kommune, og en aktuel situation med skimmelvækst, hvor der nu er iværksat et større 
arbejde for fugtskader har Dagtilbud foretaget en vurdering af det fremadrettede behov for 
ejendommen til daginstitutioner. 
 
Bygningen er tegnet af arkitekt Arne Jacobsen til daginstitutionsformål og efterfølgende 
udvidet som sådan, da behovet for pladser blev større. Bygningen huser den selvejende 
daginstitution Skovshoved Vuggestue og en afdeling af den kommunale institution 
Børnehuset Skovshoved (afd. Nordlyset). Den kommunale afdeling indeholder 3 
vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper og den selvejende daginstitution 4 
vuggestuegrupper. Dagtilbud finder, at lokalerne er indrettet, så de er særdeles velegnede 
til at drive daginstitutioner i, ligesom begge institutioner har gode legepladser. 
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Konstruktionen med den selvejende institution, DSI Korsgården, har de seneste mange år 
vist sig uhensigtsmæssig, og DSI Korsgårdens bestyrelse anmoder derfor 
Kommunalbestyrelsen om at godkende en opløsning af den selvejende institution DSI 
Korsgården med henblik på overdragelse af DSI Korsgårdens kapital, herunder den faste 
ejendom, til Gentofte Kommune. Beslutningen er betinget af Kommunalbestyrelsens 
godkendelse. Det er en enstemmig bestyrelse, der ønsker dette. 
 
Samtidig med opløsning af DSI Korsgården og overdragelsen til kommunen iværksættes 
en gennemgang af ejendommen med henblik på, at konstatere om der er større fejl og 
mangler, der påvirker det fremtidige vedligeholdelsesbehov. 
 
I dag finansieres driften af ejendommen af Gentofte Kommune med et huslejetilskud, der 
udover driften også dækker udgifter til ekstern revision og bogføring og lignende. Når 
Gentofte Kommune overtager driften pr. 1. januar 2022, foreslås DIS Korsgårdens 
huslejetilskud mv. fra kommunen svarende til 0,94 mio. kr. i 2022 at tilgå Gentofte 
Ejendomme til fremadrettet drift og vedligeholdelse m.v. af ejendommen. 
 
Samtidig iværksættes en gennemgang af ejendommen med henblik på nærmere at 
vurdere og konkretisere det fremtidige vedligeholdelsesbehov, som på baggrund af et 
indledende gennemsyn vurderes at være betydeligt lavere end ejendommens værdi.  
 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At kommunen overtager DSI Korsgårdens kapital, herunder den faste ejendom 
 

2. At de driftsmæssige forhold indarbejdes i budgetforslaget for 2022. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
      
 
Bilag 
 

6 (Åben) Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2020  
  
Sags ID: EMN-2021-03297 
 
Resumé 
Gentofte Kommunes årsregnskab for 2020 blev forelagt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. 
april 2021, pkt.18. Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer for og 1 stemme imod, at 
oversende regnskabet til revision.  
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Kommunens økonomi er robust og udvikler sig generelt fornuftigt og hensigtsmæssigt. Det 
foreliggende regnskab for 2020 er et resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende 
omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer.   
 
Baggrund 
Gentofte Kommunes revision PwC har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2020. 
 
Revisionen har fremsendt følgende: 
1. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2020 (bilag 1) 
 
2. Bilag 2 og 3 til revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet 2020, redegørelse til 
ressortministerierne om revisionen af de sociale områder (bilag 2) 
 
Det fremgår af revisionens erklæring og revisionsberetningen, at regnskabet i alle væsentlige 
henseender er rigtigt udarbejdet og i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners 
budget og regnskabsvæsen, revision m.v. 
 
Revisionsberetningen for kommunens årsregnskab 2020 har ikke givet anledning til forbehold eller 
bemærkninger.  
 
Vedrørende de sociale it-systemer skriver revisionen, at det nye sygedagpengesystem (”KSD”) i 
2020 generelt på landsplan er fejlbehæftet. Revisionen har været opmærksom på dette forhold og 
har foretaget de nødvendige supplerende revisionshandlinger i Gentofte Kommune, hvor der er 
fundet én fejl, der er berigtiget, men uden det har medført forbehold til kommunens regnskab. 
Ved sagsrevisionen er der fundet én fejl på området Social og Handicap, hvor et fysisk møde ikke 
er gennemført pga. corona, det har ikke haft økonomiske konsekvenser og der er rettet op på 
processer. 
 
 
 
Indstilling 
Økonomi og Personale indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At revisionsberetningen for regnskab 2020 inkl. Bilag 2 og 3 godkendes og at beretningen 
sendes til Ankestyrelsen med kommunens besvarelse til bemærkningen. 

 
2. At årsregnskabet for 2020 godkendes i sin helhed. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2020 (3990867 - EMN-2021-03297) 
2. Bilag 2 - 3 til revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2020 (3990881 - EMN-2021-
03297) 
 

7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
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Sags ID: EMN-2019-00048 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

8 (Lukket) Gentoftekunstneren 2022 
 
 

9 (Lukket) Evt. køb af ejendom 
 
 

10 (Lukket) Salg af areal 
 
 

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

12 (Åben) Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00615 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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