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Indholdsfortegnelse 
 

Kommunalbestyrelsen 
 
 

den 24. september 2007 
 
 

Åben dagsorden 

Lukket dagsorden 

1 Meddelelser fra formanden

2 Forslag til lokalplan 291 for et område ved Vasehøjvej, Gyldenlundsvej og 
Ordrup Jagtvej. Endelig vedtagelse

3 Forslag til lokalplan 293 for del af Ordrup Bydelscenter ved Skovkrogen. 
Endelig vedtagelse

4 Anlægsbevilling på 4.478.000 kr. i udgift og 2.545.000 kr. i indtægt til 
renovering af bolværk, badebroer og toiletter i Bellevue Strandpark

5 Supplerende anlægsbevilling på 1,5 mio.kr. til puljen for generel 
kloakrenovering i 2007 i Gentofte Kommune

6 Anlægsbevilling på 35.000 kr. til indkøb af cykellygter som supplement til 
cyklistkampagnen i 5. klasserne

7 Anlægsbevilling på 215.000 kr. til renovering af fold, Gentofte Ride Klub

8 Anlægsbevilling på 111.000 kr. tiletablering af 20 m2 tilbygning til Det 
Danske Spejderkorps, 1. Gjentofte

9 Anlægsbevilling til Gentofte Sportspark. Midlertidige foranstaltninger mv.
10 Anlægsregnskab - ny cykelsti på L.E. Bruuns Vej (nordlige side)
11 Regionens forslag til Rammeaftale for 2008
12 Kvalitetsrapport 2006/07 for skoleområdet
13 Godkendelse af revideret vedtægt for I/S SMOKA
14 Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2008

15 Redegørelse til beskæftigelsesregionen om kommunens 
revalideringstilbud

16 Ønskes der en selvstændig opgørelse over anvendelsen af NESA 
pengene pr. dato og i fremtiden

17 Forvaltning af NESA-midlerne
18 Regnskab 2006 samt revisionsberetning fra Deloitte vedr. regnskab 2006
19 Fremlæggelse af regnskab for Ældredage/Forårsture
20 Forudgående høring Tuborg Syd

21 Søgårdsskolen
22 Fast ejendom
23 Salg af ejendom, valg af køber
24 Salg af de kollegielignende ejendomme
25 Salg af kommunal ejendom
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
1  Åbent   Meddelelser fra formanden 
 
046268-2006 
  

 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
2  Åbent   Forslag til lokalplan 291 for et område ved Vasehøjvej, Gyldenlundsvej 
og Ordrup Jagtvej. Endelig vedtagelse 
 
036566-2006 
  

 

Resumé
Forslag til lokalplan 291 for et område ved Vasehøjvej, Gyldenlundsvej og Ordrup 
Jagtvej har været udsendt i offentlig høring. 
  
Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, 
hvorvidt de i offentlighedsperioden indkomne henvendelser giver anledning til 
ændringer af lokalplanforslaget. 

Baggrund
Lokalplanområdet ligger i Skovshoved – Klampenborg bydel og udgør en del af 
enkeltområde 2.B47 i Kommuneplan 2005. 
  
Området omfatter 166 ejendomme og har et samlet areal på ca. 16 ha. ekskl. 
vejarealer. 
  
Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for 
helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdig bebyggelse og beplantning i 
området. 
  
Derudover skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende 
bebyggelse. Endvidere skal lokalplanen sikre de grønne vejbilleder.  
  
Efter Kommunalbestyrelsens enstemmige vedtagelse herom på mødet den 
26.03.2007, pkt. 6, har forslag til lokalplan 291 været udsendt i offentlig høring fra den 
27.04.2007 til den 22.06.2007 . 
  
Ved indsigelsesfristens udløb har Plan modtaget 7 henvendelser, heraf 1 fra en 
offentlig myndighed, Kroppedal Museum som gør opmærksom på begrundet 
formodning om oldtidsfund i området. 
  
De øvrige henvendelser vedrører bl.a. 5-meter regel, bevaringsværdige huse 
og grundstørrelser. 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
3  Åbent   Forslag til lokalplan 293 for del af Ordrup Bydelscenter ved 
Skovkrogen. Endelig vedtagelse 
 
040517-2006 
  

Vurdering
Plan foreslår, at Kroppedal Museums bemærkninger om museumsloven indsættes i 
lokalplanens redegørelsesdel under afsnit: Tilladelser fra andre myndigheder. 

Plan foreslår ligeledes, at indsigelsen vedr. Norasvej 37 om ejendommens 
bevaringsstatus imødekommes, således at ejendommen vurderes som 
bevaringsværdige i kat. 4 og at SAVE-registreringen ajourføres. 

Indstilling
Plan indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At forslag til lokalplan 291 for et område ved Vasehøjvej, Gyldenlundsvej og Ordrup 
Jagtvej  vedtages endeligt med de af Plan foreslåede ændringer. 

Tidligere beslutninger
Byplanudvalget den 06-09-2007 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet Birgit Hemmingsen (T) 
og Irene LÃ¼tken (A) stemte imod Â§ 6, 4, idet de finder, at det er en klar forringelse 
af det grønne vejbillede, at der må bygges carporte, udhuse m.v. helt ud i skellet. 
Udsagnet, at det grønne vejbillede ønskes bevaret og styrket i Gentofte, er aldeles 
udhulet. 

 
 
Økonomiudvalget den 17-09-2007 
 
Økonomiudvalget, den 17. september 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet 
Søren B. Heisel (A ) og John Philip (B ) stemte imod Ã‚Â§ 6, 4, idet de finder, at det er 
en klar forringelse af det grønne vejbillede, at der må bygges carporte, udhuse m.v. 
helt ud i skellet. Udsagnet, at det grønne vejbillede ønskes bevaret og styrket i 
Gentofte, er aldeles udhulet. 

Bilag Henvendelser indkommet i høringsperioden Åben i Captia
Bilag Resume af henvendelser med Plans bemærkninger Åben i Captia

Resumé

Forslag til lokalplan 293 for en del af Ordrup Bydelscenter ved Skovkrogen har været 
udsendt i offentlig høring. 
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Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, 
hvorvidt den i offentlighedsperioden indkomne henvendelse giver anledning til 
ændringer af lokalplanforslaget.   

Baggrund
Ejeren af Skovkrogen 8 ønsker at opføre 4 nye boliger på ejendommen i 
overensstemmelse med de muligheder, som den for området gældende lokalplan 210 
for Ordrup bydelscenter giver for opførelse af etageboliger. 
  
Lokalplan 210 indeholder ikke bebyggelsesregulerende bestemmelser, hvorfor der i 
forbindelse med nybyggeri i området skal tilvejebringes supplerende lokalplaner. 
  
Området ligger centralt i Ordrup-Charlottenlund bydel og er en del af boligområdet i 
Ordrup bydelscenter, som i henhold til Kommuneplan 2005 er en del af enkeltområde 
3.C2. 
  
Området omfatter foruden Skovkrogen 8 tillige den eksisterende etagehusbebyggelse 
på Skovkrogen 6, som også er omfattet af lokalplan 210 for Ordrup bydelscenter. 
Skovkrogen 6 der indeholder 4 boliger, er også opført i 2 etager samt 
underetage/kælder. Lokalplanen fastholder denne bebyggelses omfang og placering. 
  
Området har et samlet areal på 1.290 m2. 
  
Efter Kommunalbestyrelsens enstemmige vedtagelse herom på mødet den 
30.04.2007, pkt. 4 har forslag til lokalplan 293 været udsendt i offentlig høring fra den 
25.05.2007 til den 20.07.2007. 
  
Ved indsigelsesfristens udløb har Plan modtaget en henvendelse. 
  
Henvendelsen vedrører bl.a. bebyggelsens omfang og placering, parkeringsforhold i 
lokalplanområdet samt ønske om at se de endelige arkitekttegninger for den 
kommende bygning i lokalplanområdet.  

Vurdering
Indsigelsen omfatter dels emner, der ikke kan reguleres gennem en lokalplan, dels 
emner som allerede er reguleret i det nuværende forslag. 

Plan foreslår, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer. 

Indstilling
Plan indstiller 
  
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At forslag til lokalplan 293 for del af Ordrup Bydelscenter ved Skovkrogen vedtages 
endeligt uden ændringer.  

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 06-09-2007 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
Økonomiudvalget den 17-09-2007 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
4  Åbent   Anlægsbevilling på 4.478.000 kr. i udgift og 2.545.000 kr. i indtægt til 
renovering af bolværk, badebroer og toiletter i Bellevue Strandpark 
 
030567-2007 
  

 

 

 

 
Økonomiudvalget, den 17. september 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Henvendelse indkommet i høringsperioden Åben i Captia
Bilag Resume af henvendelser med Plans bemærkninger Åben i Captia

Resumé

I/S Bellevue Strandpark ejes i fællesskab af Gentofte Kommune, Staten, Lyngby-
Taarbæk Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune, der 
udtræder med udgangen af 2007. Den daglige drift udføres af Gentofte Kommune. 

Strandparken benyttes meget intensivt, og store dele af publikumsfaciliteterne er 
meget nedslidte. Toiletfaciliteterne trænger til en grundig renovering, så de bliver 
tidssvarende, og de tekniske anlæg som badebroer, bolværk og pælehøfder er under 
kraftig nedbrydning på grund af bølgernes påvirkning. Det er nødvendigt at udskifte 
dele af træværket med nyt træ - dels af hensyn til kystsikringen og dels af hensyn til 
badegæsternes adgang til vandet. 

Baggrund

Bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark har besluttet at iværksætte en renovering af 
toiletfaciliteterne, badebroerne, bolværk samt pælehøfder i Bellevue Strandpark. Den 
samlede udgift til renoveringen fremgår af SKEMA 4. 

Vurdering

Forslag til anlægsbevilling fremgår af SKEMA 4. 

Arbejderne foreslås udført i adskilte fagentrepriser i underhåndsbud. 

Der har ikke været forelagt programoplæg og program for udvalget, da projektet anses 
for at være så afgrænset og præcist, at det ikke vil være nødvendigt for, at der kan 
træffes afgørelse i sagen. 

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller 

til Teknisk Udvalg: 

1. At forslaget godkendes. 

2. At arbejdet udbydes som fagentreprise i underhåndsbud. 

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
5  Åbent   Supplerende anlægsbevilling på 1,5 mio.kr. til puljen for generel 
kloakrenovering i 2007 i Gentofte Kommune 
 
040625-2006 
  

 

 
3. At der gives en anlægsbevilling som det fremgår af den samlede sagsfremstilling 
incl. SKEMA 4 til renovering af Bellevue Strandpark. 

4. At der anvises finansiel dækning som det fremgår af SKEMA 4. 

Tidligere beslutninger
Teknisk udvalg den 04-09-2007 
 
Punkt 1-2: Godkendt. Punkt 3-4: Anbefales til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 

 
 
Økonomiudvalget den 17-09-2007 
 
Økonomiudvalget, den 17. september 2007. Pkt. 3-4: Anbefales til 
Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Oversigtskort Åben i Captia
Bilag Skema 4 Åben i Captia

Resumé
Ved behandling af sagen på Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2007, pkt. 
10, blev det besluttet at sende sagen til fornyet drøftelse i Teknisk Udvalg. 

Spildevandssektionen søger om at få overflyttet 1,5 mio.kr. ekskl. moms 

fra: En eksisterende anlægsbevilling på 12,7 mio.kr. til renovering af kloakledninger i 
Studiebyen og Søholmslundbassinet 

til:   Udbedring af skader på det øvrige kloaksystem, som følge af det kraftige regnvejr i 
juni og juli måneder 2007. 

Det er Spildevandssektionens vurdering, at kloaksystemet vil tilføres større værdi ved 
udbedring af de skader, der skete som følge af det kraftige regnvejr i juni og juli 
måneder, end ved at renovere bassinbunden i Søholmslundbassinet. 

  

Baggrund
Beløbet er en del af en samlet bevilling på 12,7 mio.kr., vedtaget af 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2006, pkt. 23. Dette projekt havde primært til formål 
at reducere antallet af kælderoversvømmelser i Studiebyen. Dette projekt er 
gennemført, dog resterer der en renovering af bassinbunden i Søholmslundbassinet til 
nedbringelse af driftsomkostninger, der primært omfatter vedligeholdelse af 
skrænterne. 

Der er udført et rådgiverprojekt for renovering af bassinbunden med et anlægsoverslag 
på 1,5 mio.kr. Projektet omfatter udskiftning af den eksisterende bassinbund samt 
etablering af en nedkørselsrampe. 

Vurdering
Efter yderligere vurdering af forholdene ved Søholmslundbassinet, sammenholdt med 
anlægsoverslaget på 1,5 mio.kr., mener Spildevandssektionen, at de fysiske forhold 
ved bassinet er således, at projektet vil kunne udsættes i en årrække. 

Ovenstående betragtninger sammenholdt med det faktum, at der i forbindelse med 
sommerens kraftige regnskyl har vist sig forhold, specielt i områderne omkring 
Folkevej/Herredsvej og Ermelundsvej/Søndersøvej, som med fordel kan forbedres og 
give større nyttevirkning end renoveringen af Søholmslundbassinet bevirker, at 
Spildevandssektionen søger et beløb på 1,5 mio.kr. overflyttet fra projektet ved 
Studiebyen til puljen for generel renovering af afløbssystemet. 

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller 

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At der gives en supplerende anlægsevilling på 1,5 mio.kr. til puljen for generel 
kloakrenovering i 2007 med finansiel dækning over projektet "Reducering af 
kælderovervømmelser i Studiebyen". 

2. At anlægsbevilling til "Reducering af kælderoversvømmelser i Studiebyen" 
nedsættes med 1,5 mio.kr. 

Tidligere beslutninger
Teknisk udvalg den 04-09-2007 
 
Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
Økonomiudvalget den 17-09-2007 
 
Økonomiudvalget, den 17. september 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Skema 4 - Kloakrenovering 2007, sept. Åben i Captia
Bilag Skema 4 - Studiebyen, sept. Åben i Captia
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6  Åbent   Anlægsbevilling på 35.000 kr. til indkøb af cykellygter som supplement 
til cyklistkampagnen i 5. klasserne 
 
030717-2007 
  

 

Resumé
Gentofte Trafiksikkerhedsråd har gennem de sidste 4 år afviklet en cyklistkampagne i 
5. klasserne på alle skolerne i kommunen. Cyklistkampagnen har nu som dengang det 
primære fokus på at sikre, at flere børn i 5. klasse benytter cykelhjelm, men også at de 
lærer at færdes hensigtsmæssigt i trafikken. 

Der har ved tidligere lejligheder ved drøftelse af cyklistkampagnen blevet stillet 
spørgsmål til at udvide denne, således at den også i fremtiden indrager spørgsmålet 
om lys på cyklen, specielt i den mørke tid.  

På et møde i Kommunalbestyrelsen i foråret fremkom der således et ønske om at 
inddrage problematikken med lys på cyklen allerede i år. Det var på det tidspunkt ikke 
muligt at tilføje aktiviteten ved godkendelsen af cyklistkampagnen 2007-2008. 

Der ansøges hermed om beløb ifølge SKEMA 3 til køb af ca. 300 sæt 
induktionscykellygter, som tænkes udleveret og påmonteret på de fremmødte elevers 
cykler. Arrangement gælder for elever i 5.klasse. Arrangementet forventes afholdt i 
slutningen af oktober og vil udover cykellygtene også handle om hovedskader i 
forbindelse med cyklistuheld og betydningen af brug af cykelhjelm, samt om 
højresvingende lastbiler ind foran ligeudkørende cyklister. 

  

  

Baggrund

Gentofte Trafiksikkerhedsråd har gennem de sidste 4 år afviklet en cyklistkampagne i 
5. klasserne på alle skolerne i kommunen. Cyklistkampagnen har nu som dengang det 
primære fokus på at sikre, at flere børn i 5. klasse benytter cykelhjelm, men også at de 
lærer at færdes hensigtsmæssigt i trafikken. 

Der er ved tidligere lejligheder i forbindelse med drøftelse af cyklistkampagnen blevet 
stillet spørgsmål oml at udvide denne, således at den også i fremtiden indrager 
spørgsmålet om lys på cyklen, specielt i den mørke tid.  

På et møde i Kommunalbestyrelsen i foråret fremkom der således et ønske om at 
inddrage problematikken med lys på cyklen allerede i år. Det var på det tidspunkt ikke 
muligt at tilføje aktiviteten ved godkendelsen af cyklistkampagnen 2007-2008. 

Der tænkes indkøbt moderne induktionscykellygter, som fungerer ved hjælp af 
magneter og som således ikke skaber større friktion, når der cykles. Et længere forsøg 
fra Odense med de nye induktionslygter påviser, at der er en sikkerhedsmæssig 
gevinst når cyklisterne har lys på cyklen til alle tider. Det samme gør sig gældende for 
bilisterne, hvor det i dag er påbudt med kørelys. 

I modsætning til den gammeldags dynamo, som kun virker når cykelhjulene drejer 
rundt, findes der nu induktionslygter med et lille batteri, som sikrer at lygterne virker 
mellem 20-30 sekunder efter cyklen holder stille, eksempelvis når en cyklist holder for 
rødt ved et signalanlæg. Cyklisten har med andre ord altid lys på cyklen.  
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 

  

  

Vurdering
Teknik & Miljø, samt Plan vurderer, at  større udbredelse af lys på cyklen vil være 
en godt initiativ til at reducere uheldsfrekvensen for cyklister, i lighed med 
konklusionerne fra Odenseforsøget.  

I cyklistkampagnen for eleverne i 5. klasse gives der mulighed for at låne en ny 
cykelhjelm. Når skoleåret er omme kan hjelmen købes for en reduceret pris af 125 kr. 
Denne ordning fungerer godt. 

Med hensyn til cyklelygterne er der ikke de samme betingelser til stede, idet 
cykellygterne skal fastmoteres på cyklen, og det vurderes at være meget besværligt 
såfremt en lignende ordning skal foranstaltes for cykellygterne. Derfor 
anbefaler Teknik & Miljø, samt Plan at cykellygterne foræres væk, til de elever som 
deltager i arrangementet.  

Det foreslås, at udgifterne afholdes over Trafik- og Miljøpuljen, som det fremgår 
af SKEMA 3. 

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller 

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

1.  At der anlægsbevilges som det fremgår af den samlede sagsfremstilling 
incl. SKEMA 3 til indkøb af ca. 300 sæt induktionscykellygter. 
  
2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte 
rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2007.  
  

  

Tidligere beslutninger
Teknisk udvalg den 04-09-2007 
 
Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
Økonomiudvalget den 17-09-2007 
 
Økonomiudvalget, den 17. september 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Skema 3 Åben i Captia
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7  Åbent   Anlægsbevilling på 215.000 kr. til renovering af fold, Gentofte Ride Klub 
 
032414-2007 
  

 

 

 

 

 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 

Resumé
Gentofte Ride-Klub ansøger om tilskud til at renovere deres fold, således at hestene 
kan røres på en for hestene forsvarlig måde. Renoveringen omfatter dræning og ny 
grusoverflade, samt en støttemur mod naboen og retablering af hegn. 

Baggrund
Gentofte Ride-Klub ansøger i vedlagte ansøgning om tilskud til renovering af en lille 
fold, der ligger vest for deres store ridehal ud mod Maltegårdsvej.  

Antallet af heste i forhold til foldens størrelse betyder sammen med tilstrømmende 
vand fra en højereliggende nabogrund, at  overfladen er meget mudret  og da drænene 
heller ikke fungerer efter hensigten, er folden i den nuværende tilstand ikke velegnet til 
at hestene sættes på fold i det omfang, der er ønskeligt. Den dårlige forfatning 
medfører at hestene får sygdomme såsom mug og hudbetændelse på hovene. 
Endvidere skal heste og ponyer fra 1. januar 2008 på fold mindst 2 timer hver dag 
hvorfor klubben mener at det er essentielt at folden renoveres.  

Vurdering
Sportsgruppen har vurderet, at der bør ydes tilskud til projektet og finder at der kan 
ydes et tilskud på 215.000 kr. eller cirka 70 % af totalbeløbet til renoveringen. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der gives anlægsbevilling på 215.000 kr. til renovering af Gentofte Ride-Klubs fold 
med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2007, 
klubrum m.v., idrætsanlæg. 

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vil forelægge tilØkonomiudvalgets møde den 17. 
september 2007. 

Tidligere beslutninger
Økonomiudvalget den 17-09-2007 
 
Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. september 2007. Anbefales til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, den 17. september 2007. André Lublin (C) 
deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Ansøgning fra GeK om tilskud til renovering af fold Åben i Captia
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8  Åbent   Anlægsbevilling på 111.000 kr. tiletablering af 20 m2 tilbygning til Det 
Danske Spejderkorps, 1. Gjentofte 
 
024212-2007 
  

 

 

 

 

 
 
_____________________ 

 
 
 

Resumé
Det Danske Spejderkorps, 1. Gjentofte ansøger om tilskud til at opføre en tilbygning på 
20 m2 til deres hytte, Skansen, på adressen Jægersborg Alle 148 A, 2820 Gentofte. 

Baggrund
Det er besluttet, at i forbindelse med 2007-budgettet for klubrumspuljen afsattes 0,5 
mio. kr. af puljen til brug ved renovering /nyetablering af spejderhytter. 

I forbindelse med Skole og Fritids projekt vedrørende renovering og forbedring af 
kommunens spejderfaciliteter har man bedt spejdergrupperne om at fremsætte deres 
ønsker. 

Det Danske Spejderkorps, 1. Gjentofte ansøger på denne baggrund om tilskud til at 
opføre en tilbygning på 20 m2 til deres hytte, Skansen, på adressen Jægersborg Alle 
148 A, 2820 Gentofte. Bygningen skal indeholde lederrum og depot, samt bad. 

1. Gjentoftes ansøgning vedlægges. 

Vurdering
Sportsgruppen har behandlet ansøgningen og finder, at der kan ydes et tilskud på 75% 
af hele byggesummen. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der gives anlægsbevilling på 111.000 kr. til etablering af en tilbygning til gruppens 
hytte med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb 
for 2007, klubrum m.v., idrætsanlæg. 

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vil forelægge til Økonomiudvalgets møde den 17. 
september 2007.  

Tidligere beslutninger
Økonomiudvalget den 17-09-2007 
 
Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. september 2007. Anbefales til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, den 17. september 2007. Anbefales til 
Kommunalbestyrelsen. . 

Bilag Projekt til udbygning Åben i Captia
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
9  Åbent   Anlægsbevilling til Gentofte Sportspark. Midlertidige foranstaltninger 
mv. 
 
034127-2007 
  

 

 

 

Resumé
Der er på investeringsoversigten for 2007 afsat i alt 4,5 mio. kr. til Gentofte Sportspark. 
Heraf er 0,5 mio. kr. frigivet som anlægsbevilling til OPP-projektet og 1,5 mio. kr. er 
frigivet som supplerende anlægsbevilling til kunstgræsbanen. Nu søges de resterende 
2,5 mio. kr. frigivet til finansiering af pavillonby, midlertidige forbedringer af 
mandskabsfaciliteterne samt betaling af honorar til arkitekter for projektforslag og 
rådgivning vedrørende nye mandskabs- og teknikfaciliteter. 

Baggrund
Skole og Fritid fik i begyndelsen af 2006 tilbud om at overtage moduler af en 
eksisterende pavillonby på Gentofte Stadion fra kommunens Vandtårnsprojekt. 
Tilbuddet accepteredes pga. Sportsparkprojektets forventede igangsætning samme år 
startende med en renovering af stadions mandskabsfaciliteter, samt det faktum at det 
var - og stadig er - svært at leje pavilloner (der er mangel på pavilloner pga. af et 
overophedet byggemarked). I samråd med stadion overtog Sportsparkprojektet 
således 11 af de opsatte 24 moduler. 

Imidlertid har Sportsparkprojektets fremdrift, og herunder mandskabsprojektet, været 
afhængig af, hvordan det samlede projekt skal finansieres. Sportsparkprojektet er sat 
på stand by, så for at udnytte faciliteterne har disse pavilloner været brugt til 
genhusning af børn fra daginstitutioner. 

Kommunalbestyrelsen skal i den kommende tid vurdere om projektet skal videreføres 
som et OPP projekt. Dette medfører at forslaget fra Henning Larsens Architect A/S til 
renovering af stadions mandskabsfaciliteter, endnu ikke kan igangsættes, før der er en 
endelig afklaring af disponeringen af stadionområdet. Imidlertid er det nødvendigt at 
forbedre de nuværende omklædningsforhold for stadionpersonalet, idet disse ikke 
opfylder gældende krav, både med hensyn til omklædnings, bade- og 
værkstedsforhold. Derfor søger Skole & Fritid om at få frigivet midler fra det for 2007 
afsatte rådighedsbeløb, til udførelse af midlertidige forbedrede 
velfærdsforanstaltninger.  

Den nuværende pavillonby vil kunne tilpasses således at kravene til omklædning og 
bad for stadionpersonalet kan opfyldes. Herudover vil der være pavilloner der stadig vil 
kunne fungere som aflastning for kommunale institutioner, der er under ombygning 
eller renovering. 

Vurdering
Den samlede udgift til pavillonbyen forventes at blive 1,1 mio. kr. Udgifterne til 
midlertidige forbedringer af de eksisterende faciliteter samt honorar til arkitektfirmaet 
forventes at kunne holdes indenfor det samlede resterende rådighedsbeløb i 2007. 
Men de eksakte tal kendes endnu ikke. Skole og Fritid foreslår derfor, at der gives en 
samlet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., og at direktøren for Skole og Fritid bemyndiges 
til at fordele midlerne indenfor den samlede ramme. Der vil blive forelagt 
anlægsregnskab i foråret 2008. 

Indstilling
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
10  Åbent   Anlægsregnskab - ny cykelsti på L.E. Bruuns Vej (nordlige side) 
 
017611-2007 
  

 

Skole og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At der anlægsbevilges 2.500.000 kr. til pavillonby, forbedringer af de 
eksisterende mandskabs- og teknikfaciliteter samt  
rådgiverhonorar 

2. At den samlede anlægsbevlling på 2.500.000 kr. finansieres af det afsatte 
rådighedsbeløb i 2007 til Gentofte Sportspark 

3. At direktøren for Skole og Fritid bemyndiges til at fordele 
anlægsbevillingen mellem pavillonby, forbedring af mandskabs- og 
teknikfaciliteter samt rådgiverhonorar. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 17. 
september 2007 

Tidligere beslutninger
Økonomiudvalget den 17-09-2007 
 
Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. september 2007. Anbefales til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, den 17. september 2007. Anbefales til 
Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (V) tog forbehold. . 

Resumé
Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for etablering af ny cykelsti på L. E. 
Bruuns Vej, den nordlige side, der blev etableret i 2006. 

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet konkluderer, at 
anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes ”Principper 
og retningslinier for økonomistyring”. 
Revisionspåtegning vedlægges dagsordenen. 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 27. februar 2006, pkt. 15, 5,025 mio.kr. til 
etablering af nye cykelstier på begge sider af L. E. Bruuns Vej. 
  
Budgettet blev efterfølgende revurderet og reduceret med 50 % på 
Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2006, pkt. 37. 
  
Herefter blev projektet revurderet og det blev besluttet at etablere cykelsti på den 
nordlige side af L. E. Bruuns Vej i 2006. Cykelsti i den sydlige side af L. E. Bruuns Vej 
udføres i år. 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 

  
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2006, pkt. 9, blev der givet en 
tillægsbevilling således, at det samlede budget udgør 3,093 mio. kr. 

Der er etableret en ca. 700 m delt sti med henholdsvis smalt fortov og smal cykelsti på 
den nordlige side af L. E. Bruuns Vej. 

Vurdering
Af den samlede anlægsbevilling på 3,093 mio. kr. er der brugt 3.150.620 kr., svarende 
til et merforbrug på 57.620 kr., afrundet til 58.000 kr. 
  
Merforbruget på 58.000 kr. søges finansieret af Nye cykelstier 2007. Merudgiften 
skyldes, at der har været behov for øget afgravning på strækningen og større 
mængder jorddeponering på grund af blød bund.  

Teknik & Miljø har udarbejdet en logbog for ”Ny cykelsti på L. E. Bruuns Vej (nord) 
samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen. 

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller 
  
Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 58.000 kr. med finansiering af puljen 
”Nye cykelstier 2007”. 

2. At anlægsregnskabet godkendes. 

3. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger
Teknisk udvalg den 04-09-2007 
 
Punkt 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
Økonomiudvalget den 17-09-2007 
 
Økonomiudvalget, den 17. september 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Oversigtskort Åben i Captia
Bilag Skema 2 Åben i Captia
Bilag Skema 4 'Nye cykelstier 2006' Åben i Captia
Bilag Logbog Nye cykelstier L. E. Bruunsvej (Nord) Åben i Captia
Bilag Revisionspåtegning Åben i Captia
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11  Åbent   Regionens forslag til Rammeaftale for 2008 
 
033499-2007 
  

 

 

Resumé
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens § 6 indgå en årlig rammeaftale 
for social- og specialundervisningsområdet om etablering, tilpasning og udvikling af 
tilbud med de øvrige kommunalbestyrelser i regionen og Regionsrådet.  
  
Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget blev henholdsvis den 18. og 19. april 2007 
orienteret om kommunens indberetning til rammeaftalen for 2008.  
  
Nu foreligger det endelige forslag til en aftale, som kommunerne skal tiltræde senest 
den 15. oktober 2007.   

Forslaget har forinden været til administrativ høring i kommunerne og efterfølgende 
drøftet med regionen på Kontaktudvalgets møde i august 2007. 

Det indstilles at aftaleudkastet godkendes. 

Baggrund
Rammeaftalen er en aftale om kapacitet og udvikling for social- og 
specialundervisningsområdet. Det indbefatter specialskoler og sociale bo-, dag-, 
aflastnings- og døgntilbud for henholdsvis udviklingshæmmede og sindslidende børn 
og voksne. Aftalen omfatter dels de tilbud, som drives af Region Hovedstaden, dels de 
tilbud som kommunerne i regionen valgte at overtage den 1. januar 2007. Der er 
primært tale om institutioner på handicapområdet. 
  
Formålet med rammeaftalen er at skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og 
udbud af tilbud og ydelser, og sikre en dynamisk udvikling af det sociale område og 
specialundervisningen. 
  
Rammeaftalens konkrete udformning er udviklet i et administrativt samarbejde mellem 
kommunerne og Region Hovedstaden. Udformningen er sket under hensyntagen til, at 
rammeaftaleinstrumentet fortsat er relativt nyt for alle parter. Den første rammeaftale 
for 2007 blev indgået i oktober 2006. Rammeaftalen for 2008 kan ikke umiddelbart 
sammenlignes med sidste års aftale, da der bl.a. er ændret på 
registreringsprincipperne for de kommunale redegørelser.  
  
Kommunerne har i forbindelse med aftalen generelt giver udtryk for, at samarbejdet om 
at finde plads til personer, der har brug for et særligt tilbud, fungerer fornuftigt. 
Tidsforbruget til visitation og fremskaffelse af en relevant plads er ikke blevet mindre, 
men kommunerne giver samstemmende udtryk for, at der er ligeværdighed i 
anvisningen mellem kommunernes egne borgere og borgere fra andre kommuner.  
  
Det er endvidere vurderingen, at tilbuddene benyttes efter forudsætningerne samt at 
belægningen på tilbudene generelt er god og mindst svarer til de budgetterede 
forudsætninger 
Til gengæld har indkøringen af de nye betalingsadministrative rutiner – takstberegning, 
regningsudsendelse og regningshåndtering været belastende og er endnu ikke fuldt ud 
indkørt. 
  
Det vedlagte notat indeholder en beskrivelse af de mest centrale tendenser på 
henholdsvis Børn og Forebyggelses og Social og Sundheds områder. 

Vurdering
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
12  Åbent   Kvalitetsrapport 2006/07 for skoleområdet 
 
044199-2006 
  

 

Børn og Forebyggelse og Social & Sundhed vurderer, at rammeaftalen 2008 
overordnet betragtet udgør et godt grundlag for det regionale samarbejde omkring 
udbud og efterspørgsel på det specialiserede sociale område. Aftalen adresserer de 
mest relevante problemstillinger og udviklingsbehov, som de opleves i såvel Gentofte 
Kommune som i Region Hovedstaden som helhed. Sammenlignet med rammeaftalen 
for 2007 vurderes talmaterialet desuden at være væsentligt mere retvisende i kraft af 
den forbedrede indberetningsprocedure. 

Indstilling
Social & Sundhed og Børn og Forebyggelse  indstiller 
  
Til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
  
At det foreliggende forslag til rammeaftale 2008 for social- og 
specialundervisningsområdet godkendes. 
  
Socialudvalgets indstilling vil forelægge til Økonomiudvalgets møde den 17. september 
2007 

Tidligere beslutninger
Børne- og Skoleudvalget den 10-09-2007 
 
Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007. Anbefales til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 

 
 
Økonomiudvalget den 17-09-2007 
 
Socialudvalget, den 13. september 2007. Anbefales til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget, den 15. september 2007 Anbefales 
til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, den 17. september 
2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Notat om rammeaftalen 2008 Åben i Captia
Bilag Forslag til rammeaftale 2008 Åben i Captia

Resumé
Skole og Fritid forelægger hermed Gentofte Kommunes første kvalitetsrapport til 
politisk behandling. 
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Baggrund
Folketinget vedtog den 9. juni 2006 en ændring af Folkeskoleloven, som betyder, at 
alle kommuner fremover skal udarbejde en årlig kvalitetsrapport for kommunens 
folkeskoler. Kvalitetsrapporten skal dokumentere og vurdere kvaliteten inden for 
kommunens skolevæsen og på de enkelte skoler med fokus på hhv. 
rammebetingelser, pædagogiske processer og resultater. Formålet er ”gennem 
tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke 
kommunalbestyrelsernes mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen” (Lov 
om Folkeskolen, § 40 a, stk. 1). 
  
Kvalitetsrapporten skal ifølge Folkeskoleloven godkendes af kommunalbestyrelsen 
senest den 15. oktober og efterfølges af en handleplan, der skal godkendes af 
kommunalbestyrelsen inden årets udgang. 
  
I henhold til Folkeskoleloven skal skolebestyrelserne udtale sig om kvalitetsrapporten 
inden dens behandling i kommunalbestyrelsen. Skole og Fritid sender 
kvalitetsrapporten til udtalelse hos alle kommunens skolebestyrelser fra tirsdag den 11. 
september til mandag den 17. september. Kvalitetsrapporten behandles af 
Kommunalbestyrelsen den 24. september med henblik på godkendelse. Derefter 
udarbejder Skole og Fritid en handleplan med forslag til, hvordan der kan følges op på 
de områder, hvor kvalitetsrapporten har vist behov for handling. Handleplanen 
forelægges med henblik på politisk behandling på Børne- og Skoleudvalgets møde den 
12. november og Kommunalbestyrelsens møde den 26. november.  
  
Børne- og Skoleudvalget vil på mødet blive orienteret om resultaterne af de 
obligatoriske nationale test.  
  
Notat med resumè over indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne vil blive 
eftersendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

Vurdering
Gentofte Kommune kan i år præsentere en kvalitetsrapport, der vidner om et 
skolevæsen, hvor kvaliteten grundlæggende er i top. Det understreges blandt andet af 
en meget høj ungdomsuddannelsesfrekvens, gode testresultater, et tilfredsstillende 
karakterniveau ved folkeskolens afgangsprøve, af at de elever, der har modtaget 
specialpædagogisk bistand eller undervisning i dansk som andetsprog, klarer sig 
relativt godt, og af at både forældre, medarbejdere og elever generelt er tilfredse med 
kommunens folkeskoler. 
  
Ambitionsniveauet rækker dog videre end det. Derfor peges der også i 
kvalitetsrapporten på en række områder, hvor der er et udviklingspotentiale og derfor 
er behov for yderligere fokus i den kommende periode. Det drejer sig om både den 
dokumenterede kvalitet - målt på elevernes kompetencer under og ved 
afslutningen folkeskoleforløbet og på, hvordan det går dem siden hen - og den 
oplevede kvalitet blandt børn, forældre og medarbejdere.  

Indstilling

Skole og Fritid indstiller: 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. At udvalget drøfter kvalitetsrapporten 

Til Kommunalbestyrelsen: 

2. At Kommunalbestyrelsen drøfter og godkender kvalitetsrapporten. 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
13  Åbent   Godkendelse af revideret vedtægt for I/S SMOKA 
 
027064-2007 
  

 

 

 

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil forelægge til Økonomiudvalgets møde den 17. 
september 2007 

Tidligere beslutninger
Økonomiudvalget den 17-09-2007 
 
Børne- og Skoleudvalget, den 15. september 2007. Anbefales til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, den 17. september 2007. Anbefales til 
Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Kvalitetsrapport 2006/07. Gentofte Kommune Åben i Captia

Resumé
På repræsentantskabsmøde den 29. maj 2007 godkendte SMOKAs repræsentantskab 
en indstilling om forslag til konsekvensændring af SMOKAs vedtægt (bilag). 

Denne beslutning skal efterfølgende godkendes i kommunalbestyrelserne i de til I/S 
SMOKA tilknyttede kommuner. Desuden skal kommunalbestyrelserne godkende, at I/S 
SMOKA indsender forslaget til tilsynsmyndigheden, Statsforvaltningen Hovedstaden, 
på samtlige kommuners vegne. 

Baggrund
Revisionen sker på grund af kommunalreformen, idet Egedal og Furesø kommuner 
optages i I/S SMOKA, dog alene med indbyggertallet i det geografiske område, der 
svarer til de tidligere Ledøje-Smørum og Værløse kommuner. 

Vurdering
Revisionen foregår efter samme model som i andre fælleskommunale selskaber. 
Blandt andet I/S Vestforbrænding, hvor Teknisk Udvalg, på møde den 3. oktober 2006, 
pkt. 1, godkendte vedtægtsændringer med baggrund i kommunalreformen. SMOKA 
har i brev af 8. februar 2007 sendt konsekvensændringerne til forhåndsvurdering i 
Statsforvaltningen København, som i svar af 27. februar 2007 ingen bemærkninger har 
til det foreliggende udkast. 

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller 
 
Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At vedtægtsændringerne godkendes 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
14  Åbent   Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2008 
 
026076-2007 
  

 

2. At I/S SMOKA indsender disse til Statsforvaltningen Hovedstaden på samtlige 
kommuners vegne. 

Tidligere beslutninger
Teknisk udvalg den 04-09-2007 
 
Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
Økonomiudvalget den 17-09-2007 
 
Økonomiudvalget, den 17. september 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Brev fra I/S SMOKA Åben i Captia
Bilag Forslag til konsekvensændring af vedtægter Åben i Captia

Resumé
Jobcenter Gentofte fremlægger hermed udkast til Beskæftigelsesplan 2008. 
Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske  
udfordringer for den borger- og virksomhedsvendte indsats samt de ministerielle mål, 
som er udmeldt for 2008. Beskæftigelsesplanen beskriver den indsats, som Jobcenter 
Gentofte vil gennemføre med henblik på at indfri de fastsatte mål.  
  

Baggrund

Ledigheden er faldet – på landplan og i Gentofte – men trods det store fald har 
Jobcenter Gentofte fortsat udfordringer i forhold sørge for at ledige borgere bringes i 
arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet.  
  
Jobcenter Gentoftes udfordringer er at opkvalificere ledige til områder med mangel på 
arbejdskraft, sørge for at sygemeldte borgere kommer så hurtigt som muligt tilbage til 
arbejdsmarkedet, og afklare de borgere der umiddelbart er langt fra arbejdsmarkedet, 
således at de på længere sigt vil blive selvforsørgende. Endelig har Jobcenter Gentofte 
udfordringer - i samarbejde med de øvrige jobcentre – med at understøtte 
virksomhederne med henblik på at rekruttere medarbejdere i en tid, hvor der er mangel 
på arbejdskraft indenfor en række brancher. 
  
Ovenstående udfordringer er præsenteret og drøftet med Det Lokale 
Beskæftigelsesråd på et temamøde den 22. maj 2007. Det endelige udkast til 
Beskæftigelsesplan 2008 har herefter i perioden 1. juli 2007 til 15. august 2007 været i 
høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd.  
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
15  Åbent   Redegørelse til beskæftigelsesregionen om kommunens 
revalideringstilbud 
 

  
Den endelige Beskæftigelsesplan for 2008 forelægges hermed Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse.  For så vidt angår den statslige 
indsats godkendes beskæftigelsesplanen af Driftsregion Hovedstaden og Sjælland. 
  

Vurdering
Jobcenter Gentofte vurderer, at der i Beskæftigelsesplan 2008 er taget højde for dels 
de lovmæssige krav om inddragelse af de ministerielle mål og dels de specifikke 
udfordringer som Jobcenter Gentofte møder i forbindelse med samarbejdet med 
regionens virksomheder og med at bringe kommunens borgere i arbejde eller 
sekundært tættere på arbejdsmarkedet.   

Rådets kommentarer vedlægges i bilag 1. Jobcenter Gentofte vurderer at rådets 
bemærkninger primært er rettet mod ønsker om udarbejdelse af konkrete strategier for 
samarbejdet med de øvrige Jobcentre, A-kasser og en strategi for 
virksomhedsindsatsen. For så vidt angår den virksomhedsrettede indsats er der 
udarbejdet en strategi og Jobcenter Gentofte er i samarbejde med de omkringliggende 
jobcentre i gang med at iværksætte samarbejdsaftaler med A-kasserne. 

Herudover har bemærkningerne været rettet mod en beskrivelse af hvilke typer 
uddannelse, der kan indfri arbejdsmarkedets behov. Det vurderes at en så konkret 
indsats ikke skal beskrives i Beskæftigelsesplanen, idet indsatsen må tage 
udgangspunkt i en individuel vurdering i forhold til den enkelte borger. 

   

Indstilling
Jobcenter Gentofte indstiller 

Til Økonomiudvalget: 

At udkastet til Beskæftigelsesplan 2008 godkendes.   

  

Tidligere beslutninger
Økonomiudvalget den 17-09-2007 
 
Økonomiudvalget, den 17. september 2007. Økonomiudvalget anbefalede udkast til 
Beskæftigelsesplan 2008 til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Bilag 1: Bemærkninger fra LBR-medlemmerne til 
Beskæftigelsesplan 2008

Åben i 
Captia

Bilag Beskæftigelsesplan 2008 - endelig udlig udkast Åben i 
Captia
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026068-2007 
  

 

 

 

 

Resumé
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har i brev af 23. maj 2007 anmodet 
Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse om at udarbejde en redegørelse til 
Beskæftigelsesregionen om kommunens behov og forventede brug af de 
revalideringstilbud, som amtskommunerne hidtil har drevet. Inden afgivelse af 
redegørelsen skal kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2007 sende et udkast til Det 
Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) til udtalelse, således at udtalelsen kan indgå i 
redegørelsen.  
Udkastet har været i høring i LBR og er blevet behandlet på LBR-mødet den 28. 
august 2007, hvor rådet har fremsat deres kommentarer. 

Baggrund
Revalidering anvendes i situationer hvor en borger har mistet arbejdsevnen inden for 
sit hidtidige fagområde, men hvor omskoling/uddannelse kan muliggøre at 
pågældende kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på normale vilkår. Gentofte 
Kommune benytter sig af forskellige revalideringstilbud i forbindelse med afklaring af 
hvorvidt borgere med succes kan omskoles/uddannes. Som følge af 
kommunalreformen overtages de amtskommunale revalideringsinstitutioner af 
beliggenhedskommunerne som fremover skal forestå driften heraf. 
  
Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland har, som led i deres 
overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet, anmodet om en redegørelse fra 
kommunalbestyrelsen om anvendelsen af de revalideringstilbud som amtskommunen 
driver frem til 1. januar 2007. Anmodningen sker med hjemmel i Bekendtgørelse om 
ansvar for styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Det fremgår af 
bekendtgørelsen, at redegørelsen skal udarbejdes senest den 1. september 2007 og 
omfatte årene 2006 til og med 2009.  
  
Den indkomne bemærkning fra rådets medlemmer er taget efterretning og vurderingen 
af indsatsen vedr. særligt tilrettelagte revalideringstilbud er revideret i forlængelse 
heraf.  

Vurdering
Jobcenter Gentofte vurderer umiddelbart, at antallet af særligt tilrettelagte 
revalideringstilbud, som amtskommunerne har drevet frem til 1. januar 2007, ikke skal 
opnormeres yderligere i 2007. For så vidt angår 2008 og 2009 vurderes det, at antallet 
af særligt tilrettelagte revalideringstilbud skal opnormeres, set i forlængelse af den 
skærpede indsats overfor de svageste ledige borgere.  
Det Lokale Beskæftigelsesudvalg har på sit møde den 28. august tiltrådt denne 
vurdering. 
  

Indstilling
Jobcenter Gentofte indstiller 

Til Økonomiudvalget: 

At redegørelsen til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland godkendes. 

Tidligere beslutninger

Økonomiudvalget den 17-09-2007 
 
Økonomiudvalget, den 17. september 2007. Økonomiudvalget anbefaler til 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
16  Åbent   Ønskes der en selvstændig opgørelse over anvendelsen af NESA 
pengene pr. dato og i fremtiden 
 
032356-2007 
  

 

 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
17  Åbent   Forvaltning af NESA-midlerne 
 
032356-2007 

Kommunalbestyrelsen at godkende redegørelsen til Beskæftigelsesregion 
Hovedstaden og Sjælland. 

Bilag Notat om redegørelse til Beskæftigelsesregionen om kommunes 
revalideringstilbud

Åben i 
Captia

Bilag Bilag 1: Oversigt over de amtskommunale revalideringstilbud Åben i 
Captia

Resumé
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2007 havde Brigitta Volsted Rick 
(F) anmodet om, at få ovenstående punkt på dagsordenen. Sagen blev udsat på 
mødet.  

Baggrund
Brigitta Volsted Rick havde anført følgende begrundelse: 
"Der er ikke i Regnskab 2006 en selvstændig opgørelse af anvendelsen af NESA-
pengene. Det har vi i oppositionen bedt om, men det har der ikke hidtil kunnet opnås 
flertal for. Borgerne og dermed også vi som politikere bør have et fuldstændigt overblik 
over, hvad de mange penge er brugt til. Vi er i en meget gunstig situation og har fået 
mulighed for at anvende mange mio. kr. til SKUB, til Ordrup bibliotek, til Multihal og 
meget mere, og vi bør som ansvarlige politikere have et klart overblik over, hvilke 
områder der har fået gavn af pengene, og hvilke områder ikke". 
 
Tidligere beslutninger 
Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2007. Pkt. 22-23 behandledes under 
ét .Forelæggelse af : Brigitta Volsted Rick. Indlæg af: Borgmesteren, Marie-Louise 
Andreassen, Irene Lütken, John Philip, Birgit Hemmingsen og Eva Hvidt. Vedtagelse: 
Drøftet. Sagen blev udsat til Kommunalbestyrelsens møde i september. 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
18  Åbent   Regnskab 2006 samt revisionsberetning fra Deloitte vedr. regnskab 
2006 
 
021373-2007 
  

 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
19  Åbent   Fremlæggelse af regnskab for Ældredage/Forårsture 
 
030250-2006 
  

Resumé
Punktet var sat på dagsordenen for Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2007 
på foranledning af borgmesteren. Sagen blev udsat på mødet. 
 
 
Tidligere beslutninger 
Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2007. Pkt. 22-23 behandledes under 
ét.Forelæggelse af : Borgmesteren. Indlæg af: Brigitta Volsted Rick, Marie-Louise 
Andreassen , Irene Lütken, John Philip, Birgit Hemmingsen, Eva Hvidt. Vedtagelse: 
Drøftet. Sagen blev udsat til Kommunalbestyrelsens møde i september. 

Resumé
Punktet var sat på dagsordenen for Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2007 
på foranledning af borgmesteren. Sagen blev udsat på mødet. 
 
 
Tidligere beslutninger 
Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2007. Forelæggelse af : Borgmesteren. Indlæg 
af: Marie-Louise Andreassen, Brigitta Volsted Rick, Irene LÃ¼tken, André Lublin og 
Birgit Hemmingsen. Vedtagelse: Drøftet. Sagen blev udsat til Kommunalbestyelsens 
møde i september. 

Resumé

Birgit Hemmingsen (T) havde anmodet om at få ovenstående punkt på dagsordenen 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
20  Åbent   Forudgående høring Tuborg Syd 
 
033296-2007 
  

 

på Kommunalbestyrelsens møde 27. august 2007. 
Sagen blev udsat på mødet. 
 
Der vedlægges regnskab for henholdsvis forårsture for 2006 og ældredage 2006. 
 
 
Tidligere beslutninger  
Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2007. Forelæggelse af : Birgit Hemmingsen. 
Indlæg af: Borgmesteren. Vedtagelse: Udsat. 

Bilag regnskab FORÅRSTURE 2006 Åben i Captia
Bilag REGNSKAB ÆLDREDAGE 2006 Åben i Captia

Resumé
Carlsberg Ejendomme har ved Lundgård & Tranberg Arkitekter A/S udarbejdet et 
bebyggelsesforslag der skaber et mere frodigt landskabeligt og arkitektonisk 
spændende bykvarter, med bl.a. et højhus i op til 22 etager ved indmundingen til 
Tuborg Havn. 
  
Realisering af bebyggelsesforslaget forudsætter, at kommuneplanens rammer for 
bebyggelsens højde og etageantal ændres. Der skal tages stilling til om der forinden 
skal indkaldes ideer og forslag til planlægningen. 

Baggrund

Byplanudvalget behandlede den 4. maj 2006, pkt. 6, en anmodning fra Carlsberg 
Ejendomme om, at måtte bygge højhus ved indmundingen til Tuborg Havn. Udvalget 
vedtog at afholde et borgermøde om højhusproblematikken. Mødet blev afholdt den 6. 
september 2006.  

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 30. oktober 2006, pkt. 4, at udsende 
Forslag til tillæg 9 til Kommunplan 2005 i offentlig høring fra den 31. oktober 2006 til 
den 27. december 2006. 6 medlemmer (B+A+T+F) stemte dog imod overførsel af 
byggemulighed fra område 1. D 24 (Hellerup Skole) til boligområdet (1. B 18). 
Planforslaget havde til formål at færdiggøre området mellem Dessaus Boulevard, 
Strandvejen og Evanstonevej med bolig- og erhvervsbebyggelse. 

Der indkom 10 henvendelser, som havde karakter af indsigelser mod den 
bebyggelsestæthed og det etageantal der blev lagt op til. I stedet foresloges 
anvendelser til skoleboldbane, park, parkering og mulighed for hundeluftning. 
Endvidere et forslag om en forbindelsesvej bag tankstationen med det formål at 
forbedre trafikafviklingen fra Evanstonevej. 

Den 1. februar 2007, pkt. 5, vedtog Byplanudvalget, at udsætte den endelige 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
21  Lukket   Søgårdsskolen 
 
 
  

 
_____________________ 

vedtagelse af tillæg 9 til Kommuneplan 2005. 

Økonomiudvalget tog den 29. juni 2007 (pkt 3) og 6. august 2007 (under meddelelser) 
en orientering om stedfundne drøftelser med Carlsberg til efterretning.  

Arkitekt m.a.a Lene Tranberg, Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S har for 
Carlsberg Ejendomme udarbejdet et bebyggelsesforslag for området med det formål, 
at skabe et mere frodigt landskabeligt og spændende bykvarter, hvor bebyggelsen 
placeres i mindre grupper i et terrænreguleret landskab. Bebyggelsen tænkes opført i 
varierende højder, således at enkelte dele af bebyggelsen kan nå op i 11 etager, 
svarende til maks. 40 meters højde. 

Et væsentligt element i forslaget er et højhus i op til 22 etager udformet som et slankt 
tårn, der skaber en skulpturel afslutning af Tuborgområdet mod Øresund. Al parkering 
tilvejebringes under bebyggelsen eller under terræn. 

Hellerup Skoles friarealer omdisponeres således, at skolens idræts- og legearealer 
tilvejebringes  mellem Dessaus Boulevard og Evanstonevej og på arealer umiddelbart 
øst for skolen. Arealerne under skolen er vist indrettet til parkering. 

Indenfor hele planområdet reduceres det samlede etageareal med ca. 24.000 m2 set i 
forhold til det eksisterende plangrundlag (lokalplan 178 og 248). Der er udarbejdet en 
model der illustrerer de bebyggelsesmæssige intentioner. 

Indstilling
Plan indstiller 
  
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  

1. at der gennemføres en 4 ugers forudgående høring af de påtænkte 
planændringer.  

2. at den udarbejdede model indgår i høringen.   
3. at der afholdes offentligt møde.  
4. at forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2005 bortfalder. 

Byplanudvalgets og Økonomiudvalgets indstillinger vil foreligge 
til Kommunalbestyrelsens møde. 

Bilag annonce forhøring e.doc Åben i Captia

Side 26/28



 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
22  Lukket   Fast ejendom 
 
 
  

 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
23  Lukket   Salg af ejendom, valg af køber 
 
 
  

 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
24  Lukket   Salg af de kollegielignende ejendomme 
 
 
  

 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 
 
 
25  Lukket   Salg af kommunal ejendom 
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