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1 (Åben) Meddelelser fra formanden  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-03659 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

2 (Åben) Forslag til Lokalplan 323.1 for plejeboligerne Jægersborghave. Offentlig høring  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-02653 

 

Resumé 
Der skal opføres 72 nye plejeboliger i tilknytning til de eksisterende 72 plejeboliger 
beliggende ved Jægersborghave. 
 
Projektet forudsætter vedtagelse af et tillæg til Lokalplan 323 med tilhørende 
miljøvurdering samt et kommuneplantillæg. 
 
Der skal tages stilling til, om forslag til Lokalplan 323.1 med tilhørende miljøvurdering og 
forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2017 skal sendes i offentlig høring, samt om der skal 
holdes borgermøde i høringsperioden. 
 

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2018, dagsordenspunkt 5, blev sagen udsat, idet 
Gentofte Kommune – på trods af adskillige henvendelser 
igennem næsten 1 år – stadig var uden svar fra staten på fortolkning af en 
reguleringsklausul, og idet kommunen ikke ville tage den deraf følgende risiko for at 
skulle betale en ekstra købesum på ca. 11,5 mio. kr. Staten har - efter en fornyet 
rykkerskrivelse den 17. september 2018 fra Gentofte Kommune – i svarskrivelse den 18. 
september 2018 bekræftet Gentofte Kommunes fortolkning af reguleringsklausulen, hvorfor sagen 
forelægges for Kommunalbestyrelsen på ny. 
 
Baggrund 
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Som led i moderniseringen af rehabiliteringscentret Tranehaven skal der ske en 
inddragelse af det tilstødende Plejecenter Ordruplund og de nuværende 39 plejeboliger. 
Da prognoserne viser et stigende behov for etablering af plejeboliger i Gentofte Kommune, 
vil det være nødvendigt at genopføre disse samt et yderligere antal plejeboliger. 
 
Der er således ønske om at opføre 72 nye plejeboliger i tilknytning til de eksisterende 72 
plejeboliger beliggende ved Jægersborghave, jf. punkt på dagsordenen vedrørende 
godkendelse af skitseprojekt. Herved øges kommunens samlede plejebolig kapacitet med 
33 boliger. 
 
Projektet forudsætter vedtagelse af et tillæg til Lokalplan 323 med tilhørende 
miljøvurdering samt et kommuneplantillæg. 
 
Med de 72 nye boliger med tilhørende servicearealer vil etagearealet blive øget med ca. 
6.400 m² svarende til en bebyggelsesprocent der overstiger 40% Den gældende Lokalplan 
323 for Jægersborg Kaserne giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40 %.  
 
For at muliggøre projektet skal der udarbejdes et tillæg til Lokalplan 323 med tilhørende 
miljøvurdering samt et kommuneplantillæg, hvori den maksimalt tilladte 
bebyggelsesprocent bliver 55 %.  
 
Der foreligger skitser for projektet, hvor de 72 nye boliger etableres som en selvstændig 
bygning samt et orangeri placeret mod nord-øst på Jægersborghavegrunden.   
 
I processen har der været dialogmøder med Jægersborghave, Ordruplund og nærmeste 
naboer i de tidligere kasernebygninger. 
 
Den 25. juni blev der afholdt indledende borgermøde på rådhuset, hvor planerne blev 
gennemgået. Der var bemærkninger vedrørende visualisering af byggeriet, behovet for 
fældning af træer i forbindelse med etablering af bebyggelse i randområdet mod øst og 
forhold i forbindelse med byggeprocessen. 
 
Link til lokalplanforslaget: 
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=519 

 
 
 

 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At forslag til Lokalplan 323.1 med tilhørende miljøvurdering og forslag til tillæg 6 til 
Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring. 

 
2. At der holdes borgermøde i høringsperioden. 

 
Tidligere beslutninger: 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=519
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Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-08-2018 

Økonomiudvalget den 17. august 2018 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet det præciseres i § 5, stk. 1 at ”Med 
vedtagelsen af denne lokalplan ophæves § 6, stk. 3 i Lokalplan 323, der fastlægger at 
bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 40. 
 

Udvalg: Kommunalbestyrelsen Dato: 27-08-2018 

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018  

 

Forelæggelse af: Borgmesteren 
 

Vedtagelse: Udsat, idet Gentofte Kommune – på trods af adskillige henvendelser igennem 

næsten 1 år – stadig er uden svar fra staten på fortolkning af en reguleringsklausul, og idet 

kommunen ikke vil tage den deraf følgende risiko for at skulle betale en ekstra købesum på ca. 

11,5 mio. kr. 
 

 

Bilag 
1. Tillæg 6 til kommuneplan 2017 (2427059 - EMN-2018-02653) 

2. 323.1-Jægersborghave 13.08.2018 kl. 18 (2427045 - EMN-2018-02653) 

3. miljøvurderingsrapport vedr. Lokalplan 323.1 (2427054 - EMN-2018-02653) 

 

3 (Åben) Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen. 
Endelig vedtagelse.  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-01857 

 

Resumé 
Forslag til Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen med 
ledsagende forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017 har været fremlagt i offentlig høring fra den 3. 
maj til den 28. juni 2018. 
 
Der skal tages stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt. 

 
Baggrund 
Planernes formål er at give Busses Skole mulighed for at udvide og at sikre, at dette sker i 
sammenhæng med den eksisterende bebyggelse og med hensyntagen til omgivelserne. 
Udvidelsen vil omfatte en række tilbygninger og ombygninger. 
 
Derudover er det formålet at fastlægge plangrundlaget for de to ejendomme på Nordre Enggaard. 
For disse to ejendomme ændrer Lokalplan 381 ikke de bebyggelsesregulerende bestemmelser, 
der hidtil har været fastlagt i Lokalplan 185 og giver dermed ikke mulighed for yderligere 
bebyggelse her. 
 
Lokalplan 381 fastsætter bestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent, bygningshøjde, 
byggefelter, parkering, materialer, byggelinjer m.m.  
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Kommunalbestyrelsen har på møde den 30. april 2018, pkt. 2, enstemmigt vedtaget at sende 
planforslagene i offentlige høring. 
 
Lokalplanforslaget kan ses via dette link: 
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=500 
 
Den 29. maj blev afholdt et borgermøde, hvor planerne blev præsenteret. 
 
Der er i høringsperioden modtaget 5 henvendelser, heraf en med underskriftindsamling hvor 48 
naboer har skrevet under.  
 
Henvendelserne omhandler primært bygningskvadratmeter pr. elev, udearealer i kvadratmeter pr. 
elev, bebyggelsestæthed, indbliksgener, bebyggelses højde og trafikforhold. 
 
Trafikløsninger reguleres ikke i lokalplanen. Park og Vej er i dialog med Busses Skoles bestyrelse 
om mulighederne for at forbedre trafik - og parkeringssituationen omkring skolen.  
 
Der vedlægges notat med resumé af og kommentarer til de modtagne henvendelser. 
 
Plan og Byg foreslår, at det præciseres i bestemmelserne, der vedrører bebyggelsens omfang og 
placering, at bygningshøjden i byggefelt 1 ved facaderne mod nord (Mosebuen) og syd maksimalt 
kan være 8 m. 
 
§ 6.2 foreslås ændret til følgende: 
 
”Indenfor byggefelt 1 må ny bebyggelse opføres i højst 2 etager eksl. kælder, og med en maksimal 
højde mellem 8 og 9 meter over terrænkote, anvendt som referencekote, svarende til, at 
bebyggelsen ikke må opføres højere end koter mellem 37,85 meter og 38,5 meter (DVR90). 
 
Facadehøjden mod nord og syd i byggefelt 1 må maksimalt være 8 m over terrænkoten.” 
 
Der foreslås samtidig redaktionelle ændringer i kortbilaget, således at de maksimalt tilladte højder 
på de tre byggefelter bliver tydeligt fremhævet. 
 
Plan og Byg foreslår samtidig, at muligheden for garager og carporte tages ud, således at § 6.3 
ændres til følgende:  
 
”Udenfor de i § 6.2 fastlagte byggefelter kan der opføres udhuse, pavilloner og lignende 
småbygninger i 1 etage”. 
 

 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller: 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At forslag til Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen med 
ledsagende forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med de af Plan og Byg 
foreslåede ændringer. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-09-2018 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=500
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Økonomiudvalget den 17. september 2018  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Notat vedrørende indkomne bemærkninger til forslag til Lokalplan 381 (2412979 - EMN-

2018-01857) 

2. Horingssvar Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole, ved Vangedevej og Mosebuen 

(2404216 - EMN-2018-01857) 

3. Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen_Forslag 

(2249711 - EMN-2018-00563) 

4. Tillaeg-9-til-Kommuneplan-2017 (2249380 - EMN-2018-00563) 

 

4 (Åben) Lokalplan 399 for Kollegievej 6. Endelig vedtagelse  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2015-12644 

 

Resumé 
Forslag til Lokalplan 399 og forslag til Lokalplan 400 har været sendt parallelt i høring i perioden fra 
den 14. december 2017 til den 8. februar 2018. Begge forslag omhandlende 21 rækkehuse på 
Kollegievej 6, men dog med hver sin placering på grunden.   
 
Efter både høring og borgermøde i høringsperiode, har der været overvejende enighed om, at 
lokalplanforslag 399 indeholder den mest harmoniske bebyggelsesplan, der bedst kan tilpasses 
det omkringliggende byggeri. 
 
Der skal tages stilling til, om Lokalplan 399 skal vedtages endeligt. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på møde den 11. december 2017, pkt. 5, at sende 
forslag til Lokalplan 399 og forslag til Lokalplan 400 for Kollegievej 6 i parallel høring. Begge 
lokalplanforslag vil gøre det muligt at opføre 21 rækkehuse på ejendommen. 
 
Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden. 
 
Der er indkommet høringssvar fra 26, hvoraf 3 er fællessvar fra Kollegiehavens Ejerlaug, 
Rækkehusene Kollegievej 3-15 og Grundejerlauget Berlings Have. I tilkendegivelserne er 13 mest 
positivt stemt for Lokalplan 399, 2 er mest positivt stemt for Lokalplan 400, mens de øvrige 
tilkendegiver, at de to forslag er lige gode. 
 
Fra beboere i Kollegiehaven er der - uanset hvilken plan, der vedtages endeligt -ønske om, at 
byggefelterne rykkes 5-10 m væk fra Kollegiehaven samt at det tilladte vinduesareal i de nye 
rækkehuse reduceres ved at kræve, at maksimalt 40 % af facaden må være vinduer. 
 
Det er ikke muligt at rykke byggefeltet mere end 2 m, hvis bebyggelsesplanen skal kunne 
realiseres med bibeholdelse af rimelige forhaver til rækkehusene. For så vidt angår vinduesarealet 
bør det i et nutidigt rækkehus være muligt at have et vinduesareal på op til 50 % af facaden. 
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I flere høringssvar er der ønske om, at bebyggelsesprocenten sættes lavere end de 40 %, der er 
fastsat i planforslagene. 
 
En rækkehusbebyggelse opført inden for byggefelterne vil med en bebyggelsesprocent på 40 % 
resultere i åben rækkehusbebyggelse, som vil indpasse sig i den eksisterende bebyggelsesstruktur 
i området. 

 
På baggrund af høringen foreslår Plan og Byg, at Lokalplan 399 vedtages endeligt med følgende 
ændringer: 

 

 Byggefeltet langs Kollegiehaven rykkes 2 meter længere væk fra Kollegiehaven. Det er ikke 
muligt at rykke yderligere, hvis bebyggelsesplanen skal kunne realiseres med bibeholdelse 
af rimelige forhaver til rækkehusene. 

 Formuleringen i § 7.5 ændres fra ”Mindst 40 % af facaden på hver bolig skal samlet set 
udgøres af vinduer” til ”Maksimalt 50 % af hver facade på hver bolig må udgøres af 
vinduer” 

 
 
Lokalplanforslag 399 og Lokalplanforslag 400 kan ses her: 
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=426 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=475 

 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Lokalplan 399 vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-09-2018 

Økonomiudvalget den 17. september 2018  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet ”Mindst 40% ændres til ”Maksimalt 40%” i § 7.5. 
 

 

Bilag 
1. Notat vedr. høringssvar Kollegievej 6_LP_399_og_400 (2451308 - EMN-2015-12644) 

2. Høringssvar_red_3 (2455301 - EMN-2015-12644) 

3. LP 399 Kollegievej6_13.12.2017_red (2451087 - EMN-2015-12644) 

4. LP400 Kollegievej6 13.12.2017_red (2451088 - EMN-2015-12644) 

 

5 (Åben) Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46. Endelig vedtagelse  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03603 

 

Resumé 
Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46 har været udsendt i offentlig høring i perioden 21. juni til 
den 27. august 2018. 
 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=426
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=475
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Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 18. juni 2018, pkt. 2, at sende forslag til Lokalplan 
404 for Skjoldagervej 38 og 46 i offentlig høring. 
 
Området er i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde 4.B2, der fastlægger den generelle 
anvendelse til boligområde og den specifikke anvendelse til etageboliger. 
 
På ejendommene er der i 1955-1957 opført garager. Garagebebyggelsen blev opført i forbindelse 
med opførelsen af den nordvest for beliggende etagebebyggelse. Bebyggelsen blev på daværende 
tidspunkt godkendt som et samlet hele. 
 
Området omkring Smakkegårdsvej, Jægersborg Allé og Skjoldagervej er planlagt og anlagt i 
1940érne og 50érne med etageboliger - som en åben parkbebyggelse med fælles grønne 
friarealer, parkeringsarealer og interne fordelingsveje. 
 
Lokalplanen fastlægger, at området som hidtil skal anvendes til parkering, da området anses som 
fuldt udbygget. 
 
Der er ikke indkommet bemærkninger til lokalplanforslaget. 
 
Lokalplanen kan ses via dette link: 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=512 
 
 

 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46 vedtages endeligt. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-09-2018 

Økonomiudvalget den 17. september 2018  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Lokalplan 404.Forslag (2445462 - EMN-2018-03603) 

 

6 (Åben) Anlægsbevilling til Kystvejen syd, renovering og sikring af stenglacis  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03730 

 

Resumé 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=512
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Der søges om anlægsbevilling til renovering af stenglaciset på ydersiden af kystsikringen på den 
sydlige del af Kystvejen samt supplerende stenkastning foran glaciset. 

 
Baggrund 
I forbindelse med det igangværende anlægsprojekt med renovering af afvanding, kystsikring og 
belægninger på den sydlige del af Kystvejen kan der opnås god synergi ved samtidig at foretage 
nødvendig renovering af stenglaciset på ydersiden af højvandssikringen. 
Samtidig vil det være hensigtsmæssigt yderligere at sikre de foretagne arbejder ved at supplere 
den eksisterende stenkastning foran glaciset, som har til formål at bryde bølgerne og dermed 
reducere fremtidige skader på glaciset efter renovering. 
 
Samme sikring er foretaget på den nordlige del af Kystvejen ifm. Novafos’ bassinledning og 
retablering herefter. 
 
Anlægsbevillingen vedrører således dels udførelse af reparationsarbejder på stenglaciset på 
ydersiden af kystsikringen, dels supplering af stenkastning foran glaciset. Der vedlægges 
illustration af de omhandlende arbejder. 
 
Projektet falder ind under Bilag A.04’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i kommunens 
”Regler for Økonomistyring”. 
 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 1,763 mio. kr. til renovering og sikring af stenglacis langs den sydlige del af 
Kystvejen, med finansiel dækning på 1,721 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb til Renovering 
af bygværker samt 0,042 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb til Renovering af kystsikring 
langs Kystvejen. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-09-2018 

Økonomiudvalget den 17. september 2018  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Kystvejen - Glacis og stenkastning (2450563 - EMN-2018-03730) 

2. Skema 1 - Anlægsbevilling til Kystvejen syd, renovering og sikring af stenglacis (2432099 - 

EMN-2018-03730) 

 

7 (Åben) Anlægsbevilling til inklusion på Maglegårdsskolen  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03663 

 

Resumé 
I forlængelse af drøftelserne på Skoleudvalgsmødet den 7. februar 2018 vedr. 
”Specialundervisning – Oprettelse af gruppeordninger”, ansøges der om en anlægsbevilling på 
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300.000 kr. til mindre flytninger og ombygninger på Maglegårdsskolen for at gøre lokalerne 
velegnede til skolens inklusionsindsats. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune ønsker at sikre bedre rammer for elever med særlige behov. I den forbindelse 
ansøges der om midler til mindre flytteopgaver og ombygninger på Maglegårdsskolen. 
 
Villaen på Maglegårdsskolen ønskes indrettet som et inkluderende læringsmiljø som base for 
elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne profiterer af at være i et mindre 
undervisningsmiljø, hvor personlig, social og faglig udvikling er i højsædet. Hvert rum skal have en 
funktion, hvor børnene ved, hvad der skal ske. Derfor er det vigtigt, at indretningen af rummene 
tydeligt afspejler den funktion de enkelte rum har.  
 
Projektet indebærer: 

- At der etableres et stort rum mod syd i stueetagen. Der skal dannes 
klassefællesskaber, som kan understøtte læring, trivsel og udvikling. Lokalet vil 
danne udgangspunkt for fælles undervisningsforløb, men der vil også være små 
arbejdsstationer, hvor eleverne kan fordybe sig individuelt. 

- At der opsættes et køkken i det store rum mod vest. Børnegruppen har store 
udfordringer med deres arbejdshukommelse og derfor skal der arbejdes med læring 
på mange forskellige måder. Et køkken kan understøtte både den naturfaglige og 
matematiske undervisning, men samtidig også få sat noget praksis på de 
humanistiske fag. At lave mad sammen kan være med til at udvikle de sociale 
kompetencer. 

- At der etableres et kontor/ mødelokale på 1. sal, hvor der i dag er er en 
køkkenvask, som ønskes fjernet. 

- At der kommer metalvask, brusekabine og et stort skab på det store toilet i 
stueetagen. 

- At skunkskabene i det store rum på førstesalen skal væk. Efterisolering af ydervæg 
mod vest vil være nødvendig. 

- At der skabes mulighed for at have åbne døre mellem rummene. Elevgruppen har 
brug for støtte og visuel kontakt med personalet, der oftest skal have ansvaret for 
mere end ét lokale pr. person. 

 
Projektet forventes gennemført inden 1. november 2018. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 300.000 kr. til gennemførelse af ombygning af villaen på Maglegårdsskolen 
med finansiering via puljen Etablering af ændret fysiske rammer for at højne inklusionen af børn og 
unge i sårbare situationer. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-09-2018 

Økonomiudvalget den 17. september 2018  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
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Bilag 
1. Skema 1 - Inklusion på Maglegårdsskolen (2432290 - EMN-2018-03663) 

 

8 (Åben) Anlægsbevilling til vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-02374 

 

Resumé 
Der søges om anlægsbevilling på 670.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver i de 
midlertidige flygtningeboliger samt til en række mindre tilpasningsarbejder i forbindelse med de 
midlertidige flygtningeboliger på Hellerupvej. Bevillingen finansieres over puljen ”Boliger til 
boligsociale formål”. 

 
Baggrund 
På investeringsoversigten for 2018 er der afsat 1 mio. kr. i en særlig pulje til vedligeholdelse af 
kommunens boliger til boligsociale formål. 
 
Der ansøges om: 
 

 500.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver som følge af forekomst af 
skimmelsvamp mv. i de midlertidige boliger til flygtninge. Kommunen er som udlejer 
forpligtet til at foretage udbedring. 

 170.000 kr. til en række mindre tilpasninger, herunder etablering af bad på 1. og 2. sal samt 
rumadskillelse, i de midlertidige flygtningeboliger på Hellerupvej med henblik på at optimere 
fleksibiliteten og anvendelsen af disse.  
  

 

Indstilling 
Gentofte Ejendomme indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der meddeles anlægsbevilling på 670.000 kr. til gennemførelse af ovennævnte arbejder 
finansieret over det på investeringsoversigt 2018 afsatte rådighedsbeløb. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-09-2018 

Økonomiudvalget den 17. september 2018  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Skema 1 - puljemidler til vedligeholdese af boliger til boligsociale formål 2018 (2315130 - 

EMN-2018-02374) 
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9 (Åben) 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave - godkendelse af skitseprojekt  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03133 

 

Resumé 
Der foreligger nu skitseprojekt for nybyggeri af 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave, der 
indstilles til godkendelse af Kommunalbestyrelsen som grundlag for behandling af forslag til 
lokalplantillæg samt som grundlag for senere udbud i totalentreprise.  
 

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2018, dagsordenspunkt 5, blev sagen udsat, idet 
Gentofte Kommune – på trods af adskillige henvendelser 
igennem næsten 1 år – stadig var uden svar fra staten på fortolkning af en 
reguleringsklausul, og idet kommunen ikke ville tage den deraf følgende risiko for at 
skulle betale en ekstra købesum på ca. 11,5 mio. kr. Staten har - efter en fornyet 
rykkerskrivelse den 17. september 2018 fra Gentofte Kommune – i svarskrivelse den 18. 
september 2018 bekræftet Gentofte Kommunes fortolkning af reguleringsklausulen, hvorfor sagen 
forelægges for Kommunalbestyrelsen på ny. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2017, dagsordenens pkt. 4, med 18 stemmer for og 
1 stemme imod (D) at anlægsbevilge 4,5 mio. kr. til totalrådgiverudbud, brugerinddragelse, 
udarbejdelse af forprojekt, forundersøgelser og byggeprogram for modernisering af Tranehaven og 
opførelse af 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave. 
 
Som led i moderniseringen af rehabiliteringscentret Tranehaven skal der ske en inddragelse af det 
tilstødende Plejecenter Ordruplund og de nuværende 39 boliger. Da prognoserne viser et stigende 
behov for etablering af plejeboliger i Gentofte Kommune, vil det være nødvendigt at genopføre 
disse samt et yderligere antal boliger. Det er hensigtsmæssigt at opføre de 72 nye plejeboliger i 
tilknytning til de eksisterende 72 plejeboliger ved Jægersborghave. Herved øges kommunens 
samlede plejebolig kapacitet med 33 boliger. 
 
Der foreligger nu et skitseprojekt for de 72 nye plejeboliger på Jægersborghavegrunden. 
Skitseprojektet er baseret på en vurdering af muligheden for indpasning af nyt byggeri i området, 
på forundersøgelser og tekniske afklaringer samt på dialog med ledelse og medarbejdere på det 
nuværende Jægersborghave. I dialogen har der ligeledes indgået en referencegruppe fra 
Ordruplund, hvorfra der vil ske overflytning af de eksisterende 39 plejeboliger som led i 
moderniseringen af Tranehaven. 

Skitseprojektet er nærmere beskrevet i vedlagte bilagsnotat og indstilles til godkendelse som 
grundlag for behandling af forslag til lokalplantillæg samt som grundlag for senere udbud i 
totalentreprise. 
 
Hovedelementer i skitseprojektet 

 De 72 nye plejeboliger har en størrelse på ca. 72 m2 brutto som i det nuværende 
Jægersborghave. 

 Disponering af boliger samt organiseringen af afdelingerne afspejler forholdene på det 
nuværende Jægersborghave, med små justeringer baseret på de erfaringer som det 
sundhedsfaglige personale og driften har gjort i det daglige. 

 En række servicefunktioner i det nye og det nuværende byggeri supplerer hinanden. 

 Det nye orangeri opføres som et centralt og samlende element, der kan anvendes af større 
eller mindre grupper af beboere og pårørende fra begge bygninger.  
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Økonomi  
Jf. Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2018, pkt. 8, er det samlede budget for 
anlægsøkonomien for Tranehaven, Ordruplund og Jægersborghave:  
 

1. Ombygning af Tranehaven: 53,5 mio. kr 

2. Inddragelse af Ordruplund inkl. Etablering af forbindelsesgang, 
etablering af træningskøkkener, indfrielse af restlån samt inventar og 
flytteudgifter: 

24,4 mio. kr. 

3. Jægersborghave, kommunal nettoudgift ved opførelse af 72 plejeboliger: 35,1 mio. kr. 

4. Genhusning af Tranehaven på Sankt Lukas:  7,5 mio. kr. 

 Samlet anlægsøkonomi i alt:  120,5 mio. kr.  

 
Ad. 3) Beløbet på kr. 35,1 mio. kr. er den kommunale nettoudgift ved opførelse af de 72 nye 
plejeboliger og omfatter følgende forhold: 

 Servicearealer inkl. orangeri  

 Diverse tilpasninger i eksisterende kælder, herunder elevatorforbindelse       

 Ekstraomkostninger fundering, forurening og spuns          
 
De 72 plejeboliger skal opføres efter almenboliglovgivningen, og der skal således betales 
kommunal grundkapital. Grundkapitalen modsvares af grundværdien.  
 
Den videre proces 
Det foreliggende skitseprojekt indstilles til godkendelse som grundlag for behandling af forslag til 
lokalplantillæg, jf. punkt på dagsorden vedr. godkendelse af lokalplantillæg, samt som grundlag for 
senere udbud i totalentreprise. Licitationsresultatet fra totalentreprisekonkurrencen forventes 
forelagt på politiske møder i april 2019, hvor der ligeledes vil blive søgt anlægsbevilling til 
projektering af det valgte vinderprojekt. Anlægsbevilling til udførelsen forventes forelagt til politisk 
behandling ved årsskiftet 2019/2020 med henblik på ibrugtagning af det nye byggeri i 4. kvt. 2021. 
 

Indstilling 
Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At skitseprojektet godkendes som grundlag for behandling af forslag til lokalplantillæg samt som 
grundlag for senere udbud i totalentreprise. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-08-2018 

Økonomiudvalget den 17. august 2018 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Kommunalbestyrelsen Dato: 27-08-2018 

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018  

 

Forelæggelse af: Borgmesteren 
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Indlæg af: Frederik Dehlholm 
 

Vedtagelse: Udsat, idet Gentofte Kommune – på trods af adskillige henvendelser igennem 

næsten 1 år – stadig er uden svar fra staten på fortolkning af en reguleringsklausul, og idet 

kommunen ikke vil tage den deraf følgende risiko for at skulle betale en ekstra købesum på ca. 

11,5 mio. kr. 
 

 

Bilag 
1. Bilagsnotat vedr 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave (2379859 - EMN-2018-03133) 

 

10 (Åben) Tilladelse til fælles kommunal social vagtordning  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-02947 

 

Resumé 
Gentofte Kommune har efter ansøgning til Børne- og Socialministeriet sammen med Gladsaxe, 
Herlev, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner den 28. maj 2018 fået tilladelse til en fælles 
kommunal social vagtordning, herunder myndighedsudøvelse, uden for almindelig arbejdstid, i 
weekender og på helligdage jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9 
d. Tilladelsen er givet for en 3-årig periode gældende fra den 28. maj 2018 med mulighed for 
forlængelse. Det er et fælles ønske i kommunerne, at de enkelte kommuners vagtordninger 
fremover skal samarbejde i den fælles vagtordning for at effektivisere medarbejderressourcerne og 
opnå et fagligt løft og en øget vidensdeling kommunerne imellem. Børn og Skole, Kultur, Unge og 
Fritid indstiller til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende 
tilladelsen til at overlade den enkelte kommunes forpligtelse til at yde hjælp efter kapitel 11 i Lov 
om social service til de andre kommuner i samarbejdet som led i en fælles social vagtordning. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune fremsendte den 8. marts 2018 sammen med Gladsaxe, Herlev, Lyngby-
Taarbæk og Rudersdal kommuner ansøgning til Børne- og Socialministeriet om tilladelse til et 
kommunalt samarbejde om fælles social vagtordning, herunder myndighedsudøvelse, vedrørende 
børn og unge, jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9 d. Gentofte 
Kommune indgår i det tværkommunale samarbejde 4K sammen med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk 
og Rudersdal kommuner. Derudover har Gladsaxe Kommune et eksisterende samarbejde med 
Herlev Kommune, hvorfor de fem kommuner er gået sammen om ansøgningen om den nye 
vagtordning. 
 
Kommunerne har i øjeblikket hver deres vagtordning, som sikrer, at der handles på underretninger 
inden for 24 timer, som loven foreskriver. Det er et fælles ønske i kommunerne, at de enkelte 
kommuners vagtordninger fremover skal samarbejde i en fælles vagtordning. Herved vil 
kommunerne kunne effektivisere medarbejderressourcerne og opnå et fagligt løft og en øget 
vidensdeling mellem kommunerne.  
 
Den 28. maj 2018 imødekom Børne- og Socialministeriet kommunernes ansøgning og gav 
tilladelse til at overlade den enkelte kommunes forpligtelse til at yde hjælp efter kapitel 11 i Lov om 
social service til de andre kommuner i samarbejdet som led i en fælles social vagtordning. 
Tilladelsen er givet for en 3-årig periode gældende fra den 28. maj 2018 med mulighed for 
forlængelse. 
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Ansøgning og tilladelse er vedlagt som bilag.  
 
Tilladelsen indebærer, at vagterne i vagtordningen får adgang til de andre kommuners 
underretningspostkasser og vagttelefoner uden for almindelig arbejdstid, i weekender og på 
helligdage. Derudover indebærer tilladelsen, at vagterne på vegne af de andre kommuner, med 
samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge (hvis vedkommende er fyldt 15 år), 
kan træffe afgørelser om foranstaltninger efter Lov om social service kapitel 11 om særlig støtte til 
børn og unge, som af hensyn til barnet eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan vente. 
 
Det er fortsat kommunalbestyrelsen i borgerens opholdskommune, der er politisk ansvarlig for 
vagternes afgørelser, ligesom en borgers eventuel klage over en afgørelse truffet af en af de andre 
kommuner inden for samarbejdet, skal behandles af borgerens opholdskommune, jf. reglerne om 
klage i 66 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 
 
Den fælles kommunale sociale vagtordning evalueres løbende i styregruppen for det 
specialiserede børneområde.  
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At samarbejdet om en fælles kommunal social vagtordning, herunder myndighedsudøvelse, jf. lov 
om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9 d i samarbejde med Gladsaxe, 
Herlev, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner efter tilladelse fra Børne- og Socialministeriet 
godkendes.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Børneudvalget Dato: 21-08-2018 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-09-2018 

Økonomiudvalget den 17. september 2018  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Ansøgning om tilladelse til en fælles kommunal social døgnvagt og herunder samarbejde om 

myndighedsudøvelsen i Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe og Herlev jf. 

retssikkerhedsloven $ 9 (2364060 - EMN-2018-02947) 

2. Tilladelse efter § 9 d i lov om retssikkerhed og administration på det sociale om-råde – 

kommunalt samarbejde om fælles social vagtordning vedrørende børn og unge  (2364061 - 

EMN-2018-02947) 

 

11 (Åben) Kombinationstilbud  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-02626 
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Resumé 
Den nye dagtilbudslov medfører, at alle kommuner fra den 1. juli 2018 skal tilbyde et såkaldt 
kombinationstilbud til forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for 
dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Børneudvalget skal tage stilling til rammer, vilkår og 
finansiering af kombinationstilbuddet i Gentofte Kommune. 
 

 
Baggrund 
Det følger af dagtilbudslovens § 85a, at kommunerne er forpligtet til at tilbyde kombinationstilbud 
til familiemed et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes 
åbningstid.  
 
Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud i kombination med et kommunalt 
tilskud til at ansætte en fleksibel børnepasser udenfor dagtilbuddets åbningstid, eksempelvis om 
natten, aftenen eller i weekenden, mens forældrene er på arbejde. Det er også muligt at købe en 
plads i en eksisterende privat pasningsordning.  
 
Den fleksible børnepasser skal ansættes med et timetal på mindst 10 timer pr. uge, og samlet kan 
et antallet af timer i et kombinationstilbud ikke overstige antallet af timer i et sædvanligt dagtilbud. I 
Gentofte Kommune har daginstitutioner i gennemsnit åbent 50 timer om ugen, mens en dagpleje 
har åbent i 48 timer pr. uge.  
 
Pasningsbehovet i hjemmet og det tidsmæssige omfang af dagtilbudspladsen skal opgøres over 
en periode på mindst fire uger.  
 
Kommunerne skal, jf. lovgivningen, fastsætte egne retningslinjer for administration af 
kombinationstilbud. Retningslinjerne skal indeholde: 

 Beskrivelse af, hvordan forældrene skal dokumentere et arbejdsbetinget pasningsbehov 
uden for normal åbningstid  

 Beskrivelse af, hvordan kommunen ud fra den enkelte families dokumenterede behov 
fastlægger, hvor mange timer henholdsvis deltidsplads i dagtilbud og fleksible pasning 
udgør. 

 
 Det følger videre af lovgivningen, at: 

 Kommunalbestyrelsen skal godkende aftaler om kombinationstilbud og tilrettelægge 
tilbuddet ud fra familiens dokumenterede pasningsbehov 

 Aftalen skal afspejle den enkelte families behov 

 At et kombinationstilbuddet samlet set ikke kan overstige, hvad der svarer til en 
fuldtidsplads i dagtilbud 

 At kommunen skal føre tilsyn med den fleksible pasningsdel tilsvarende den nuværende 
tilsynsforpligtelse med private fuldtids-børnepassere 

 At kombinationstilbud skal tilbydes i alle dagtilbud 
 
Forældrebetalt takst og tilskud til fleksibel pasning: 
Kommunalbestyrelsen skal vedtage den takst, som forældrene skal betale for at barnet benytter 
dagtilbuddet, samt det tilskud familien kan modtage til at ansætte en fleksibel børnepasser.  
 
KL har indskærpet, at både takst og tilskud i forbindelse med et kombinationstilbud skal være 
gradueret i forhold til timetal.  
 
Tilskud til fleksibel pasning 
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Med udgangspunkt i de gældende regler og takster for tilskud til privat fuldtidsbørnepasning (jf. 
dagtilbudslovens § 80-84) foreslås følgende tilskud til ansættelse af fleksibel børnepasser:  
 

 Månedligt grundtilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i 
vuggestuealderen:1858 kr. 
Tilskud pr. ekstra time: 186 kr. 

 Månedligt grundtilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i 
børnehavealderen:977 kr. 
Tilskud pr. ekstra time: 98 kr. 

 
Takst for dagtilbud: 
I Gentofte Kommune er taksten på en ordinær plads i et dagtilbud i dag 3.054 kr. pr. måned for et 
barn i vuggestue og 1.707 kr. for et barn i børnehave.  
 
Da 2/3 af et dagtilbuds ressourcer typisk bruges i tidsrummet fra kl. 9-14, svarende til 25 timer om 
ugen, og der allerede i dag opkræves fuld takst, når et dagtilbud har åbent 40 timer om ugen, 
foreslås det, at der fastsættes en minimumstakst ved 25 timer/uge, mens taksten i intervallet 26 til 
39 timer justeres op til fuld betaling på timebasis.   
 
Nedenstående figur og tabeller illustrerer, hvordan forældrebetalingstaksten fordeler sig efter 
denne model: 
 
Figur 1 Fordeling af forældrebetalingstakst 

 
 
Tabel 1 Prisoversigt for minimums- og maksimumstakst ved kombinationstilbud 

 25 timer/pr uge. Minimumstakst  40 timer/pr uge. Maksimal takst 

Vuggestue 2036 kr. 3054 kr. 

Børnehave 1138 kr. 1707 kr. 

 
Tabel 2 Månedlig takst for en times pasning pr uge i hhv. vuggestue og børnehave for intervallet 26-39 
timer/uge  

Intervallet 26-39 timer/uge 
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 Pr. time 

Vuggestue 67,90 kr. 

Børnehave 37,90 kr. 

 
Taksterne er ekskl. betaling for frokost. Er barnet typisk i dagtilbuddet ved frokosttid, betales 
yderligere 792 kr./måned for mad uafhængigt af antallet af timer, barnet går i dagtilbud.  
 
For dagplejen foreslås det, at taksten udregnes på timebasis som 1/48 af den fulde takst på 4044 
kr./måned. Denne takst er inklusiv frokost, og der kan ikke søges om fritagelse for frokost i 
dagplejen.  
 
Børne- og Socialministeriet forventes på et senere tidspunkt at udmelde mere præcise rammer for 
kommunernes administrationen af kombinationstilbud, hvilket kan betyde, at det bliver nødvendigt 
at justere de rammer, der foreslås med dette punkt.  
 
På baggrund af ovenstående forslag er der udarbejdet et forslag til retningslinjer, jf. bilag 1.  
 
 
Ressourcetildeling til institutionerne 
Dagtilbud forventer som udgangspunkt at ingen eller kun få familier vil gøre brug af ordningen, og 
foreslår derfor at der i udgangspunktet ikke ændres på ressourcetildelingen til institutioner med 
børn, der anvender et kombinationstilbud.  
 
Hvis der mod forventning bliver en større søgning til kombinationstilbud, vil Dagtilbud overveje 
situationen på ny og forelægge spørgsmålet om ressourcetildeling for Børneudvalget.  
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller: 
 
Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At taksten for kombinationstilbud og tilskuddet til fleksibel børnepasning 
godkendes.   

2. At retningslinjerne for kombinationstilbud godkendes.  
3. At forvaltningen bemyndiges til at foretage de nødvendige ændringer i 

retningslinjerne, når Børne- og Socialministeriets rammer for kommunernes 
administration af kombinationstilbud udmeldes. 

4. At institutioner, der har børn i kombinationstilbud modtager fuld betaling for disse 
børn. Hvis der ved udgangen af 2018 er flere end 10 børn i kombinationstilbud 
forelægges sagen til fornyet behandling. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Børneudvalget Dato: 21-08-2018 

1. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
3. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
4. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-09-2018 

Økonomiudvalget den 17. september 2018  
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Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Retningslinjer for kombinationstilbud. Borger (2350672 - EMN-2018-02626) 

 

12 (Åben) Sagsbehandlingsfrister på det sociale område   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-02231 

 

Resumé 
Efter lov om retssikkerhed på det sociale område skal Kommunalbestyrelsen fastsætte 
sagsbehandlingsfrister for ansøgningssager på det sociale område. Fristerne skal 
offentliggøres. De gældende frister blev fastsat i 2010.  
Folketinget har i maj 2018 vedtaget et lovforslag, hvorefter fristerne skal offentliggøres på og 
fremgå tydeligt på kommunens hjemmeside. Fristerne gælder også for afgørelser efter lov om 
social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes for modtagelsen af 
Ankestyrelsens afgørelse.  
På baggrund af ændringsloven har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Kommuneservice og 
Social & Sundhed vurderet, om der er behov for ændringer af de gældende frister . 
Sagsbehandlingsfristerne forelægges til godkendelse.  

 
Baggrund 
De gældende frister blev fastsat i 2010 af Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget samt af 
Økonomiudvalget. Fristerne er offentliggjort på kommunens hjemmeside under de enkelte 
fagområder.  
 
Pligten til at fastsætte sagsbehandlingsfrister gælder som nævnt for ansøgningssager på det 
sociale område. Reglerne gælder derfor ikke i de tilfælde, hvor det er kommunen - og ikke 
borgeren – der rejser en sag. Reglerne gælder endvidere ikke i de tilfælde, hvor der allerede er 
fristregler i lovgivningen, hvilket f.eks. gælder for rejsning af sager om førtidspension. Endelig 
gælder reglerne alene for den sociale lovgivning, og ikke eksempelvis sundhedslovgivningen.  
 
Folketinget har i maj 2018 med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2018 vedtaget et lovforslag om ændring af 
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.  
 
Lovforslaget indeholder en ny bestemmelse, hvorefter fristerne skal offentliggøres på og tydeligt 
fremgå af kommunens hjemmeside. Formålet med fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på 
hjemmesiden er, at borgerne får at vide, hvilket serviceniveau de kan forvente med hensyn til 
sagsbehandlingstid. 
Det er forvaltningens vurdering, at fristerne allerede i dag fremgår med tilstrækkelig tydelighed på 
kommunens hjemmeside.  
 
Lovforslaget indebærer endvidere, at fristerne også skal gælde for afgørelser efter lov om social 
service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. En afgørelse om hjemvisning betyder, at kommunen 
skal genoptage behandlingen af en sag, borgeren har påklaget til styrelsen, og afgøre den på ny.  
 
Fristerne skal fastsættes, så forvaltningen har realistiske muligheder for at overholde dem. I 
vejledningen til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår det af punkt 
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41, at fristerne bør være realistiske, så de for eksempel svarer til den tid, der i praksis går med at 
behandle 80-90 procent af sagstypen. 
 
På baggrund af lovforslaget har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Kommuneservice og Social 
& Sundhed vurderet, om der har været behov for at ændre frister, fordi de fastsatte frister ikke har 
vist sig realistiske. Forvaltningen har endvidere vurderet, om der er behov for at fastsætte nye 
frister, herunder for lovregler der er trådt i kraft efter 2010, og om der er behov for at slette frister, 
f.eks. hvor administrationen af en lovbestemmelse er overgået til Udbetaling Danmark.  
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Kommuneservice og Social & Sundhed foreslår, at der 
fastsættes de i de vedlagte bilag oplistede frister for behandling af ansøgningssager.  
 
Eventuelle bemærkninger fra Handicaprådet og Seniorrådet vil foreligge til møderne i Ældre-, 
Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
og være vedlagt dagsordenen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur Unge og Fritid, Kommuneservice og Social & Sundhed indstiller 
 
Til Børneudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1.  At ovennævnte sagsbehandlingsfrister godkendes,  
 

2.  At fristerne efter lov om social service også gælder for hjemviste sager. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Dato: 16-08-2018 

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Børneudvalget Dato: 21-08-2018 

 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Dato: 23-08-2018 

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-09-2018 

Økonomiudvalget den 17. september 2018  
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 

 

Bilag 
1. Frister for behandling af ansøgningssager m.v. på det sociale område (2311190 - EMN-

2018-02231) 

2. Oversigt over gældende og indstillede sagsbehandingsfrister på det sociale område i 

Gentofte Kommune (2371273 - EMN-2018-02231) 
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13 (Åben) Unges Frie Tid - udvikling og organisering  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03637 

 

Resumé 
Forslag til udvikling af tilbud i Unges Frie Tid (UFT) fremlægges til beslutning i Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
Baggrund 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet et forslag til UFT, der blandt andet uddyber, 
hvordan tilbuddet fremadrettet tager hånd om unge i udsatte positioner, udvikler ungeinvolvering 
og deltagelsesperspektiv samt uddyber medarbejdernes fremtidige, faciliterende rolle i forhold til at 
understøtte unges fællesskaber på unges egne præmisser. 
Forslaget er vedlagt som bilag.  
 
I forslaget fokuseres indsatsen og koncentreres ressourcerne i ét større og samlende ungemiljø, 
hvis profil og åbningstid følger de behov og ønsker, som mange unge har givet udtryk for. Som en 
konsekvens af, at ressourcerne lægges i et større ungemiljø, vil de nuværende ungdomsklubber 
og ungelounges fremover blive benyttet til selvorganiserede aktiviteter og pop up aktiviteter, når 
det er relevant. I Vangede vil der være mulighed for at benytte et lokalt ungemiljø indtil videre. 
Reduktionen i antallet af matrikler frigiver de nødvendige ressourcer til en mere fleksibel, 
differentieret og målrettet pædagogisk indsats, der griber unges udfordringer, behov og initiativer. 
Det skal ske gennem:  
 

 Et tæt og formaliseret samarbejde mellem skole og UFT, der bidrager til et mere nuanceret, 
sammenhængende og helhedsorienteret arbejde med unges trivsel og læring. 

 Målrettede indsatser for unge i udsatte positioner samt fleksibel og differentieret lokal 
tilstedeværelse.  

 Udvikling af medarbejderrollen. 

 Øget kendskab og kommunikation. 

 Styrket samarbejde med SSP, boligsociale medarbejdere og det lokale kultur- og 
foreningsliv som afsæt for arbejdet med unge i udsatte positioner og lokalt forankrede 
aktiviteter i særlige geografiske områder.  

 
Økonomisk holdes tilbuddet inden for rammerne af det nuværende budget. Forslaget indbefatter, 
at der overføres et årsværk til styrkelse af SSP-indsatsen med det formål at opspore unge i udsatte 
positioner, skabe sammenhæng til det øvrige arbejde med unges trivsel samt at brobygge til 
ungemiljø Hellerupvej og andre tilbud og aktiviteter for unge i deres frie tid.  
 
Hvis forslaget vedtages vil modellen for tilbuddene i UFT blive indfaset gradvist med særligt fokus 
på brobygning og gode overgange for de unge, der benytter tilbuddene i dag, og med fuld effekt fra 
august 2019. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At modellen for ny organisering og udvikling af unges frie tid vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Skoleudvalget Dato: 11-09-2018 
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Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
 

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Dato: 11-09-2018 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-09-2018 

Økonomiudvalget den 17. september 2018  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Forslag til udvikling og organisering af tilbud i unges frie tid (2450988 - EMN-2018-03637) 

 

14 (Åben) Unges Frie Tid - medlemsbetaling  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03637 

 

Resumé 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at den eksisterende betalingsmodel erstattes af en ny 
og mere fleksibel model med øget brugerbetaling. 
 
Baggrund 
På Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2018 blev det besluttet, at forvaltningen skal 
udarbejde et forslag om ny betalingsmodel for tilbud i unges frie tid (UFT) til politisk drøftelse i 
september måned. Forslaget er vedlagt som bilag og beskriver fordele og ulemper samt 
administrative og økonomiske konsekvenser ved en ny betalingsmodel.  
 
Den eksisterende betalingsmodel bygger på betalt medlemskab. Det koster 100 kr. pr. måned at 
benytte sig Kommunens ungdomsklubber eller ungelounges – juli er betalingsfri måned. Derudover 
er der i dag brugerbetaling for en række større aktiviteter, som fx rejser, ture og fester. 
 
Unges deltagelsesmønstre er i opbrud, unge efterspørger nye måder at være sammen på, nye 
former for fællesskaber og aktiviteter er i konstant bevægelse. En klassisk model, hvor man er 
medlem af en klub, er ikke tidssvarende, hvis vi skal kunne nå flere unge med tilbud om deltagelse 
i gode fællesskaber. En ændret betalingsmodel vil understøtte forslaget om ny organisering af 
tilbuddene i unges frie tid, hvor der lægges op til mere aktivitetsbårne tilbud samt en større grad af 
fleksibilitet og mobilitet. Betalt medlemskab kan samtidig udgøre en økonomisk barriere for unge i 
udsatte positioner.  
 
Ved at erstatte medlemsbetalingen med aktivitetsbetaling vil en række administrative processer 
samtidig blive fjernet. Det vurderes, at de ressourcer, der bliver brugt på administration af 
medlemsbetalingen for unges brug af ungdomsklubber og ungelounges, i dag overstiger 
nettoindtægterne for medlemskaber. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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1. At den eksisterende betalingsmodel med medlemskaber erstattes af en ny model med øget 

brugerbetaling for aktiviteter. 
2. At der afsættes en mindre pulje fra driftsbudgettet i Unges Frie Tid til unge, der er udfordret 

af en øget deltagerbetaling. 
3. At udgifterne til en ny betalingsmodel afholdes indenfor den eksisterende ramme for Unges 

Frie Tid. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Skoleudvalget Dato: 11-09-2018 

Pkt. 1 – 3. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Dato: 11-09-2018 

Pkt. 1 – 3. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-09-2018 

Økonomiudvalget den 17. september 2018  
 
Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Forslag til ny betalingsmodel (2450989 - EMN-2018-03637) 

 

15 (Åben) Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-00070 

 

Resumé 
KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og 
Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede 
socialområde og specialundervisningsområdet. Aftalen forelægges hermed til politisk 
godkendelse i Gentofte Kommune.  
 
Handicaprådet har på dets møde 17. september 2018 haft mulighed for at forholde sig til 
Rammeaftalen 2019-2020 forud for den politiske godkendelse. Rådet havde ingen 
bemærkninger. 
 
Baggrund 
Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og 
specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det 
specialiserede social- og undervisningsområde.  
 
Rammeaftalens to kerneelementer er Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. 
 
Udviklingsstrategien skal fastsætte, hvilke udviklingstendenser og -perspektiver 
kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til 
tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og 
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specialundervisningsområdet. I 2019-2020 foreslås det at gøre Sammenhæng mellem 
tilbudsviften på det specialiserede socialområde og udviklingstendenser ift. målgrupperne 
inden for det specialiserede socialområde til fokusområde.  
 
Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i 
hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 
omfatter: 

 En aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud. Takstaftalen for 2019-
2020 lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde 
og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og 
lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til 
pris- og lønniveauet i 2014.   

 

 Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem 
brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser. 

 

Foruden Rammeaftale 2019-2020 vedlægges også tekniske bilag til Udviklingsstrategien 
og Styringsaftalen, hvor der findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, 
udviklingsprojekter, fokusområder m.v.  
Handicaprådet vil på dets møde 17. september få mulighed for at forholde sig til 
Rammeaftalen 2019-2020 forud for den politiske godkendelse. Rådets eventuelle 
bemærkninger vil blive sendt ud sammen med dagsordenen til 
kommunalbestyrelsesmødet den 24. september. 
Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 
2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 12. 
oktober. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samt Social & Sundhed indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og 
specialundervisningsområde godkendes. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-09-2018 

Økonomiudvalget den 17. september 2018  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020 (2457778 - EMN-2018-00070) 

2. Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020 (2457780 - EMN-2018-00070) 

3. Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020 (2457779 - EMN-2018-00070) 
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16 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte. Aflevering fra 
opgaveudvalg  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-02895 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. maj 2017, pkt. 12, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte. Opgaveudvalget er nu klar til at 
aflevere resultatet af sit arbejde. 
 
To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, og formand og 
næstformand for opgaveudvalget, vil på vegne af udvalget præsentere anbefalingerne på 
et fællesmøde den 27. august 2018 med henblik på, at Bygnings- og Arkitekturudvalget 
samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller disse til 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i september 2018. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. maj 2017, pkt. 12, med 17 stemmer 
(C, A, V, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte. 
 
Kommissoriet er vedlagt som bilag. 
 
På Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2017, pkt.18, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget. 
 
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at komme med forslag til en 
strategi for bevaring og udvikling af detailhandelen i Gentofte og herunder udarbejde et 
idékatalog over tiltag, der fremmer detailhandelens udviklingsmuligheder i kommunen.  
 
Opgaveudvalget har udarbejdet forslag til strategi Detailhandel i Gentofte, som kan ses 
ved at klikke på linket http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=75. 
Forslaget til strategi er endvidere vedlagt som bilag. 
 
Opgaveudvalget har arbejdet med detailhandelsstrategien på seks møder ved at sætte 
fokus på by- og butikslivets udfordringer, dilemmaer og muligheder samt samle op på data 
og undersøgelser. Der er derudover afholdt tre temamøder om udvalgte emner med 
relation til detailhandel og byliv. 
 
For at kvalificere opgaveudvalgets arbejde er der afholdt en konference med ca. 50 
deltagere, der repræsenterede en bred kreds af borgere, butiksdrivende, butiksejere, 
foreninger, råd, virksomheder m.fl. samt eksterne og interne videnspersoner. Hovedtemaet 
for konferencen var input til strategiske tiltag inden for fire fokusområder: Butiksliv, Byliv, 
Attraktion og identitet samt Samarbejde og synergi. Konferencen havde til formål at 
kvalificere og evt. supplere de input, som på det tidspunkt var fremkommet i det hidtidige 
arbejde i opgaveudvalget og på temamøder.  
 
Som et led i udvalgets arbejde er der foretaget en opdatering af eksisterende viden om 
detailhandel i Gentofte. Der er gennemført en spørgeundersøgelse omfattende 900 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=75
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borgere, og der er indsamlet data om detailhandelen og butikstyper. 
Handelsstandsforeningen i Gentofte er blandt andet blevet inddraget gennem møder og 
via ovennævnte konference og har bidraget med de butiksdrivendes indsigt. 
 
Forslag til strategi Detailhandel i Gentofte har været i høring hos Seniorrådet og 
Handicaprådet. Seniorrådet har fået præsenteret forslaget på rådets møde den 6. juni 
2018. Rådet tilslutter sig forslaget og påpeger vigtigheden af god tilgængelighed, 
fremkommelighed og trafiksikkerhed for alle. Handicaprådet har ligeledes drøftet forslaget 
på rådets møde den 18. juni 2018. Rådet støtter forslaget fra opgaveudvalget og udtrykker 
tilfredshed med, at der rettes opmærksomhed på fremkommelighed for personer med 
handicap samt at strategien på hjemmesiden gør det muligt for synshandicappede at få 
det fulde udbytte.  
 
I henhold til kommissoriet er opgaveudvalget desuden kommet med forslag til, hvordan der 
kan ske en aktivering af alle berørte aktører, så de både sammen og hver for sig kan 
medvirke til at realisere de strategiske tiltag, der er nævnt i strategien. De fremkomne 
forslag og idéer til aktivering af aktørerne fremgår af vedlagte bilag,  
 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Bygnings- og Arkitekturudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At strategien Detailhandel i Gentofte vedtages. 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Bygnings- og Arkitekturudvalget Dato: 27-08-2018 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Dato: 27-08-2018 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-09-2018 

Økonomiudvalget den 17. september 2018  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Kommissorium (2359692 - EMN-2018-02895) 

2. Strategien Detailhandel i Gentofte (2425450 - EMN-2018-02895) 

3. Realisering - måden at få ting til at ske (2379476 - EMN-2018-02895) 

 

17 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Vi Skaber Sammen 

  
Offentlig titel   
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Sags ID: EMN-2018-03627 

 

Resumé 
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Vi Skaber Sammen forelægges Økonomiudvalget. 
 
Kommissoriet behandles i Økonomiudvalget på et fællesmøde den 27. august 2018 og derefter på 
Kommunalbestyrelsens møde i september 2018. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 28. maj 2018, dagsordenens punkt 
16, at udpege borgmesteren og 1. viceborgmesteren til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Vi Skaber Sammen.  
 
Borgmesteren og 1. viceborgmesteren har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte 
udkast til kommissorium. 
 
Gentofte Kommune har en lang tradition for at inddrage og være i dialog med borgerne blandt 
andet igennem råd og brugerbestyrelser og på de mange borgermøder samt i opgaveudvalgene. 
De gode erfaringer med at inddrage borgerne i løsningen af velfærdsudfordringerne ønsker 
Gentofte Kommune at fastholde, og erfaringerne viser, at opgaveudvalg er en god arbejdsform til 
bredt samarbejde i Kommunalbestyrelsen og med borgerne. 
 
Gentofte Kommune ønsker at fortsætte denne bevægelse mod en stadig større inddragelse af 
borgerne. Gentofte Kommune ønsker at udforske, hvordan borgerne i højere grad kan komme 
tidligere ind i processen og være med til at pege på de emner, der optager dem og dermed være 
med til at identificere de udfordringer og muligheder, der skal tages op lokalpolitisk. Desuden 
ønsker Gentofte Kommune at udforske, hvordan borgere i endnu højere grad kan være med til at 
realisere politikker og drive konkrete indsatser. For kun på den måde skaber vi bedre løsninger til 
gavn for borgerne og vores fælles bedste. 
 
Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere. 
 
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere. 
 
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt første kvartal 2019 og afsluttet fjerde kvartal 2019. 
 

Indstilling 
Borgmesteren, 1. viceborgmesteren og Tværgående Funktioner indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At udkast til kommissorium vedtages.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 27-08-2018 

Økonomiudvalget den 27. august 2018 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
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1. Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Vi Skaber Sammen  (2429582 - EMN-2018-

03627) 

2. Identifikation af interesserede borgere - Vi skaber sammen (2428677 - EMN-2018-03627) 

 

18 (Åben) Udpegning af de sidste medlemmer til opgaveudvalget Indretning af 
ungdomsboliger i Gentofte Kommune  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03927 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 27. august 2018, dagsordenens pkt. 10, en 
række medlemmer til opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune. 
 
På mødet udestod udpegningen af to medlemmer, som efterfølgende er udpeget af henholdsvis 
valggruppe Ø og valggruppe CABVF. 
 
To medlemmer af opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune har 
efterfølgende meddelt, at de ikke har mulighed for at deltage i opgaveudvalget. Der skal derfor 
udpeges to nye medlemmer. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 27. august 2018, dagsordenens pkt. 10, en 
række medlemmer til opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune. På 
mødet udestod udpegningen af to medlemmer med kompetencen ”ung, der bor eller står på 
venteliste til en almen ungdomsbolig”. 
 
Valggruppe Ø har efterfølgende udpeget Alexander Clavijo Greve og valggruppe CABVF har 
udpeget Monique Bouvrot Fog. Begge med kompetencen ”ung, der bor eller står på venteliste til en 
almen ungdomsbolig”. 
 
Efterfølgende har to af opgaveudvalgets medlemmer meddelt, at de ikke har mulighed for at 
deltage i opgaveudvalget. Mie Line Christensen på grund af hendes midlertidige bopæl i Irland, og 

Aya Lund på grund af studiet og studiejobs. 
 
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 Mie Line Christensen, er CABVF. Pladsen skal ifølge 
kommissoriet besættes med en person, der har kompetencen ”ung fra en videregående 
uddannelse”. 

 
Den valggruppe, der har udpeget Aya Lund, er også CABVF. Pladsen skal ifølge kommissoriet 
også besættes med en person, der har kompetencen ”ung fra en videregående uddannelse”.  
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 



 

Side 30 

1. At udpegelsen af Alexander Clavijo Greve og Monique Bouvrot Fog til opgaveudvalget 
Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune tages til efterretning.  

2. At valggruppe CAVBF udpeger to nye medlemmer til opgaveudvalget Indretning af 
ungdomsboliger i Gentofte Kommune med kompetencen ”ung fra en videregående 
uddannelse”. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

19 (Åben) Hjortholm Kostskole, valg af 1 medlem til bestyrelsen  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04178 

 

Resumé 
, 

 
Baggrund 
I henhold til § 4 i vedtægt for den selvejende institution Hjortholm Kostskole skal der vælges et 
medlem til deres bestyrelse.  
 
På det konstituerende møde den 4. december 2017, pkt. 40, blev kommunaldirektør Frank E. 
Andersen udpeget. Frank E. Andersen er efterfølgende fratrådt sin stilling, hvorfor sagen 
forelægges Kommunalbestyrelsen med henblik på at udpege et nyt medlem. 
 
Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1. 
  
Hjortholm Kostskole er beliggende i Næstved Kommune, men har driftsoverenskomst med 
Gentofte Kommune. 
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
Til Kommunalbestyrelsen:  
 
At der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Hjortholm Kostskole. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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20 (Åben) Bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedr. særlige dispositioner  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-04798 

 

Resumé 
I henhold til styrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, 
optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af borgmesteren eller 
viceborgmesteren og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen. 
 
På det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017, dagsordenspunkt 80, 
blev kommunaldirektør Frank E. Andersen, vicekommunaldirektør og teknisk direktør Lis 
Bjerremand og økonomidirektør Jeppe Bøgh Andersen bemyndiget til at underskrive ovennævnte 
dokumenter.   
 
Frank E. Andersen og Jeppe Bøgh Andersen er efterfølgende fratrådt deres stillinger, hvorfor 
sagen forelægges for Kommunalbestyrelsen med henblik på at give kommunaldirektør Torben 
Frølich bemyndigelse. Sagen forelægges på ny for Kommunalbestyrelsen, når der er truffet 
beslutning om udpegelse af en ny økonomidirektør. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At kommunaldirektør Torben Frølich bemyndiges til underskrift af dokumenter vedrørende særlige 
dispositioner.  
 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

21 (Åben) Mødeplan 2019 for Kommunalbestyrelsen   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04155 

 

Resumé 
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Kommunalbestyrelsens mødeplan for 2019 indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. I 
planen er indarbejdet forslag om at ændre begyndelsestidspunktet for Kommunalbestyrelsens 
ordinære møder således at de fra 1. januar 2019 begynder kl. 19.00, samt at reservere tid til 
fællesmøder for de stående udvalg og Økonomiudvalget samt til temamøder i 
Kommunalbestyrelsen, forud for det ordinære møde i Kommunalbestyrelsen. 

 
Baggrund 
I lighed med tidligere år er den samlede mødeplan tilrettelagt således, at sager fra de stående 
udvalg, som skal videre til Økonomiudvalget og evt. tillige til Kommunalbestyrelsen, kan blive 
forelagt inden for samme måned. 
 
De hidtidige ugedage for udvalgenes møder er, så vidt det er muligt, blevet videreført. 
Ændringer i ugedage angives i datofeltet. 
 
Der er ikke planlagt møder i dagene før påske, skolernes vinter-, sommer- og efterårsferie 
samt dagene op til jul. 
 
Mødedatoerne for opgaveudvalg er så vidt muligt lagt mandag og onsdag i de to første uger i de 
måneder, hvor der ikke er møder i de stående udvalg. Mødedatoerne for opgaveudvalg er alene 
forud-reservationer, da opgaveudvalgene selv tilrettelægger deres arbejde og dermed kan vælge 
at holde møder på andre datoer.  
 
Kommunalbestyrelsens ordinære møder begynder i dag kl. 18.00.  
 
Gentofte Kommunes borgermøder begynder i langt de fleste tilfælde kl. 19.00 for i videst muligt 
omfang at tage hensyn til en hverdag med familie og job hos borgerne. Det foreslås, at 
begyndelsestidspunktet for Kommunalbestyrelsens møder ligeledes sættes til kl. 19.00.  
 
Såfremt kommunalbestyrelsesmøderne begynder kl. 19.00, vil der udover møder vedrørende 
opgaveudvalg (fællesmøder i de stående udvalg og Økonomiudvalget) samtidig skabes rum for at 
der kan afholdes temamøder i Kommunalbestyrelsen forud for de ordinære 
kommunalbestyrelsesmøder. Dette vil yderligere styrke muligheden for Kommunalbestyrelsens 
politikskabelse og strategiudvikling jf. intentionerne i den politiske arbejdsform.  
 
Temamøderne kan fx have karakter af: 

 Inspiration hvor en oplægsholder inspirerer med perspektiver på den samfundsmæssige 
udvikling, som kan sætte tanker i gang og være fælles referencepunkter i fremtidige 
diskussioner. 

 Vidensinput om forhold af betydning for Gentofte Kommune på den korte og mellemlange 
bane.  

 Drøftelse af større strategiske indsatser og lignende. 
 
Når der afholdes temamøde i Kommunalbestyrelsen, starter temamødet kl. 17, og fællesmøderne 
starter kl. 18.00. Når der ikke afholdes temamøde starter fællesmøderne kl. 17.00. Fællesmøderne 
er udvalgsmøder og indgår i udvalgenes mødeplan for 2019, der behandles af det enkelte udvalg.  

 
Det foreslås, at det strategiske administrative niveau - Hoved-samarbejdsudvalget, chefforum og 
direktionen - inviteres med til de temamøder, hvor emnet tilsiger det.  
 
En mandag med temamøde og møder vedrørende opgaveudvalg i forbindelse med et ordinært 
Kommunalbestyrelsesmøde vil kunne se således ud: 
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Kl. 17.00 Temamøde om et aktuelt emne 
Kl. 18.00 Møder om opgaveudvalg vedrørende kommissorier, orienteringer om arbejdet samt 

afleveringer (fællesmøder i de stående udvalg og Økonomiudvalget). 
Kl. 19.00 Kommunalbestyrelsesmøde 
 
Der kan ikke træffes beslutninger på temamøderne, og der er ikke mødepligt for 
kommunalbestyrelsesmedlemmerne. 
 

Indstilling 
Borgmesteren indstiller 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At mødeplan 2019 for Kommunalbestyrelsen vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Mødeplan 2019 med noter (2464371 - EMN-2018-04155) 

 

22 (Lukket) Mad til hjemmeboende  
Offentlig titel  Mad til hjemmeboende 

Sags ID: EMN-2018-04041 

 

Resumé 
      

 
Baggrund 
 
 
 

Indstilling 
      

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Dato: 11-09-2018 

      
 

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 17-09-2018 

      
 

 

Bilag 
 
. 
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