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1 (Åben) Tillæg 1 til lokalplan 218 for Egebjerg Plejehjem. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2015-11984

Resumé
Forslag til lokalplan 218.1 – tillæg 1 til lokalplan 218 for Egebjerg Plejehjem – har været udsendt i 
offentlig høring. 

Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 23. februar 2015, pkt. 4, med 18 stemmer for og 1 
stemme (Ø) imod, at sende forslag til lokalplan 218.1 i offentlig høring.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”etablering af klubværelser ikke er en tidssvarende 
boligform og der i forslaget, som sendes til høring, ikke tages højde for henholdsvis 
bebyggelsesprocenten og hvad Drosselbo i øvrigt anvendes til.”

Lokalplanen har karakter af et tillæg til den gældende lokalplan og har til formål at udvide 
anvendelsesbestemmelsen, således at det er muligt at indrette et mindre antal boliger i den øverste 
etage af bygningen beliggende Stolpegårdsvej 24 ”Drosselbo”.

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 4. marts til den 29. april 2015. Der er 
ikke modtaget høringssvar.

Vurdering
På baggrund af høringens resultat foreslås det, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer i 
forhold til det udsendte forslag. 

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At lokalplan 218.1 – tillæg 1 til lokalplan218 for Egebjerg Plejehjem – vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 04-06-2015
Byplanudvalget møde den 4. juni 2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
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1. Lokalplanforslag 218.1 (165064 - EMN-2015-02467)

2 (Åben) Lokalplan 362 for Vangede Kirke. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2015-01359

Resumé
Forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke har været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til om, lokalplanen skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede 
ændringer.

Baggrund
På møde den 16. juni 2014, pkt. 3, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at udsende forslag til 
lokalplan 362 for Vangede Kirke i offentlig høring samt at afholde borgermøde i høringsperioden.

Lokalplanforslaget har til formål at sikre udvidelsesmulighed for kirkens administrative funktioner og 
mødelokaler. Samtidig fastlægges bevaringsbestemmelser på kirkeskibe og sognegård med det 
formål, at bevare kirken som opført - uden senere tilbygninger på kirkeskibene.

Lokalplanforslaget indeholder også en mulighed for et magelæg mellem kirken og naboen Vangede 
Bygade 139, som i givet fald vil kunne afgive areal, hvis kirken måtte få behov herfor.

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 25. juni – 27. august 2014 og der har 
været afholdt borgermøde den 12. august 2014.

I høringsperioden er modtaget 3 høringssvar.

Helsingør Stiftsøvrighed nedlagde veto mod lokalplanforslaget, som man finder i strid med den 
kirkelige lovgivning. Det er navnlig bevaringsbestemmelsen, der giver Kommunalbestyrelsens 
kompetence til at tillade/nægte ændringer i bebyggelsens ydre fremtræden, der giver anledning til 
betænkelighed. 

Når en statslig myndighed har nedlagt veto kan lokalplanen ikke vedtages endeligt før der er opnået 
enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. 

Ejerne af Vangede Bygade 139 har gjort indsigelse mod det i lokalplanforslaget muliggjorte magelæg. 
Denne indsigelse bakkes op af Vangede Kirkes Menighedsråd.

Vurdering
Plan og Byg og Jura finder, at den lovgivning som Stiftsøvrigheden henviser til i alt væsentligt 
regulerer ansvarsfordelingen indenfor kirkens egne institutioner i forbindelse med byggearbejder på 
folkekirkens bygninger. Forholdet til offentligheden reguleres af Kommunalbestyrelsen ved planloven 
og Plan og Byg henviser til en række lignende lokalplaner i andre dele af landet.
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Menighedsrådet ved Vangede Kirke vil gerne videre med et byggeri indenfor lokalplanens rammer. 
Plan og Byg har derfor været i dialog med Stiftet om hvilke ændringer der i givet fald kan begrunde en 
ophævelse af vetoet. 

Ved eventuelle fremtidige byggeønsker, eller ønsker om ændringer på kirkens ydre, skal Vangede 
Kirkes Menighedsråd, i henhold til lov om folkekirkens bygninger, indhente rådgivning fra eksperter 
herunder Den kongelige Bygningsinspektør.

På den baggrund finder Plan og Byg, at Stiftsøvrigheden vil kunne imødekommes ved at udtage 
bevaringsbestemmelserne for kirkebygninger og træer af lokalplanen. Det betyder, at Menighedsråd, 
Provsti og Stiftsøvrighed også fremover vil have ansvaret for kirkebygningernes ydre fremtræden,
herunder tillige de bevaringsværdige træer. 

Lokalplanen fastlægger forsat, at der kun kan bygges nyt indenfor det fastlagte byggefelt og ikke på 
kirkeskibene, som oprindeligt ansøgt.

Helsingør Stiftsøvrighed har oplyst, at man på det grundlag er sindet at ophæve det nedlagte veto. 
Lokalplanen vil først få retsvirkning når vetoet er ophævet.

Hverken ejerne af Vangede Bygade 139 eller Vangede Menighedsråd har behov for det i 
lokalplanforslaget muliggjorte magelæg. Det foreslås derfor, at de 2 høringssvar imødekommes ved at 
bestemmelserne tages ud af lokalplanen og kortbilaget samtidig rettes.

Der henvises i øvrigt til det bilagte høringsnotat med forslag til ændringer. Ændringerne er 
imødekommelse af indsigelser i høringsperioden og de ændrer ikke på planens fysiske konsekvenser i 
forhold til lokalplanområdets naboer. Lokalplanen kan derfor vedtages uden supplerende høringer. 

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 362 for Vangede Kirke vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 04-06-2015
Byplanudvalget møde den 4. juni 2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.
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Bilag
1. Høringssvar (83870 - EMN-2015-01361)
2. Høringsnotat (449215 - EMN-2015-01359)

3 (Åben) Lokalplan 354 for Ordrupgaard. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2015-12106

Resumé
Plan og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 354 for Ordrupgaard, som muliggør en udvidelse af 
Ordrupgaard i form af en nedsænket bygning på knap 1.700 m2 placeret nord for det eksisterende 
bygningskompleks.

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

Baggrund
Byplanudvalget har på mødet den 19. november 2012, pkt. 4, ensstemmigt bemyndiget Plan og Byg til 
at udarbejde et lokalplanforslag for Ordrupgaard, som vil muliggøre udvidelse af museets 
udstillingsfaciliteter.

Ordrupgaard Museum har i sommeren 2012 gennemført en indbudt arkitektkonkurrence med henblik 
på at tilvejebringe magasiner og udstillingsrum til den franske samling. Det har været en forudsætning, 
at udbygningen finder sted under terræn. Museets besøgstal er ca. 65.000 besøgende om året. Det 
forventes, at udbygningen vil give anledning til en øget publikumtilstrømning det første år på ca. 40 
pct. Herefter forventes forøgelsen at dale til ca. 10 pct. årligt.

Vinderprojektet, ”Himmelhaven”, er udført af Snøhetta arkitekter A/S, der placerer den knap 1.700 m2

store udbygning nord for det eksisterende bygningskompleks. 

Den foreslåede udbygning er placeret på et overvejende grusbelagt område og overlapper kun lidt 
fredskovsareal i sit nordvestlige hjørne. Beliggende mellem den nye og den gamle fløj vurderes 
udbygningen kun i meget begrænset omfang at berøre museets omgivelser.

Projektet er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan 285 for Ordrupgaard og 
Kratvænget 15, vedtaget februar 2007.

Selvom bebyggelsesprocenten på 7 vil kunne respekteres efter opførelse af det vindende projekt 
vurderede Plan og Byg, at projektet ikke var i overensstemmelse med intentionen i lokalplan 285. Den 
lave bebyggelsesprocent indikerer at området i lokalplanen betragtes som udbygget, og at det 
samlede bygningskompleks er bevaringsværdigt.

Såfremt der bygges 1.700 m2 etageareal under terræn, blev det derfor anbefalet, at tilvejebringe en ny 
lokalplan som erstatning for lokalplan 285. I den forbindelse skulle der redegøres for den nødvendige 
udvidelse af parkeringsmulighederne.
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Der er blevet afholdt 2 indledende borgermøder - det første den 16. september 2014 og det andet den 
17. marts 2015. Ved det første møde blev udvidelsesprojektet præsenteret, og i den forbindelse blev 
den nødvendige udvidelse af parkeringsmulighederne drøftet. Ved det andet møde blev en 
trafikredegørelse udarbejdet af Ordrupgaard præsenteret. Redegørelsen beskrev en udvidelse og 
forbedring af parkeringsfaciliteter samt den fremtidige planlægningsproces for at virkeliggøre dette.

Antallet af parkeringspladser på egen grund øges med 60 og de eksisterende parkeringspladser 
reorganiseres således, at der bliver 54 primære og opmarkerede parkeringspladser, 5 
handikappladser samt 71 sekundære parkeringspladser. Ved realisering af lokalplanens 
bestemmelser vil der i alt være disponible 125 parkeringspladser på egen grund.

Ordrupgaard Museum har desuden underskrevet en ny aftale med Galopbanen vedr. anvendelse af 
parkeringspladser ved Galopbanen, således at der fra 1. maj 2015 er yderligere 275 ekstra disponible 
parkeringspladser for museets besøgende. 

Vurdering
Udvidelsen af udstillingsfaciliteter ved realisering af ”Himmelhaven” vurderes at have en begrænset 
effekt på områdets miljø. Den forventede trafikforøgelse til og fra museet er begrænset til få datoer på 
årsbasis. I trafikredegørelsen udarbejdet af museet anføres det, at det kun er forekommet 2-3 gang 
om året i forbindelse med fernisering af de særlige udstillinger. Udvidelse af parkeringsfaciliteterne 
vurderes at have en positiv påvirkning på trafik og parkering i området.

De miljømæssige konsekvenser af lokalplanen vurderes at have uvæsentlige konsekvenser for 
områdets miljø lokalt såvel som regionalt. Der er på denne baggrund ikke fundet anledning til at 
gennemføre en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At forslag til lokalplan 354 for Ordrupgaard vedtages og udsendes i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 04-06-2015
Byplanudvalget møde den 4. juni 2015

Ad pkt. 1 og 2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.
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Bilag
1. Lokalplan 354 for Ordrupgaard. Forslag (434996 - EMN-2015-12106)

4 (Åben) Opslag om Greater Copenhagen

Sags ID: EMN-2015-12290

Resumé
KKR Hovedstaden har besluttet at anbefale de enkelte kommunalbestyrelser at indarbejde et fælles 
opslag i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Der skal tages stilling til, om Gentofte Kommune vil følge denne anbefaling.

Baggrund
KKR Hovedstaden besluttede på deres møde den 23. februar 2015 at anbefale de enkelte 
kommunalbestyrelser at indarbejde et fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse med den
kommende kommuneplanrevision.

Formålet med det fælles opslag er at understøtte, at alle kommuner tænker sig ind i den fælles 
vækstdagsorden, herunder:

! At skabe et fælles udgangspunkt og en fælles referenceramme for det videre regionale 
samarbejde

! At øge bevidstheden om den lokale byudviklings betydning for den regionale udvikling og 
omvendt om den regionale udviklings betydning for den lokale udvikling

! At fremme fokus på den funktionelle region med udgangspunkt i den fælles vision for regionen, 
som kan sætte retningen for det videre arbejde med lokal og regional udvikling

! At danne udgangspunkt for en fælles markedsføring af regionen i international sammenhæng

Det fælles opslag er udarbejdet i regi af Greater Copenhagen. Greater Copenhagen er et 
erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark. Formålet er at samarbejde 
om at fremme væksten i området.

Vurdering
Det er Plan og Bygs vurdering, at det fælles opslag om Greater Copenhagen passer fint til Gentofte 
Kommunes intentioner i forhold til det regionale samarbejde og derfor kan indarbejdes i den 
kommende kommuneplan.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At det fælles opslag om Greater Copenhagen indarbejdes i kommuneplanen ved den kommende 
kommuneplanrevision.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 04-06-2015
Byplanudvalget møde den 4. juni 2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Fælles opslag om Greater Copenhagen (459450 - EMN-2015-12290)

5 (Åben) Anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekter

Sags ID: EMN-2015-12630

Resumé
Sammen med Tilgængelighedsforum er der udpeget en række strækninger på ca. 10 km med vigtige 
’rejsemål’ i kommunen, som fra 2015 og frem vil få optimeret tilgængelighedsløsninger via 
Handicaptilgængelighedspuljen. 

Der søges i 2015 om anlægsmidler til tilgængelighedsprojekter på udvalgte veje omkring Ordrup. Det 
drejer sig om Ordrupvej, Banevej, Lindegårdsvej og Ejgårdsvej. 

Fremadrettet vil andre ruter omkring Hellerup, Vangede, Charlottenlund, Gentofte og Bernstoffsvej 
prioriteres. 

Tilgængelighedsforum anbefaler bevillingsansøgningen. Finansieringen sker via de afsatte midler i 
Handicaptilgængelighedspuljen 2015.

Baggrund
Siden 2008 er størstedelen af midlerne fra Handicaptilgængelighedspuljen gået til tilgængelighed i 
kommunens ejendomme. Der er blevet arbejdet med tilgængelighedsfremmende tiltag på skoler og 
andre offentlige bygninger. I samarbejde med Tilgængelighedsforum prioriteres flere af midlerne fra 
2015 til tilgængelighed på kommunens veje og parker. 

Park- og Vej har sammen med Tilgængelighedsforum udpeget ca. 10 km med vigtige ”rejsemål”. 
Rejsemålene kan være stationer, biblioteker, museer, kirker, apoteker, bydelscentre, store 
parker/grønne områder, dagstilbud/centre, boliger til handicappede og ældre. Disse veje får yderligere 
optimeret tilgængeligheden der hvor det er muligt - udover de tilgængelighedstiltag, som der samtidig 
udføres i almindelig drift, som f.eks. fortovsrenovering, slidlagsudlægning og ved nyanlæg. 
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I 2015 er der peget på udvalgte veje omkring Ordrup, hvor tilgængeligheden optimeres, f.eks. mindre 
stejle ramper, mere jævne overkørsler, udlægning af taktile fliser, flytning af byudstyr og optimering af 
kryds.  

Der er planlagt et udbud af rådgiverydelsen før sommerferien, så projekterne kan udføres i efteråret 
2015. Projekterne forventes udført under den tidligere udbudte rammeaftale med entreprenørfirmaet 
Barslund A/S, som varetager fortovsrenoveringen og rammeaftalen med firmaet Georg Jørgensen 
for mindre asfaltarbejder. Først når rådgiver har færdigprojekteret, indhentes priser og der 
tages i samarbejde med Tilgængelighedsforum endeligt stilling til, hvor mange af vejene, der 
kan etableres i år.

Samlet søges der om 1,3 mio. kr. i anlægsbevilling med finansiering over de afsatte midler i 
Handicaptilgængelighedspuljen 2015. 

Vurdering
Gentofte Kommune har i handicappolitikken beskrevet, at det er vigtigt at sikre tilgængeligheden rundt 
i kommunen så alle kan komme frem og tilbage fra centrale ”rejsemål”. Med midlerne fra 
Handicaptilgængelighedspuljen kan der sikres en optimering af tilgængeligheden på udvalgte ruter.
Tilgængelighedsforum anbefaler bevillingsansøgningen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der anlægsbevilges 1,3 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter på udvalgte veje i Ordrup med 
finansiel dækning fra Handicaptilgængelighedspuljen 2015.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Skema 3 anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekter (473858 - EMN-2015-12630)

6 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til fortsat udbygning af fjernvarme i fase 3 (Hellerup, 
Gentofte og Charlottenlund)

Sags ID: EMN-2015-00127

Resumé
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Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling samt fremrykning af rådighedsbeløb fra 2018 til 
2015 på 11,6 mio. kr. jfr. skema 4. Derudover søger GFj om omfordeling af rådighedsbeløb i 2016-
2018.

Baggrund
Projektforslag for fase 3 blev med henblik på opstart af fase 3 og tilhørende aktiviteter enstemmigt
vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 26.august 2013 punkt 6.  Fase 3 dækker over områder i 
Hellerup, Gentofte og Charlottenlund og har en samlet forventet anlægssum på 271,1 mio. kr. GFj har 
hidtil fået bevilget og frigivet 113,9 mio. kr. til projektering, forundersøgelser og entreprenørarbejder for 
2014 og 2015, og søger nu om fremrykning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling.  Årsagen til 
fremrykningen er, at arbejdet i fase 3 er gået hurtigere end forventet, hvilket skyldes en mildere 
vinterperiode, så det i dag er ca. 4 måneder foran tidsplanen. 
Den samlede anlægssum forventes stadig overholdt.

Vurdering
Udbygningen i fase 3 er forløbet stort set som forventet med hensyn til tilslutning og ligger med en 
tilslutning på ca. 60 % i de gennemførte områder.

Hvis der ikke opstår uventede hindringer i projektperioden, vurderes det at fjernvarmeudbygningens 
fase 3 kan være færdig i 2018, hvilket er et år tidligere end oprindelig planlagt.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller,
til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At der søges anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til videre udbygning af fase 3 jfr. skema 4.
2. At der anvises finansiel dækning via fremrykning på 11,6 mio. kr. fra 2018 til 2015.
3. At udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune lånefinansieres.
4. At de supplerende rådighedsbeløb for 2016-2019 jfr. skema 4 indarbejdes i budgetforslag 2016-
2019.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 02-06-2015
Pkt. 1 – 4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise 
Andreassen (B) tog forbehold.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Skema 4 fase 3 (449943 - EMN-2015-00127)
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7 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til fortsat gennemførelse af udbygningsplanens tilbud til 
borgerne om levering og montering af fjernvarmevekslere

Sags ID: EMN-2015-12083

Resumé
GFj søger, på baggrund af højere tilslutning en forventet, om forhøjelse af rådighedsbeløb og 
anlægsbevilling på 13 mio. kr. jf. skema 4 til levering og montering af fjernvarmeunits / 
fjernvarmevekslere i 2015 og frem til de godkendte udbygningsprojekter er afsluttet i 2026.

Baggrund
På Kommunalbestyrelsens møde d. 25. juni 2012, pkt. 16, blev det enstemmigt vedtaget at give 
Gentofte Fjernvarme (GFj) bemyndigelse til at opstarte ordning vedr. levering og montering af 
fjernvarmevekslere.

GFj har siden introduktionen af ordningen øget det årlige antal tilslutninger til fjernvarmenettet, og har 
også oplevet større interesse end forventet fra borgerne for at benytte ordningen.

Der er for 2015, frigivet 16 mio. kr. og søges nu om forhøjelse på 13 mio. kr. til 29 mio. kr., til dækning 
af udgifter til indkøb og opsætning af fjernvarmevekslere.

Indeholdt i bevillingen er omkostninger til markedsføring, planlægning og tilsyn, rådgivning og 
projektering, indkøb og anlægsomkostninger i forbindelse med opsætning.

Vurdering
Ordningen forventes, efter erfaringerne til og med 2014, at kræve en investering på ca. 29 mio. kr. 
årligt og påvirker ikke taksten for fjernvarme for øvrige fjernvarmekunder.
Fjernvarmekunder tilknyttet ordningen betaler for deres fjernvarmeveksler over varmeprisen.

Gentofte Kommune skal til brug for ordningen optage en byggekredit hos Kommunekredit på den 
årlige anlægssum og hvert år omlægge denne til længerevarende lån. Lånet tilbagebetales via 
indtægterne fra ordningen og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 13 mio. kr. jf. skema 4 til levering og opsætning 
af fjernvarmevekslere i 2015.

2. At levering og opsætning af fjernvarmevekslere lånefinansieres.
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3. At de supplerende rådighedsbeløb for 2016-2019 jf. skema 4 indarbejdes i budgetforslag 2016-
2019.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 02-06-2015
Pkt. 1 – 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise 
Andreassen (B) og Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Skema 4 fjernvarmevekslere (449967 - EMN-2015-12083)

8 (Åben) Anlæg af ny cykelrampe på Lyngbyvej ved Vinagervej

Sags ID: EMN-2015-12383

Resumé
Gentofte Kommune etablerer i 2015 og 2016 supercykelstien ”Allerødruten” samtidig med de øvrige 
kommuner på ruten.

Gentofte Kommune har 11. marts 2015 søgt statens supercykelstipulje om støtte til etablering af en 
cykelrampe på Allerødruten ved Vinagervej, som vil forbinde cykelstien langs Lyngbyvej før og efter 
flyoveren til motorring 3.

Gentofte Kommune har fra staten fået bevilget 40% medfinansiering til projektet.

Baggrund
Anlægsbevillingen på 6,6 mio. kr. til supercykelstier (Allerødruten) langs Lyngbyvej blev enstemmigt 
vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2015, pkt. 8. 

Allerødruten passerer blandt flere kommuner også Gentofte Kommune. Allerødruten er under 
udførelse og forventes færdig ultimo 2016.

Med etableringen af motorvejstilslutningen mellem Helsingørmotorvejen og Motorring 3 blev cykelstien 
på Lyngbyvej i nordgående retning lukket ved den ny tilkørselsrampe, og cykeltrafikken ledes nu ad 
Vinagervej og Vintappervej. Der er tale om en funktionel brugbar løsning, men ikke en løsning, som 
lever op til kravene om Supercykelstier.
En løsning af denne udfordring er ikke indeholdt i projektet for udførelse af supercykelstien 
”Allerødruten”. 

Teknik og Miljø indstiller, at der omdisponeres midler fra anlægsbevillingen til supercykelstier, således 
at en ny cykelrampe kan etableres med tilskud fra staten jf. skema 3. Det har således vist sig muligt at 
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tilpasse omkostningerne, bla. ved at ombygningen af overkørsler langs Allerødruten kan etableres 
billigere end først antaget, og det areal, der udlægges slidlag på, reduceres. Dermed kan disponeres 
760.000 kr. fra anlægsbevillingen til supercykelstier, svarende til kommunens andel af udgiften til 
etablering af en cykelrampe.

Statens tilskud udgør 0,5 mio. kr., kommunens udgift judgør 760.000 kr., og den samlede udgift til 
etablering af ny cykelrampe udgør således i alt 1,26 mio. kr.

Vurdering
Teknik og Miljø vurderer, at etablering af en cykelrampe ved Vinagervej til Lyngbyvej stort set vil 
kunne genoprette forløbet, som det var før etableringen af motorvejstilslutningen. Det er væsentligt for 
oplevelsen af en cykelrute, at den især ved pendling, opleves direkte, sikker og let at følge. Det er 
den nuværende ruteføring ad Vinagervej og Vintappervej ikke.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At udvalget godkender cykelrampeprojektet på Lyngbyvej (Allerødruten) ved Vinagervej.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges indtægt på 0,5 mio. kr. til etablering af ny cykelrampe på Lyngbyvej ved 
Vinagervej, jf. skema 3, og at der omprioriteres 760.000 kr. af anlægsbevillingen til Supercykelstier 
(Allerødruten) langs Lyngbyvej til udførelse af cykelstirampeprojektet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 02-06-2015
Pkt. 1: Vedtaget
Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog 
forbehold.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Skema 3 Cykelrampe på Lyngbyvej ved Vinagervej (452442 - EMN-2015-12383)
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9 (Åben) Ny model for fjernvarmetilslutning

Sags ID: EMN-2015-02685

Resumé
På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 7. april 2015, punkt 2, blev en ændring af model for 
fjernvarmetilslutning fremlagt. Med den nye model afregnes alle tilslutnings-omkostninger over 
fjernvarmetaksten, hvilket vil være en administrativ og økonomisk fordel for både borgerne og 
Gentofte Kommune. Forslaget blev enstemmigt anbefalet til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 

Teknik og Miljø fremlægger sagen på ny efter at have vurderet ny lovgivning på området og 
afdækket, at der kan etableres en ordning med afregning af alle tilslutningsomkostninger over
fjernvarmetaksten og herunder også afdækket, at der er mulighed for at fortsætte med en 
frivillig ordning. Det foreslås således, at der gives mulighed for frit valg mellem 2 modeller: 
Model A: Afregning af alle tilslutningsomkostninger over fjernvarmetaksten og model B: 
Boligejeren køber, installerer og vedligeholder eget tilslutningsanlæg.
Ændringen medfører en opdatering af leveringsbestemmelserne og en ændring af fjernvarmetaksten 
for nye kunder.

Baggrund
På møde i kommunalbestyrelsen den 25. juni 2012 punkt 16 blev ’Ejerskab af mindre 
varmevekslere i Gentofte Kommune’ enstemmigt vedtaget. De gældende leverings-
bestemmelser blev enstemmigt vedtaget på møde i kommunalbestyrelsen den 24. september 
2012, punkt 16. 
I henhold hertil har Gentofte Fjernvarme (GF) siden 2012 tilbudt villaer og mindre ejendomme 
tilslutning til fjernvarmenettet efter to forskellige modeller. En hvor ejeren selv køber, installerer og 
vedligeholder tilslutningsanlægget (varmeveksleren) og en hvor GF står for installation, service og 
vedligeholdelse af tilslutningsanlægget. Denne ordning benævnes ’Plusaftale’ og administreres som 
en individuel kreditkøbsaftale.

GF vil gerne forenkle tilslutningsmodellerne og gøre dem mere attraktive set fra kundens side. Dette 
ved at tilbyde en model, hvor GF bevarer ejerskabet til tilslutningsanlæg med en effekt op til 80 kW, og 
tilslutningsomkostningerne indgår i taksten som beskrevet i bilag 1 (model A).

Eksisterende kunder vil også få mulighed for at tilslutte sig den reviderede ordning.  

Forslag til nye ’Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme’ (bilag 2), ’Tekniske specifikationer for 
projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte Kommune’ (bilag 3) og forslag til ny 
fjernvarmetakst (bilag 4) er vedlagt. 

Vurdering
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Teknik og Miljø vurderer, at det er mest enkelt og billigst for både borgerne og for GF, at alle 
tilslutnings-omkostninger kan indgå i taksten. I dag afregnes stikledninger over taksten, mens 
tilslutningsanlæg afdrages i separat kreditaftale mellem borgeren og GF.

Samlet set vurderes den reviderede tilslutningsmodel (A) som mere enkel og attraktiv for borgerne 
end den nuværende, hvilket forventes at give større tilslutning til fjernvarmenettet. Samtidig vurderes 
det, at ordningen vil optimere udbygningen og driften af fjernvarmesystemet til gavn for borgerne, idet 
lavere omkostninger og bedre energiudnyttelse medfører lavere priser.    

Det vurderes at være en fordel, at der er frit valg mellem Model A og B, selvom langt størstedelen af 
borgerne forventes at vælge Model A og de færreste forventes at vælge Model B (købe eget 
tilslutningsanlæg). 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At villaer og mindre ejendomme, med en tilslutningseffekt på op til 80 kW, tilbydes tilslutning 
efter tilslutningsmodel A og B, beskrevet i bilag 1.

2. At Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme, juni 2015, godkendes, således at de får 
virkning fra 1. juli 2015 for alle nye kunder og fra 1. oktober 2015 for alle eksisterende kunder.

3. At taksten for kommunens fjernvarmekunder fastsættes, som det fremgår af vedlagte 
Takstblad for Gentofte Fjernvarme, juli 2015, med virkning fra 1. juli 2015. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 02-06-2015
Pkt. 1 – 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Bilag 1 Beskrivelse af model for fjernvarmetilslutning juli 2015 (447319 - EMN-2015-02685)
2. Bilag 2 Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme juli 2015 (448937 - EMN-2015-02685)
3. Bilag 3 Tekniske specifikationer juli 2015 (448940 - EMN-2015-02685)
4. Bilag 4 Takstblad 2015 juli (448943 - EMN-2015-02685)

10 (Åben) Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi - KKR Hovedstaden

Sags ID: EMN-2015-12314
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Resumé
KKR Hovedstaden har sendt udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden i politisk 
høring i kommunerne. Det er ønsket, at der afgives eventuelle bemærkninger til høringsudkastet.

Baggrund
Udkastet til den fælles uddannelsesstrategi er udarbejdet i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, 
Uddannelse og Beskæftigelse som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet. 

Strategien er tænkt som et ståsted for de repræsentanter, som KKR Hovedstaden udpeger til 
bestyrelser og uddannelsesudvalg på professionshøjskoler mv. Desuden er den tænkt som et 
udgangspunkt for kommunernes arbejde med som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i 
velfærdsuddannelserne bl.a. i forbindelse med praktikophold.  

Formålet med uddannelsesstrategien er at sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet 
arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for
en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes 
samlede indflydelse på udviklingen i velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgiver aftager 
kandidater fra som f.eks. læreruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og 
socialrådgiveruddannelsen.  

Strategien indeholder en række strategiske pejlemærker rettet mod:

! Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
! Aftagere i form af kommunerne selv
! De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til udvalgte velfærdsuddannelser

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng 
mellem skole og praktik samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi. 

Pejlemærkerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at 
skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne. 
Desuden indeholder anbefalingerne en opfodring til, at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for 
uddannelsesinstitutionerne. 

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte 
velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien. 

KKR Hovedstaden drøftede strategien på deres møde d. 23. februar 2015. Der var enighed om, at 
strategien på sigt skal udvides til også at omfatte efter- og videreuddannelser og skal evalueres efter 
en passende periode på f.eks. to år. 

Vurdering
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Børn & Skole og Social & Sundhed vurderer, at udkast til den fælles uddannelsesstrategi for KKR 
Hovedstaden udgør et godt grundlag for det videre arbejde med at styrke kommunernes fokus på 
uddannelsesområdet og understøtte kommunernes interessevaretagelse over for 
uddannelsesinstitutionerne. 

Indstilling
Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Gentofte Kommune melder tilbage til KKR, at kommunen kan tilslutte sig den fælles 
uddannelsesstrategi i den foreliggende form.

2. Tager til efterretning, at der parallelt hermed igangsættes en proces med henblik på at forankre 
strategien.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 01-06-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 09-06-2015
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet det bemærkes, at 
udviklingskravene til lærer- og pædagoguddannelsen med fordel kan indeholde fokus på 
dokumentation og kvalitet på linje med eksempelvis sygeplejerskeuddannelsen. Jeanne 
Toxværd (Ø) tog forbehold.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Udkast til fælles uddannelsesstrategi - KKR Hovedstaden (450996 - EMN-2015-12314)

11 (Åben) Politisk høring af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Sags ID: EMN-2015-12075

Resumé
Region Hovedstaden har sendt udkast til en regional vækst- og udviklingsstrategi i politisk høring. 
Forslag til politisk høringssvar forelægges nu med henblik på efterfølgende indsendelse til Regionen.

Baggrund
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Regionsrådet i Region Hovedstaden har sammen med Vækstforum Hovedstaden lavet et udkast til en 
regional strategi med konkrete initiativer inden for vækst og udvikling: Den Regionale Vækst- og 
Udviklingsstrategi (ReVUS). 

Strategien tager udgangspunkt i ”en ambitiøs politisk vision om at skabe en grøn og innovativ
metropol med høj vækst og livskvalitet” og skal bidrage til ”højere livskvalitet, flere arbejdspladser og 
mere vækst hos virksomhederne”.

Strategien er båret af fokuserede investeringer inden for dels de to rammevilkår: Effektiv og 
bæredygtig mobilitet samt Kompetent arbejdskraft og internationalisering, dels de fire væksttemaer
Grøn, Sund, Smart og Kreativ vækst.

En tværgående arbejdsgruppe for erhverv i Gentofte Kommune har tidligere fremsendt administrativt 
høringssvar på ReVUS. I forbindelse med indeværende politiske høring har arbejdsgruppen 
udarbejdet udkast til et politisk høringssvar. Såvel strategiudkast som høringssvar er vedlagt. Der er 
officiel høringsfrist 19. juni, hvorfor høringssvaret er fremsendt under forudsætning af en efterfølgende 
politisk godkendelse.

Høringssvaret giver følgende tilkendegivelser: 

1. Strategien tager udgangspunkt i relevante og væsentlige rammevilkår og væksttemaer
2. Det er positivt, at strategien er tæt koblet til Greater Copenhagen, da det giver mulighed for at 

koordinere indsatserne i fælles retning
3. Gentofte Kommune ønsker at bidrage aktivt i det tværkommunale samarbejde om vækst og 

udvikling
4. Der ønskes en tydelig tilbagemelding på, hvordan de administrative og politiske høringssvar 

kommer til at påvirke den endelige strategi

Vurdering
Det fremsendte udkast til en samlet strategi for vækst og udvikling i hovedstadsregionen fremhæver 
en række væsentlige indsatsområder. Strategien peger på en række væsentlige udfordringer og 
investeringer i regionen med henblik på at skabe vækst og udvikling. Det er Social og Sundheds 
vurdering, at det vedlagte høringssvar giver et fyldestgørende høringssvar til Region Hovedstaden.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At høringssvaret godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dato: 08-06-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (I) undlod at 
stemme.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
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Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. ReVUS forslag offentlig høring april 2015 (461484 - EMN-2015-12075)
2. Politisk høringssvar ReVUS Gentofte Kommune maj 2015 - udkast (474606 - EMN-2015-12075)

12 (Åben) Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Sags ID: [ID]

Resumé
KKR-Hovedstaden har vedtaget en række pejlemærker og anbefalinger for det tværkommunale 
samarbejde på beskæftigelsesområdet. Begge dele understøtter intentionerne i 
beskæftigelsesreformen om et øget tværkommunalt og koordineret samarbejde. Pejlemærkerne vil 
være retningsgivende for den kommunale interessevaretagelse i det nye regionale 
arbejdsmarkedsråd, mens anbefalingerne skal imødekomme nogle af de udfordringer, der findes på 
beskæftigelsesområdet.

Baggrund
Med beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft 1. januar 2015, blev ansvaret for organisering og 
styring af beskæftigelsesindsatsen ændret. Blandt andet er beskæftigelsesregionerne erstattet af 
regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Her er kommunerne repræsenteret med fem medlemmer, som 
er udpeget af de kommunale kontaktråd (KKR). Samtidig er der i reformen lagt op til et øget 
tværkommunalt samarbejde. 

En arbejdsgruppe under KKR-Hovedstaden har kortlagt de eksisterende tværkommunale 
samarbejder, og på baggrund af dette udredningsarbejde er der udarbejdet forslag til pejlemærker og 
anbefalinger for det fremtidige samarbejde. Forslaget er vedtaget af KKR-Hovedstaden den 23. 
februar 2015. 

Forslaget indeholder dels politiske pejlemærker for de kommunale repræsentanter i det regionale 
arbejdsmarkedsråd, dels anbefalinger til at imødekomme udfordringer på beskæftigelsesområdet. 
Sidstnævnte rummer eksempelvis virksomhedsrettet service og rekruttering, målrettet hjælp til 
opkvalificering af borgere, samarbejde med uddannelsesinstitutioner og a-kasser, opkvalificering af 
jobcentrenes medarbejdere samt udvikling af redskaber til effektmåling af de beskæftigelsesrettede 
indsatser. Anbefalingerne er for hvert område inddelt i ”kan” og ”skal”, således at kommuner, der 
tilslutter sig samarbejdet, er forpligtet til at følge skal-anbefalinger og kan vælge at følge eller ikke 
følge kan-anbefalinger. Status på anbefalingerne skal årligt behandles i Kommunalbestyrelserne og 
drøftes i KKR på baggrund af et fremdriftsskema for anbefalinger.

Samarbejdet skal samtidig bidrage til at understøtte den fokuserede vækstdagsorden, som findes i 
regi af både Greater Copenhagen og ReVUS (den regionale vækst- og udviklingsstrategi), ligesom det 
skal støttes op af jobcentrenes uddannelses- og opkvalificeringsindsats.
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KKR-Hovedstaden har besluttet, at der nedsættes en koordinationsgruppe, som skal understøtte de 
kommunale repræsentanter i det regionale arbejdsmarkedsråd. Koordinationsgruppen har til opgave 
at samle op på, hvilke tværkommunale samarbejder, der er igangsat i 2015. Gentofte Kommune 
indgår med en KKR-repræsentant i det regionale arbejdsmarkedsråd, ligesom kommunen på 
embedsmandsplan indgår i koordinationsgruppen.

Vurdering
Det er af afgørende betydning for en effektiv og fleksibel virksomhedsservice, at der samarbejdes på 
tværs af kommunerne i Region Hovedstaden. Jobcenter Gentofte deltager i en række forskellige 
samarbejdsfora om såvel borgerrettet, virksomhedsrettet som øvrig indsats. Social & Sundhed 
vurderer, at den kommunale beskæftigelsesindsats styrkes gennem tværkommunale samarbejder.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune tilslutter sig det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dato: 11-05-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet (382367 - EMN-2015-10888)
2. Bilag vedr. tværkommunale samarbejder (382369 - EMN-2015-10888)

13 (Åben) Revisionsberetninger og godkendelse af årsregnskab for 2014

Sags ID: EMN-2015-12582

Resumé
Gentofte kommunes årsregnskab for 2014 blev forelagt på kommunalbestyrelsesmøde den 27. april. 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet at oversende regnskabet til revision.  

Baggrund
Gentofte kommunes revision PwC har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2014.

Revisionen har fremsendt følgende revisionsberetninger:
1. Revisionsberetning af 21. maj 2015 vedrørende årsregnskabet for 2014.
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2. Bilag 2 – 4 til revisionsberetning af 21. maj 2015 vedrørende årsregnskabet for 2014, der 
er forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 8. juni og Socialudvalget den 9. juni. 

3. Den uafhængige revisors erklæringer.

Vurdering
Revisionen har revideret Gentofte Kommunes årsregnskab for 2014. Dette omfatter 
regnskabsopstillinger, redegørelser m.m., der kræves af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Revisionens konklusion på den udførte revision er:

”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold”.

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle 
væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget-
og regnskabsvæsen, revision mv.”.

”Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis”.

Revisionen har følgende bemærkning til regnskabet:

Integrationsområdet, kontanthjælp til personer omfattet af introduktionsprogrammet, tilbud, tilskud og 
hjælp i særlige tilfælde:

”Vi har konstateret fejl i de 5 gennemgåede sager, med udbetaling af kontanthjælp til personer 
omfattet af integrationslovens bestemmelser. Der er i alle 5 sager konstateret, at 
integrationskontrakten ikke er udarbejdet rettidigt inden for 1 måned, hvorfor det er vores opfattelse, at 
denne fejltype er af systematisk karakter. Der er herudover i nogle af sagerne konstateret fejl i forhold 
til tilbud om integrationsplan og henvisning til danskundervisning, ligesom der i en enkelt sag ikke er 
taget stilling til sanktionering ved flere fraværsperioder inden for 2 måneder”.

”På baggrund af resultaterne af vores gennemgang på dette område, har Gentofte Kommune valgt at 
styrke integrationsindsatsen ved at centralisere opgaveløsningen og tilrettelægge arbejdsgange, der 
sikrer, at integrationskontrakter og integrationsplaner bliver iværksat inden for de fastsatte tidsfrister. 
Ledelsesmæssigt vil der være en skærpet bevågenhed på, at retningslinjer og arbejdsgange bliver 
fulgt.”

”Det er vores vurdering, at de beskrevne tiltag kan være med til at højne kvaliteten på området. Vi 
vil følge op på dette ved revisionen for 2015”. 

Besvarelse:

Social & Sundhed har foretaget berigtigelse af refusion. Fejlene er opstået i den periode, hvor 
indsatsen over for alle unge mellem 18 og 29 år uden job eller uddannelse blev varetaget af 
Ungecenter Gentofte, der på daværende tidspunkt var nyetableret. Med henblik på at styrke 
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sagsbehandlingen i relation til de unge uden job eller uddannelse, der er omfattet af 
integrationslovgivningen, blev indsatsen over for denne gruppe unge efterfølgende henlagt til 
Jobcenter Gentofte. På baggrund af revisionsbemærkningen er der skærpet fokus på 
ledelseskontrol for at sikre, at ovennævnte fejl ikke gentager sig. 

Social & Sundhed tager i øvrigt revisionens bemærkning til efterretning.

Indstilling
Økonomi indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At revisionsberetningerne for regnskab 2014 inkl. Bilag 2 – 4 godkendes og at beretningen 

inkl. besvarelse på revisionens bemærkning sendes til Statsforvaltningen.
2. At årsregnskabet for 2014 godkendes i sin helhed.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. 2014 Gentofte Kommune - Revisionsberetning 2014 - Endelig - underskrevet (469765 - EMN-
2015-12582)
2. 2014 Gentofte Kommune - Bilag 2-4 til revisionsberetning 2014 - endelig (469768 - EMN-2015-
12582)
3. Den uafhængige revisors erklæringer (472417 - EMN-2015-12582)
4. Revisionsberetning på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område (449929 - EMN-2015-
12357)
5. Revisionsberetning på Socialudvalgets område (449924 - EMN-2015-12356)

14 (Åben) Almene boliger - Lejerbo Gentofte - Godkendelse af forhøjelse af lånegaranti

Sags ID: EMN-2015-12627

Resumé
Den 16. december 2013, pkt. 12, godkendte Kommunalbestyrelsen enstemmigt at yde støtte 
vedrørende renoverings- samt forbedrings- og genopretningsarbejder i Lejerbo Gentoftes afdeling 
”Tværbommen” i forbindelse med udmøntning af en helhedsplan for bebyggelsen. 
Kommunalbestyrelsen skal nu godkende Skema B, som på grund af offentlige krav til arbejdernes 
udførelse indeholder forhøjede beløb. For Gentofte Kommune betyder det, at det beløb, der skal 
stilles garanti for øges som følge af, at de støttede lån øges fra 17,3 mio. kr. med 5,1 mio. kr. til i alt 
22,4 mio. kr.
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Baggrund
Landsbyggefonden har mulighed for at yde støtte til afdelinger af almene boligorganisationer på baggrund af en 
helhedsplan for bebyggelsen. Finansieringen sker ved, at boligorganisationen optager støttede realkreditlån, og 
Landsbyggefonden yder driftsstøtte, så den huslejestigning, der er en konsekvens af låneoptagelsen, kun sker 
gradvist i stedet for på én gang.

Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, der indeholder 27 boliger, har ansøgt Landsbyggefonden omstøtte til 
gennemførelse af en helhedsplan til opretning og forbedring af afdelingen, herunder

! Genopretnings- og forbedringsarbejder i form af betonarbejder, efterisolering, udskiftning af vinduer, 
døre og gulve, ændring af facader, lukning af altaner og renovering af indgangspartier og 
trappeopgange.

! Løft af det udvendige miljø i form af ny beplantning og belysning i terræn, belægninger m.m. og nye 
legepladser.

Kommunalbestyrelsen godkendte med Skema A en foreløbig anskaffelsessum på godt 17 mio. kr. til 
renoveringsarbejderne og knap 9 mio. kr. til forbedrings- og genopretningsarbejderne. Samtidig 
godkendte Kommunalbestyrelsen at garantere for støttede realkreditlån til renoveringsarbejderne 
(garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi og som 
Landsbyggefonden yder regaranti for på halvdelen) og yde lån på 0,8 mio. kr. i forbindelse med 
kapitaltilførsel samt vedtog at anbefale arbejderne til Landsbyggefonden.  

Gentofte Lejerbo har nu fremsendt Skema B med den endelige anskaffelsessum til godkendelse. Da 
beløbene er forhøjet i forhold til Skema A, skal sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens 
godkendelse på ny.  

Landsbyggefonden har oplyst, at fonden kan godkende forhøjelsen, bl.a. under forudsætning af kommunens 
godkendelse. Forhøjelsen af beløbene skyldes helt overvejende fordyrelse som følge af offentlige krav til 
arbejdernes udførelse
Anskaffelsessummen for renoveringsarbejderne er steget med 5.133.359 kr. og finansieres med en 
forhøjelse af det støttede realkreditlån i alt 22.444.359 kr., og anskaffelsessummen for forbedrings- og 
genopretningsarbejderne er steget med 1.305.236 kr. til i alt 10.246.049 kr. som finansieres ved øget 
støtte fra Landsbyggefonden samt en mindre lejeforhøjelse på 19,87 kr/m2; således at den nye årsleje 
bliver 827,88 kr./m2.

Vurdering
Kommunens garantiforpligtelse øges som følge af stigningen i det støttede realkreditlån. Der sker ingen 
ændringer i kommunens forpligtelse til at yde lån i forbindelse med de ustøttede genopretnings- og 
forbedringsarbejder. Der er således fortsat tale om et lån på 800.000 kr. og på samme vilkår som ved 
Kommunalbestyrelsens godkendelse i december 2013. 
Gentofte Ejendomme bekræfter, at fordyrelsen skyldes offentlige krav til arbejdernes udførelse, bl.a. i 
kraft af nyt bygningsreglement, energikrav og tilgængelighed, og Social- og Sundhed har ingen 
bemærkninger til lejeforhøjelsen.

Henset til Landsbyggefondens forlods godkendelse af forhøjelsen af anskaffelsessummen og henset 
til bemærkningerne fra de øvrige forvaltninger indstiller JURA at skema B godkendes.
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Indstilling
JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At skema B godkendes, herunder at Gentofte Kommune gentager sit tilsagn om kommunegaranti for 
optagelsen af det støttede lån for så vidt angår den del af lånet, der har pantesikkerhed udover 60 % 
af ejendommens værdi og under forudsætning af, at Landsbyggefonden yder 50 % regaranti for det
støttede realkreditlån.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Skema B_Lejerbo Gentofte.pdf (472509 - EMN-2015-12627)
2. Anlægsbudget Lejerbo Gentofte  (472510 - EMN-2015-12627)
3. Gentofte Lejerbo Forklaring på forhøjelse af anskaffelsessum (475542 - EMN-2015-12627)

15 (Åben) Ændring af styrelsesvedtægt

Sags ID: EMN-2015-12503

Resumé
Den gældende styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune foreslås ændret med virkning fra 1. august 
2015 med henblik på at muliggøre en ændret politisk arbejdsform, jf Kommunalbestyrelsens møde 
den 26. maj, punkt 37 og 38. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2015, punkt 38, med 17 stemmer (C, V, A og B) for, og 2 
stemmer (I og Ø) imod, at oversende det foreliggende forslag til ændring af styrelsesvedtægten til 2. 
behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
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I henhold til § 2 i lov om kommunernes styrelse skal forslag til ændringer af en styrelsesvedtægt 
undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne 
ændringer skal indsendes til Statsforvaltningen til orientering.

Fordi de indholdsmæssige ændringer er grundlæggende, er der foretaget en gennemskrivning af hele 
styrelsesvedtægten. Der er vedlagt et dokument, der sammenligner den nugældende 
styrelsesvedtægt og udkastet til ny styrelsesvedtægt. 
De indholdsmæssige ændringer vedrører: 

Der er indsat generelle bestemmelser om opgaveudvalg i henhold til styrelseslovens §17, stk. 4, dvs. 
midlertidige, rådgivende udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen (udkast til styrelsesvedtægt: 
indledningen, §1, stk. 2, §8, stk. 2, §12, stk. 3, §§13-17, §19 og §23). 
De stående udvalgs opgave bliver at understøtte Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring 
af Gentofte Kommune ved at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres 
ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker (udkast til
styrelsesvedtægt: indledningen, §1, stk. 4, §12 og §§13-17).
Bortset fra Byplanudvalget har de stående udvalg ikke del i den umiddelbare forvaltning af 
kommunens anliggender, jf. styrelseslovens §64b (udkast til styrelsesvedtægt: indledningen, §1, stk. 
5, §6, stk. 2). 

Drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg og kommunens bygge- og 
anlægsarbejder samles i Økonomiudvalget (udkast til styrelsesvedtægt §9, stk. 6). Opgaverne 
varetages i dag af de enkelte udvalg. De øvrige opgaver, der er nævnt, er opgaver der også i dag 
hører under Økonomiudvalgets ressort, og der er derfor ikke tale om en ændring. 

De tværgående ungeindsatser, herunder ungdomsskolen og fritidstilbuddene til unge, flyttes fra Børn-
og Skoleudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget (udkastet til styrelsesvedtægt §15, stk. 2). Udvalget 
skifter navn til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.
Alle forsørgelsesydelser placeres i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, herunder 
forsørgelsesydelser under integrationsprogrammet, der i dag er placeret i Socialudvalget (udkastet til 
styrelsesvedtægt §17, stk. 2). 

Der er ikke ændret i udvalgenes ressortområder bortset fra de opgaver, der er nævnt ovenfor. 
Ændringerne i beskrivelsen af de enkelte udvalgs ressort er således alene udtryk for en sproglig 
modernisering. 

Vurdering
Opgaveudvalg: Kun regler af generel og fast karakter kan optages i en styrelsesvedtægt. Der kan 
derfor kun optages generelle regler om §17, stk. 4-udvalg i styrelsesvedtægten, og ikke bestemmelser 
om de enkelte opgaveudvalg i henhold til §17, stk. 4, da de er midlertidige. 

De stående udvalg: De stående udvalgs opgave bliver at understøtte Kommunalbestyrelsens samlede 
ledelse og styring af Gentofte Kommune ved at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet 
udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker. 
Bortset fra Byplanudvalget vil de stående udvalg ikke have del i den umiddelbare forvaltning af 
kommunens anliggender, jf. styrelseslovens §64b. 



Side 27

Det betyder blandt andet, at kommunalbestyrelsens beslutninger ikke altid skal forberedes af det 
pågældende udvalg.  

Kommunalbestyrelsen kan vælge at delegere opgaverne til forvaltningen eller til det pågældende 
udvalg. Beslutningen om delegation kan til enhver tid tilbagekaldes, og den må derfor ikke fremgå af 
kommunens styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelsen kan også vælge ikke at delegere konkrete 
opgaver (at beholde dem selv). 

Hvilke indstillinger der skal indhentes forud for Kommunalbestyrelsens behandling af en konkret sag, 
vil afhænge af kommunalbestyrelsens delegation (udkastet til styrelsesvedtægt §6, stk. 2).

Ressortændringer: Vedrørende de stående udvalgs opgaveområder flyttes drift og vedligeholdelse af 
kommunens bygninger og anlæg og bygge- og anlægsarbejder til Økonomiudvalget. De tværgående 
ungeindsatser (se ovenfor) flyttes fra Børn- og Skole udvalget til Kultur- og Fritidsudvalget (der skifter 
navn til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget). Endvidere flyttes forsørgelsesydelser under 
integrationsprogrammet fra Socialudvalget til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, som i dag har de 
øvrige forsørgelsesydelser. 

Økonomiudvalget: Økonomiudvalgets opgaver er uændrede bortset fra at drift og vedligeholdelse af 
kommunens bygninger og anlæg og kommunens bygge- og anlægsarbejder samles i 
Økonomiudvalget. 

Byplanudvalget: Udvalgets opgaver er uændrede. Udvalget skal - ligesom de øvrige stående udvalg –
arbejde med borgerinddragelse, og skal som de øvrige stående udvalg sikre en tværgående, 
helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling og 
opfølgning på de vedtagne politikker (udkastets §12). 

Indstilling
Borgmesteren indstiller på vegne af budgetforligspartierne – Det Konservative Folkeparti, 
Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre:

Til Økonomiudvalget:

1.At drøfte og videresende forslaget om ændring af styrelsesvedtægten til 2. behandling i 
Kommunalbestyrelsen

Til Kommunalbestyrelsen:

2.At foretage 2. behandling af forslaget om ændring af styrelsesvedtægten til ikrafttræden den 1. 
august 2015. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen    Dato: 26-05-2015
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Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015
Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Jeanne Toxværd
Vedtagelse:
Poul V. Jensen (I) ønskede følgende ændringsforslag til afstemning:

§ 1
stk. 3:
Økonomiudvalget har del i den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender -
udgår
stk. 5:
Bortset fra Byplanudvalget har de stående udvalg ikke del i den umiddelbare forvaltning af
kommunens anliggende. Jf. § 64b i styrelsesloven – udgår.
Tidligere § 10 fastholdes.

Forslaget blev nedstemt med 2 stemmer (I + Ø) for og 17 stemmer (C, V, A og B) imod.

§ 9
stk.6: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

! Administration, herunder kommunens borgerservice
! Drift og administration af bygninger og anlæg inden for udvalgets område
! Kommunens værdipapirer

stk. 7: Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om
! Principper og retningslinjer for økonomistyring – herunder af kasseregnskabsregulativ,
! jf. Styrelsesloven § 42
! Administration af kommunens udlejningsejendomme
! Bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område
! Kommunens takster, jf. Styrelsesloven § 41a
! Kommunens værdipapirer
! Kommunens lån
! Kommunens IT løsninger
! Beredskab

stk. 8: Økonomiudvalget inddrager (i nødvendigt omfang udgår) et stående udvalg, inden
der træffes beslutninger af væsentlig betydning for det stående udvalgs opgaver.

Forslaget blev nedstemt med 2 stemmer (I + Ø) for og 17 stemmer (C, V, A og B) imod.

§ 13-17 Oprindelig bestemmelse med tilføjelser

stk. 3: Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde fx ved at nedsætte opgaveudvalg (§17,
stk.4) i forbindelse med relevante politikerformulerende forløb.
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Forslaget blev nedstemt med 2 stemmer (I + Ø) for og 17 stemmer (C, V, A og B) imod.
§ 19 De stående udvalg eller Kommunalbestyrelsen kan nedsætte midlertidige rådgivende
opgaveudvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4, der kan udarbejde forslag til
politikker, strategier og andre prioriterede emner

Forslaget blev nedstemt med 2 stemmer (I + Ø) for og 17 stemmer (C, V, A og B) imod.
Herefter blev indstillingen fra Økonomiudvalget vedtaget med 17 stemmer (C, V, A og B)
for og 2 stemmer (I og Ø) imod. Jeanne Toxværd stemte imod, idet :”Formuleringerne i
forslaget til ændring af styrelsesvedtægten udvider ikke demokratiet i Gentofte Kommune,
men reducerer demokratiet. Enhedslisten vil til enhver tid stemme for forslag, der udvider
demokrati, men kan ikke stemme for forslag der afvikler demokrati”.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Bilag 1 Udkast til ny styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune (462696 - EMN-2015-12503)
2. Bilag 2 Sammenligning af forslaget til ny styrelsesvedtægt og den nugældende (462700 - EMN-
2015-12503)

16 (Åben) Politisk arbejdsform - Tilpasninger i bevillingsstyringen

Sags ID: EMN-2015-12568

Resumé
I forbindelse med behandlingen af punktet om ny politisk arbejdsform i Kommunalbestyrelsen i maj, 
blev det besluttet, at forvaltningen udarbejder et forslag til bevillingsmodel til behandling i 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslaget forelægges nu til drøftelse og beslutning.

Baggrund
De forslåede ændringer i styrelsesvedtægten i forbindelse med en ny politisk arbejdsform medfører, at 
kommunens bevillingsstyring skal tilpasses. Der er ikke foreslået større ændringer i 
bevillingsstyringen, men generelt kun konsekvensændringer for at tilpasse styringen til den ændrede 
politiske arbejdsform.

Den foreslåede nye bevillingsstyring er beskrevet i vedlagte notat. Notatet omtaler to modeller for den 
fremtidige bevillingsstyring. Enten at Kommunalbestyrelsen beholder driftsbevillingerne selv eller give 
bevillingerne til forvaltningen. Det anbefales at vælge modellen, hvor Kommunalbestyrelsen beholder 
bevillingerne selv, for at sikre et synligt politisk ejerskab og ansvar for bevillingerne.
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Der foreslås konkret følgende ændringer til bevillingsmodellen for driftsudgifter:

• Ansvaret for kommunens driftsbevillinger placeres fremadrettet i Kommunalbestyrelsen
• Bevillingerne opdeles svarende til de eksisterende budgetområder, som er en underopdeling af 

udvalgenes ressortområder, jf. dog neden for
• Det etableres et nyt bevillingsområde til ”Unge” dækkende de tværgående ungeindsatser
• Budgettet til forsørgelsesydelser under integrationsprogrammet flyttes fra bevillingen til 

Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte til bevillingen Arbejdsmarked og 
overførselsindkomster 

• Budgettet til drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, som i dag er fordelt ud under 
de enkelte budgetområder, samles under Bevillingen Politisk ledelse og administration

Der bliver således i alt 14 driftsbevillinger. Bevillingerne vil som i dag blive givet som nettobevillinger.

Ansvaret for anlægsbevillinger flyttes til Økonomiudvalget.

Vurdering
Forslaget til ny bevillingsstyring uden større ændringer i strukturen og med et synligt politisk ejerskab 
er valgt, da det giver medlemmerne af Kommunalbestyrelsen samme mulighed for indsigt i og kontrol 
med økonomien som i dag. Det sker gennem den løbende opfølgning og forelæggelse af økonomiske 
sager for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor opfølgningen vil være specificeret i forhold 
til bevillingerne. 

De stående udvalg får endvidere i tilknytning til den løbende vurdering af udviklingen og resultaterne 
på deres område, orientering om økonomien på de enkelte delområder.

For at sikre et hurtigt og let tilgængelig overblik samles det økonomiske materiale, opfølgninger mv. i 
politikerportalen.

Det foreslås, at de økonomiske opfølgninger for regnskabsåret 2015 foretages efter de hidtidige 
gældende opdelinger i budgetområder, af hensyn til at sikre en smidig og effektiv overgang til de nye 
opdelinger af bevillingerne.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de foreslåede ændringer i bevillingsmodellen godkendes

2. At rapporteringen for regnskabsåret 2015 foretages efter nugældende budgetområder.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.
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Bilag
1. Tilpasninger i bevillingsstyring ved ændret politisk arbejdsform (478411 - EMN-2015-12568)

17 (Åben) Politiks arbejdsform - emner og valg af medlemmer til opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2015-12503

Resumé
Der fremlægges forslag til emner for de første 8 opgaveudvalg, således at kommissorier for disse kan 
drøftes i de stående udvalg på møderne i august og vedtages af Kommunalbestyrelsen i august. 
Samtidig med vedtagelsen af kommissorierne for de første 8 opgaveudvalg skal 
Kommunalbestyrelsen i august vælge medlemmer til de 8 opgaveudvalg. Derfor fremlægges også 
beskrivelse af, hvordan medlemmer til opgaveudvalg vælges. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 26. maj punkt 37 ”at Kommunalbestyrelsens 
arbejdsform skal foregå tættere på borgerne ved løbende at nedsætte opgaveudvalg med 
borgerdeltagelse (§17 stk. 4 udvalg), der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre af 
Kommunalbestyrelsen prioriterede emner. Kommunalbestyrelsen drøfter på junimødet emner for de 
første opgaveudvalg”. Forslag til emner for de første 8 opgaveudvalg er vedlagt i bilag 1.

Med henblik på at kunne vælge medlemmer til opgaveudvalgene på kommunalbestyrelsesmødet d. 
31. august er desuden udarbejdet beskrivelse af, hvordan medlemmer af opgaveudvalgene vælges 
vedlagt som bilag 2.

Vurdering
Kommunalbestyrelsen drøftede på sit seminar d. 17. april mulige emner for opgaveudvalg med afsæt 
i, hvad Kommunalbestyrelsen anser som de væsentligste velfærdsudfordringer. Disse drøftelser har 
sammen med budgetaftalen for 2015—2016 givet input til, hvilke 8 emner det på nuværende tidspunkt 
er vigtigst at udvikle i opgaveudvalg sammen med borgerne. Emnerne er kort præsenteret i bilag 1. 

Det foreslås, at kommissorier for de første 8 opgaveudvalg drøftes på de stående udvalgs møder i 
august som nedenfor med henblik på vedtagelse af kommissorierne i Kommunalbestyrelsen d. 31. 
august. 

! ”Ungepolitik” drøftes i Kultur- og Fritidsudvalget (anden drøftelse, da udvalget drøftede første 
udkast til kommissorium på sit møde i april)

! ”Børn og Unge i fællesskaber” drøftes i Børne- og Skoleudvalget
! ”Børn – kvalitet og struktur” drøftes i Børne- og Skoleudvalget
! ”Skolereformen” drøftes i Børne- og Skoleudvalget
! ”Ny Sundhedspolitik” drøftes i Socialudvalget
! ”Integration af flygtninge” drøftes i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
! ”Erhvervspolitik” drøftes i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
! ”Trafik – sikker i byen” drøftes i Teknik og Miljøudvalget
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Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen, når den har vedtaget kommissorierne på sit møde i august, på samme 
møde også vælger medlemmer til opgaveudvalgene. I bilag 2 er beskrevet, hvordan fremgangsmåden er ved 
valg af medlemmer til opgaveudvalg. 
For at opgaveudvalget holdes på en størrelse, så det er arbejdsdygtigt og samtidig har mulighed for en bred og 
dækkende borgerinvolvering, foreslås det, at der kan være op til 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer i et 
opgaveudvalg. Desuden foreslås det, at formand og næstformand vælges af Kommunalbestyrelsen blandt de 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er valgt til opgaveudvalget.   

Indstilling
Borgmesteren indstiller på vegne af budgetforligspartierne – Det Konservative Folkeparti, 
Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre: 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de stående udvalg på møder i august drøfter forslag til kommissorier for følgende 8 
opgaveudvalg med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen d. 31. august: Ungepolitik;
Børn og unge i fællesskaber; Børn – kvalitet og struktur; Skolereformen; Ny Sundhedspolitik;
Integration af flygtninge; Erhvervspolitik; Trafik – sikker i byen.

2. At Kommunalbestyrelsen på sit møde d. 31. august:
a. Vedtager kommissorierne for de 8 opgaveudvalg
b. Vælger medlemmer til de 8 opgaveudvalg

3. At følgende gælder for valg af medlemmer til opgaveudvalgene:
a. Der kan være op til 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer i hvert opgaveudvalg. 
b. Kommunalbestyrelsen vælger formand og næstformand til hvert opgaveudvalg blandt 

kommunalbestyrelsesmedlemmerne i opgaveudvalget.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Bilag 1 Forslag til emner for de første 8 opgaveudvalg (478415 - EMN-2015-12503)
2. Bilag 2 Valg af medlemmer til opgaveudvalg (478190 - EMN-2015-12503)

18 (Åben) Politisk arbejdsform - mødeplan for stående udvalg og mødetidspunkter for 
opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2015-12503

Resumé
Der fremlægges forslag til mødeplan for resten af 2015 samt forslag til tidsmæssige muligheder for 
fastlæggelse af møderne i opgaveudvalgene. 
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Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog d. 26. maj 2015 en ny politisk arbejdsform (punkt 37), som betyder, at 
de stående udvalg fremadrettet holder møder en gang i kvartalet. Det gælder dog ikke 
Byplanudvalget, som fortsat mødes en gang om måneden. Kommunalbestyrelsen besluttede i den 
forbindelse, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til revideret mødeplan. 

Desuden besluttede Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til tidsmæssige 
muligheder for fastlæggelse af møderne i opgaveudvalgene. Begge dele til behandling i 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni.

Vurdering
Forslaget til mødeplan for resten af 2015 fremgår af bilag 1. Mødeplanen er den samme som tidligere 
vedtaget for så vidt angår Kommunalbestyrelsesmøder, Økonomiudvalgsmøder og møder i 
Byplanudvalget. De stående udvalg mødes i august og november og her er de tidligere vedtagne 
datoer fasthold. Der er ikke møder i de stående udvalg i september, oktober og december jf. 
beslutningen om, at de stående udvalg mødes en gang i kvartalet.

Forvaltningen fremlægger mødeplan for 2016 for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august.

Forslaget til tidsmæssige muligheder for fastlæggelse af møderne i opgaveudvalgene er, at 
kommunalbestyrelsesmedlemmerne reserverer tidsrummet kl. 17-21 mandag og onsdag de to første 
uger i de måneder, hvor der ikke er møder i de stående udvalg. Det vil i 2015 sige i september, 
oktober og december. 

Det vil giver mulighed for, at alle 8 opgaveudvalg kan mødes i de måneder, hvor der ikke er møder i 
de stående udvalg: Mandage kl. 17-19 og kl. 19-21 samt onsdage kl. 17-19 og 19-21. 

Indstilling
Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At mødeplanen for 2015 vedtages.

2. At kommunalbestyrelsesmedlemmerne reserverer tidsrummet kl. 17-21 mandag og onsdag i de to 
første uger i de måneder, hvor der ikke er møder i de stående udvalg, til brug for møder i 
opgaveudvalgene.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
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1. Bilag 1 Revideret mødeplan aug-dec 2015 for Kommunalbestyrelsen og stående udvalg 
(461864 - EMN-2015-12503)

19 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerneMeddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-00010

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 15-06-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

20 (Lukket) Kulturprisen 2015

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


