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1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Sags ID: EMN-2020-03842  

Tidligere beslutninger: 
. 

Beslutninger:  
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021 

Ingen meddelelser. 

Bilag  

2 (Åben) Lokalplan 425 for boliger ved Vilvorde. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2020-06347  

Resumé  
Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 425 for boliger ved Vilvorde. Der skal tages stilling til, om 
lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring.  

Baggrund
Ejendomsselskabet Vilvordevej 70 P/S (PKA og FB Gruppen A/S), har som ejer af ejendommen 
matr.nr. 2b, Bernstorff, Vilvordevej 70, ansøgt Gentofte Kommune om muligheden for at ændre 
anvendelsen af ejendommen fra kursusformål til boligformål.  

Økonomiudvalget vedtog enstemmigt på mødet den 24. august 2020, pkt. 2, at afholde indledende 
nabodialog møde vedrørende projektet.  

Den 22. oktober 2020 blev der afholdt et indledende nabomøde, hvor bygherre samt bygherres 
arkitekter fremlagde et skitseoplæg.  

Der er efterfølgende udarbejdet forslag til Lokalplan 425 for boliger ved Vilvorde, som muliggør, at 
der kan opføres 49 boliger i form af rækkehuse og lejligheder, hvoraf 18 af boligerne opføres som 
almene familieboliger.   

Gentofte Kommune har i overensstemmelse med de lovmæssige muligheder, stillet krav om, at 25 
% af boligetagearealet udgøres af almene boliger.  
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Planforslaget giver ikke anledning til ledsagende miljøvurderinger i henhold til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  
  
Lokalplanforslaget kan læses via dette link:  
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=561  
  
I høringsperioden afholdes borgermøde.  
  
  
Indstilling  
Plan og Byg indstiller  
  
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  
At forslag til Lokalplan 425 for boliger ved Vilvorde vedtages til udsendelse i offentlig høring.  

  
  
Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  
  
  Dato: 25-05-2021  
  
  
Økonomiudvalget den 25. maj 2021  
  
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  
  
  
Beslutninger:  
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  
  
Forelæggelse af: Borgmesteren  
  
Indlæg af: Jeanne Toxværd  
  
Vedtagelse: Enstemmigt vedtage.  
  
Bilag  
1. Lokalplan 425 for boliger ved Vilvorde.Forslag (3964983 - EMN-2020-06347)  
  
  

3 (Åben) Lokalplan 429 for Vangede Bygade 52. Offentlig høring  
   
Sags ID: EMN-2021-00684  
  
Resumé  
Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 429 for Vangede Bygade 52 og et mindre vejareal.  
  
Der skal tages stilling til, om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring.  

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=561
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Baggrund  
På foranledning af en ansøgning om nedrivning af et stråtækt hus på ejendommen Vangede 
Bygade 52 besluttede Økonomiudvalget enstemmigt den 18. maj 2020, pkt. 1, at nedlægge forbud 
mod nedrivning i henhold til planlovens § 14 med henblik på udarbejdelse en bevarende lokalplan 
for huset på grund af bygningens kulturhistoriske værdi.  
  
Lokalplanområdet er bl.a. omfattet af Lokalplan 213 for Vangede bydelscenter, der fastlægger, at 
der skal udarbejdes ny lokalplan ved ny bebyggelse.   
  
På den baggrund er der udarbejdet et forslag til lokalplan. Lokalplanområdet omfatter ejendommen 
Vangede Bygade 52, matrikel 33c, Vangede, på ca. 449 m2 samt vejarealet 7000a, der fungerer 
som adgangsvej for Vangede Bygade nr. 52 og nr. 56.  
  
I forslaget til lokalplan fastsættes, at ny bebyggelse skal opføres inden for to byggefelter, 
henholdsvis til en hovedbygning og en mellembygning, som kan danne overgang til den bevarede 
bygning. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 40, ny bebyggelse må maksimalt opføres 
i 2 etager og den maksimale bygningshøjde er 9 m, dog således at mellembygningen kun må være 
i 1 etage. Der fastsættes bestemmelser vedrørende den bevaringsværdige bygning.  
  
Planforslaget giver ikke anledning til ledsagende miljøvurderinger i henhold til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  
  
Lokalplanforslaget kan læses via dette link:  
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=564  
  
I høringsperioden afholdes nabomøde.  
  
  
Indstilling  
Plan og Byg indstiller  
  
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  
At forslag til Lokalplan 429 for Vangede Bygade 52 vedtages til udsendelse i offentlig høring.  

  
  
Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  
  
  Dato: 25-05-2021  
  
  
Økonomiudvalget den 25. maj 2021  
  
Kristine Kryger deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling og afgørelse.  
  
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  
  
  
  
Beslutninger:  

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=564
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Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  
  
Kristine Kryger deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling og afgørelse.  
  
Forelæggelse af: Borgmesteren  
  
Indlæg af: Jeanne Toxværd  
  
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.  
  
Bilag  
1. LP 429 Kort A4 (3978958 - EMN-2021-00684)  
2. LP 429 31.05.2021 red (3978960 - EMN-2021-00684)  
  
  

4 (Åben) Anlægsbevilling til IT infrastruktur 2021-2022  
   
Sags ID: EMN-2021-01253  
  
Resumé  
Der søges om anlægsbevilling på 23,4 mio.kr. til IT-infrastruktur 2021, finansieret over det på 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til reinvesteringer og investeringer i IT for 2021.  
Anlægsbevillingen medfører en årlig øget driftsomkostning på 0,47 mio.kr. fra 2022 og frem, som 
søges indarbejdet i budget 2022.  
  
Baggrund  
Et stabilt og sikkert IT-fundament er afgørende for kommunens service til borgerne. Som 
et led i arbejdet med at realisere de politiske vedtagne pejlemærker og principper for 
digitalisering, er etableret den tværgående digitaliseringsplan, der understøtter tre temaer: 
Udvikling af kerneopgaven, Forsøg med ny teknologi og Det digitale fundament.   
  
I arbejdet med det digitale fundament er der lagt vægt på, at kommunes IT-infrastruktur, som bl.a. 
omfatter netværk, servere, backup, sikkerhedsløsninger og licensformer, skal være i en tilstand, 
hvor det er muligt at understøtte den løbende drift og ligeledes understøtte udviklingen af 
kerneopgaven og tage nye teknologier i brug, som softwarerobotter, Internet Of Things og 
cloudløsninger mv. Samtidig er det væsentligt, at infrastrukturen kan understøtte en god 
datasikkerhed.  
  
Der er gennemført en kortlægning af IT investeringsbehovet på infrastruktur og it-systemer. Der er i 
2021 behov for at foretage følgende reinvesteringer og investeringer:  
  
Reinvesteringer   
Det er behov for at udskifte og vedligeholde den centrale infrastruktur i form af servere, 
netvækskomponenter, øget storage, opgradering af serverrum, sikkerhedskomponenter, licenser 
og videre arbejde med GDPR (sikkerhedskontroller) mv.  
Der skal ske genanskaffelser af fagsystemer og software som Digital post, Nemlog-in, lP-telefoni, 
opgradering af fagsystem til byggesagsbehandling mv.  
Gentofte Platformen skal i udbud i 2022. Der igangsættes en foranalyse der skal kortlægge 
kommunens fremtidige behov til en fælles samarbejdsplatform. Beløbet til reinvestering udgør 20,6 
mio. kr.  
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Der er behov for udviklings- og projektressourcer i forbindelse med implementering af ovennævnte 
reinvesteringer, IT-sikkerhed og forsøg med cloud-baserede løsninger.  
Beløbet til udviklings- og projektressourcer udgør 2,0 mio. i 2021.  
  
Nyinvesteringer  
Der skal investeres i nye fagsystemer til opbevaring af videoer og billeder for at øge 
datasikkerheden mv. Beløbet til nyinvesteringer udgør 0,8 mio. kr. i 2021.  
  
  
  
  
Den overordnede fordeling af investeringerne er i oversigtsform:  
  
Reinvesteringer  Beløb i mio. 2021 IT-infrastruktur og datasikkerhed 
 20,6  
Servere, netværk m.v.  
Fagsystemer  
Digital post, Gentofte Platformen, Nemlog-in mv.  

Udviklings- og projektressourcer til  2,0  
implementering af hardware, IT-sikkerhed 
og cloud-baserede løsninger  

Nyinvesteringer    
IT-infrastruktur og datasikkerhed  0,8  
Sikkerhed til opbevaring af videoer og billeder 
mv.  

I alt  23,4  
  
Investeringerne medfører afledt drift på Digital post med 0,17 mio. kr. årligt og til licenser til trådløst 
netværk med 0,3 mio. kr. årligt. Samlet afledt drift 0,47 mio. kr. foreslås indarbejdet i budget 2022 
og frem.  
Investeringen giver ingen økonomisk gevinst, men er en nødvendig investering for at opretholde 
kommunens infrastruktur og vil samtidig øge sikkerhedsniveauet. Investeringen afskrives over 3 år.  
  
  
Indstilling  
Digitalisering og IT indstiller:  
  
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  

1. At der anlægsbevilliges 23,4 mio.kr. jf. skema 1 til IT-infrastruktur, datasikkerhed, 
fagsystemer og projektressourcer, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte 
rådighedsbeløb til Investeringer og reinvesteringer i IT for 2021.  

2. At afledt drift på 0,47 mio. kr. indarbejdes i budget 2022 fra 2022 og frem.  
  
Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  
  
  Dato: 25-05-2021  
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Økonomiudvalget den 25. maj 2021  
  
Kristine Kryger deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling og afgørelse.  
  
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  
  
  
  
Beslutninger:  
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  
  
Forelæggelse af: Borgmesteren  
  
Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.   
  
Bilag  
1. Skema 1 - IT infrastruktur 2021 (3869755 - EMN-2021-01253)  
  
  

5 (Åben) Anlægsbevilling til IT-investeringer i 2021 i Social & Sundhed  
   
Sags ID: EMN-2021-02620  
  
Resumé  
Der søges om en anlægsbevilling på 12,6 mio. kr. til IT-investeringer 2021 i Social og Sundhed 
finansieret af den på investeringsoversigten afsatte pulje til digital understøttelse i Pleje og 
Sundhed.   
  
  
Baggrund  
Inden for sundhedssektoren er der et stigende behov for at samarbejde digitalt og sikre effektive 
arbejdsgange, nem adgang til systemer og sikker kommunikation. Derfor er det vigtigt, at 
ITinfrastrukturen understøtter dette arbejde både i forhold til datasikkerhed, tidstro dokumentation 
og digital kommunikation både internt mellem afdelinger og på tværs af sundhedssektoren.   
  
Der er behov for, at den digitale understøttelse af Pleje og Sundhed (herunder både hardware, 
software og infrastruktur) er up to date, velfungerende og giver mulighed for løbende at udvikle 
opgaveløsningen til gavn for borgerne.  
  
Reinvesteringer  
Der er behov for gradvis investering og udskiftning af storskærme i plejeboligerne og på  
Tranehaven i Gentofte Kommune, idet skærmene har en forventet levetid på 5-7 år. Beløbet udgør 
0,1 mio. kr. i 2021.  
  
Der skal investeres i Wifi flere steder i plejeboligerne og på Tranehaven. Denne grundlæggende 
infrastruktur vil gøre det muligt at anvende mobiltelefoner, bærbare computere og lignende i alle 
bygninger. Beløbet udgør 5 mio. kr. til etablering af Wifi i 2021.  
  
Nyinvesteringer  
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Det er nødvendigt at investere i computere, mobiltelefoner og lignende til alle medarbejdere i de 
kommunale og selvejende plejeboliger. Udstyret skal anvendes til at løse opgaver i forbindelse 
med bl.a. nødkald og dokumentation. Beløbet udgør 7,5 mio. kr. i 2021.   
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Investeringer  Beløb i mio. kr. 2021  
Storskærme i plejeboliger og på Tranehaven  0,1  
Wifi i plejeboliger og på Tranehaven  5,0  
IT-udstyr i form af computere, mobiltelefoner og lignende til 
medarbejdere i plejeboliger  

7,5  

I alt  12,6  
  
  
  
Indstilling  
Social og Sundhed indstiller:  
  
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  

1. At der anlægsbevilges 12,6 mio. kr. jf. skema 1 til IT-investeringer 2021 i Social og  
Sundhed finansieret af den på investeringsoversigten afsatte pulje til digital understøttelse i 
Pleje og Sundhed med 12,6 mio.kr. i 2021.  
  
  

  
Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  
  
  Dato: 25-05-2021  
  
  
Økonomiudvalget den 25. maj 2021  
  
Kristine Kryger deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling og afgørelse.  
  
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  
  
  
Beslutninger:  
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  
  
Forelæggelse af: Borgmesteren  
  
Indlæg af: Jeanne Toxværd   
  
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.   
  
Bilag  
1. Skema 1 - IT-investeringer 2021 SoSu (3929383 - EMN-2021-02620)  
   
6 (Åben) Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 
2021  
   
Sags ID: EMN-2021-00794  
  



Side 11 

Resumé  
Der søges om anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. i 2021 til digital læring og teknologiunderstøttelse i 
dagtilbud og på skoler, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til 
formålet. Anlægsbevillingen medfører en årlig øget driftsomkostning på 0,1 mio. kr. fra 2022 og 
frem, som søges indarbejdet i budget 2022.  
  
Baggrund  
Til digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler blev der i budget 2021/22 afsat 
et rådighedsbeløb på i alt 6,2 mio. kr. i 2021 til finansiering af digital infrastruktur til understøttelse 
af medarbejderes arbejdsgange og kommunikation med forældre i daginstitutioner, digitale 
læremidler på skoler, digitalt arbejdsredskab for skolernes medarbejdere samt First Lego League.  
  
Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler skal understøtte de to 
visioner ”Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden ” og ”Læring uden grænser” ved 
at skabe og udnytte digitale muligheder således, at det enkelte barn kan udvikle sig bedst 
muligt.  
  
Til digital læring og teknologiunderstøttelse i 2021 foreslås det, at udbygge og geninvestere 
i alle daginstitutioners digitale infrastruktur, geninvestere i digitale læremidler i alle fag på 
alle skoler, at fortsætte ordningen med løbende aftale om en arbejdscomputer til ca. 900 
medarbejdere på skolerne samt at investere i teknologiprojektet First Lego League for ca.  
1.400 elever på alle skoler.  
  
De fire initiativer skal understøtte de overordnede politiske mål for digitalisering samt øge 
eller fastholde kvaliteten af den service, der leveres til borgerne.  
Med udgangspunkt i kommunens overordnede mål om digitalisering stilles der forslag til 
anlægsbevillingen, som indeholder følgende investeringer:  
  
Digital infrastruktur i dagtilbud:  
Daginstitutioners digitale infrastruktur skal udbygges og opgraderes med nyere og bedre 
teknologi indenfor software og netværkskomponenter.  
Indkøb af ca. 100 computere til kommunens daginstitutioner til understøttelse af digitalt 
forældresamarbejde, digitale møder og fleksible arbejdsgange.  
En velfungerende og sikker digital infrastruktur på dagtilbudsområdet er en forudsætning 
for bedst mulig digital læring og teknologiunderstøttelse.  
  
Digitale læremidler på skoler:  
Digitale læremidler skal som en central del af folkeskolernes digitalisering understøtte elevernes 
læring i alle fag.  
På alle Gentoftes skoler er digitale læremidler i dag blevet en vigtig forudsætning for den daglige 
undervisning, og for at beholde en høj kvalitet i undervisningen ønsker Børn og Skole, Kultur, Unge 
og Fritid i 2021 at fortsætte den positive udvikling og brug af digitale læremidler på skolerne.  
  
Digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skolerne:  
Alle pædagogiske medarbejdere på skolerne har siden august 2013 fået stillet et 
personligt digitalt arbejdsredskab til rådighed af Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
gennem ordningen Choose Your Own Device.   
Ordningen er siden 2013 årligt blevet finansieret af anlægsmidler, som har været afsat til 
digitalisering af folkeskolerne.  
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Arbejdscomputeren skal understøtte skolernes pædagogiske medarbejdere i arbejdet med 
digital læring og teknologiunderstøttelse, således at eleverne får mulighed for at udnytte sine 
potentialer bedst muligt og udvikle sine faglige og sociale kompetencer.  
  
First Lego League:  
First Lego League er en videns- og teknologi konkurrence for børn, som har fundet sted i Gentofte 
Kommune siden 2006. Formålet er at øge børns og unges interesse for naturvidenskab og 
teknologi, og give dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen.  First 
Lego League har et tværfagligt indhold, der tager udgangspunkt i fælles mål med hovedvægt på 
dansk, matematik og naturfag. Alle elever arbejder med projektarbejdsformen,  
teknologiforståelse og stifter bekendtskab med innovative arbejdsmetoder gennem løsning af årets 
udfordring.  Alle elever arbejder med programmering gennem Legos undervisningsmaterialer 
Wedo og Lego Mindstorms.   
I First Lego League er forældre og det lokale samfund vigtige samarbejdspartnere. De kan bidrage 
til elevernes arbejde med at finde løsninger på årets udfordring samt være dommere eller hjælpe til 
på den store finaledag, hvor projektet afsluttes med en stor konkurrence i årets tema. I 2021 skal 
First Lego League omfatte alle elever i 3. eller 4. klasse samt alle elever i 6. eller 7. klasse på alle 
folkeskoler.  
  
Den overordnede fordeling af rådighedsbeløbet:  
  
Indsatsområde:  
Digital infrastruktur i dagtilbud  

Økonomi  
2,5 mio. kr.  

Digitale læremidler på skoler  1,5 mio.kr.  
Digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skolerne  1,5 mio.kr.  
First Lego League  0,7 mio.kr.  
I alt   6,2 mio.kr.  

  
Investeringerne medfører afledt drift til licenser på 0,1 mio. kr. årligt, som foreslås indarbejdet i 
budget 2022 og frem.  
  
Indstilling  
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller   
  
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  
1. At der anlægsbevilges 6,2 mio. kr. jf. skema 1 til digital læring og teknologiunderstøttelse i 

dagtilbud og på skoler i 2021 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte 
rådighedsbeløb.  

  
2. At afledt drift på 0,1 mio. kr. indarbejdes i budget 2022 fra 2022 og frem.  
  
Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  
  
  Dato: 25-05-2021  
  
  
Økonomiudvalget den 25. maj 2021  
  
Kristine Kryger deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling og afgørelse.  
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Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  
  
  
  
Beslutninger:  
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  
  
Forelæggelse af: Borgmesteren  
  
Indlæg af: Jeanne Toxværd  
  
Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.   
  
Bilag  
1. Skema 1 - Digital læring mv 2021 (3785768 - EMN-2021-00794)  
  
  

7 (Åben) Godkendelse af skema B for almene ungdomsboliger på Niels Steensens 
Vej  
   
Sags ID: EMN-2021-02626  
  
Resumé  
Postfunktionærernes Andels-Boligforening har ansøgt om godkendelse af skema B for opførelse af 
52 almene ungdomsboliger på Niels Steensens Vej, og det indstilles at Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen godkender skema B.  
  
Der søges samtidig om tillægsbevilling til grundkapitallån, idet den samlede anskaffelsessum er 
steget en smule. Bevillingen finansieres over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.  
  
Baggrund  
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 10, at godkende skema A 
for opførelse af 52 almene ungdomsboliger og give anlægsbevilling på 5,936 mio. kr. til 
finansiering af kommunalt grundkapitallån, at give kommunal garanti for den del af realkreditlånet, 
der overstiger 60 % af ejendommens værdi og at give tilsagn om ungdomsboligbidrag.  
  
Boligorganisationen har nu søgt om godkendelse af skema B, der vedlægges som  bilag 
1.  
  
Boligerne  
Der ansøges om opførelse af 52 1-værelses almene ungdomsboliger på henholdsvis 36 og 39 
kvm. Det samlede bruttoetageareal vil udgøre 1.900 kvm.  
  
Lejen forventes at udgøre ca. 1.370 kr. pr. kvm. pr. år, svarende til en månedlig leje på 4.100 kr. for 
en 1-værelses ungdomsbolig på ca. 36 kvm og 4.455 kr. for en 1-værelses ungdomsbolig på ca. 
39 kvm. Den af boligorganisationen beregnede leje lægges til grund ved godkendelse af tilsagnet.  
  
Byggearbejderne forventes påbegyndt juni 2021 med forventet aflevering ultimo 2022.  
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Det er aftalt med Postfunktionærernes Andels-Boligselskab, at de almene ungdomsboliger ligesom 
for de eksisterende almene ungdomsboliger ved Ørnegårdsvej og i Vandtårnet udlejes efter 
venteliste, men at unge uddannelsessøgende med forældre bosiddende i Gentofte Kommune 
prioriteres.  
  
Grunden  
Arealet, som de almene ungdomsboliger skal opføres på, er den østligste del af ejendommen 
matrikel 7as Vangede, beliggende Niels Steensens Vej 1E. Arealet er på nuværende tidspunkt ejet 
af INITUS EJENDOMME A/S, som samtidig med opførelsen af de almene ungdomsboliger forestår 
opførelse af private familieboliger på ejendommen. Arealet hvor de almene ungdomsboliger  
opføres skal i forbindelse med overdragelsen fra INITUS EJENDOMME A/S til 
Postfunktionærernes Andels-Boligforening udstykkes i en særskilt matrikel.   
Der foreligger endnu ikke en udstykningstilladelse, og det indstilles, at godkendelsen af skema B 
betinges af, at der opnås udstykningstilladelse.  
  
Økonomi  
Ved godkendelsen af skema A var anslået en samlet anskaffelsessum på 59,355 mio. kr., 
svarende til den maksimale anskaffelsessum i 2020.   
  
I skema B er den samlede anskaffelsessum opgjort til 59,938 mio. kr., svarende til den maksimale 
anskaffelsessum i 2021.  
  
Gentofte Kommune skal i henhold til reglerne i almenboliglovens § 118a, stk. 1 finansiere 10% af 
anskaffelsesprisen i form af et kommunalt grundkapitallån.  
  
Den samlede anskaffelsessum finansieres som følger:  
  
Realkreditlån (88%)   kr. 52,745 mio. kr.  

Kommunalt grundkapitallån (10%)    kr.   5,994 mio. kr.  
Beboerindskud (2%)   kr.   1,199 mio. kr.  

I alt   kr. 59,938 mio. kr.  

  
Udgifterne til grundkapitallånet stiger således med 0,058 mio. kr. ifht. skema A og kan fortsat, som 
forudsat ved godkendelsen af skema A, finansieres over det på investeringsoversigten afsatte 
rådighedsbeløb til boliger.  
  
Udover det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en garanti for den del af 
realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantikravet kan ikke 
opgøres endeligt før byggeriet er færdigopført, men Postfunktionærernes Andels-Boligforening 
oplyser, at kreditforeningen forventer en garanti på ca. 44 % af lånebeløbet, svarende til ca. 23 
mio. kr. Garantien medregnes ikke i opgørelsen af kommunens låneramme, og medfører således 
ikke krav om deponering. Det foreslås at JURA bemyndiges til at underskrive garantierklæring, når 
denne foreligger.   
  
Skema A er godkendt på betingelse af, at der indgås udlejningsaftale, hvorefter boligerne ligesom 
de eksisterende almene ungdomsboliger ved Ørnegårdsvej og i Vandtårnet udlejes efter venteliste, 
men at unge uddannelsessøgende med forældre bosiddende i Gentofte Kommune prioriteres.  
Indgåelse af udlejningsaftale vil ligeledes blive fastsat som et vilkår for godkendelse af skema B.  
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Indstilling  
JURA indstiller  
  
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  

1. At skema B godkendes på de ovenfor nævnte vilkår, idet JURA bemyndiges til at fastsætte 
øvrige vilkår.  

2. At der gives rådighedsbeløb og bevilling til yderligere grundkapitalindskudslån på 0,058 
mio. kr. som finansieres over det afsatte rådighedsbeløb i 2021 til boliger.  

3. At JURA bemyndiges til at underskrive garantierklæring for den del af realkreditlånet, der 
overstiger 60% af ejendommens værdi.  

  
Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  
  
  Dato: 25-05-2021  
  
  
Økonomiudvalget den 25. maj 2021  
  
Kristine Kryger deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling og afgørelse.  
  
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  
  
  
  
Beslutninger:  
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  
  
Forelæggelse af: Borgmesteren  
  
Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.   
  
Bilag  
1. skema B (3931988 - EMN-2021-02626)  
  
  

8 (Åben) Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Gentofte 
Kommune  
   
Sags ID: EMN-2021-02284  
  
Resumé  
Dagtilbud ønsker at revidere den nuværende styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud. Den 
nuværende styrelsesvedtægt trådte i kraft i efteråret 2020. Der er siden opstået et behov for at 
sikre, at det er tydeligt, at det er muligt at afvikle forældremøderne som fx digitale forældremøder, 
hvis forholdene nødvendiggør det.  
På den baggrund har Dagtilbud udarbejdet et udkast til en tilføjelse til styrelsesvedtægten, som er 
sendt til høring hos forældrebestyrelserne i de kommunale dagtilbud.  
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På baggrund af et af høringssvarene og efter vejledning fra jura er der ændret i vedtægten for at 
præcisere ændringerne.  
Processen er beskrevet nedenfor. Høringssvarene fremgår af Bilag 1. De endelige ændringer kan 
findes i Bilag 2.  
  
Baggrund  
Styrelsesvedtægten udgør rammen for forældrebestyrelsens arbejde i kommunale dagtilbud.  
  
Den gældende styrelsesvedtægt blev revideret i 2020. Der er siden – på grund af corona – opstået 
et behov for at sikre, at det er tydeligt, at det er muligt at afvikle forældremøderne som fx digitale 
forældremøder, samt at valg af forældrerepræsentanter kan afholdes digitalt, hvis forholdene 
nødvendiggør det.  
På den baggrund har Dagtilbud udarbejdet et udkast til en tilføjelse til styrelsesvedtægten, som er 
sendt til høring hos forældrebestyrelserne i de kommunale dagtilbud.  
Det er ledelsen af dagtilbuddet, der har ansvaret for tilrettelæggelsen og afviklingen af 
forældremødet samt gennemførelsen af valget af forældrerepræsentanter på mødet. Ledelsen 
indkalder til et forældremøde, der afholdes i årets 4. kvartal.  
  
På baggrund af et af høringssvarene, jf. Bilag 1, og efter vejledning fra jura er der ændret i 
vedtægten for at præcisere ændringerne.  
Der er foretaget følgende revideringer af den nuværende styrelsesvedtægt, jf. Bilag 2, for at sikre, 
at det er tydeligt, at det er muligt at afvikle forældremøderne som fx digitale forældremøder, hvis 
forholdene nødvendiggør det, samt hvordan valget af forældrerepræsentanterne afholdes i dette 
tilfælde:  

• Det er tilføjet, at lederen kan beslutte, at mødet skal holdes digitalt, såfremt forholdene 
nødvendiggør det.  
  

• Det er tilføjet, at afholdes mødet undtagelsesvis digitalt, stemmes ved deltagelse i det 
digitale møde.  

  
• Det er tilføjet, at såfremt mødet afholdes digitalt, kan lederen beslutte, at både kravet om 

hemmelighed og skriftlighed fraviges.  
  
  
Der er lavet tilføjelser i § 5, stk. 2, 3 og 8.  
  
Udkastet har i perioden 1. februar til 1. maj 2021 været i høring hos forældrebestyrelserne i 
Gentofte Kommunes kommunale dagtilbud. Fire institutioner har sendt høringsvar. Én institution 
har haft bemærkninger. Denne har ført til en præcisering af ændringerne.   
Det er tilføjet, at såfremt institutionerne ikke har sendt et høringssvar inden fristen, betragtes det 
som om, at institutionen ikke har kommentarer.  
I Bilag 1 findes en oversigt over bemærkningerne med Dagtilbuds kommentarer.  
  
I Bilag 2 findes den reviderede styrelsesvedtægt med markerede ændringer.  
  
Når Kommunalbestyrelsen har godkendt styrelsesvedtægten, sendes den til samtlige 
forældrebestyrelser og offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside. Vedtægten træder i 
kraft umiddelbart efter godkendelse.  
  
Indstilling  
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
  
Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
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At tilføjelse til styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune godkendes.  
  
  
Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Børneudvalget  
  
  Dato: 10-05-2021  
  
  
Godkendt.  
  
Udvalg: Økonomiudvalget  
  
  Dato: 25-05-2021  
  
  
Økonomiudvalget den 25. maj 2021  
  
Kristine Kryger deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling og afgørelse.  
  
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  
  
  
Beslutninger:  
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  
  
Forelæggelse af: Borgmesteren  
  
Indlæg af: Jeanne Toxværd   
  
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.   
  
Bilag  
1. Bilag 1 - Høringssvar og Dagtilbuds bemærkninger (3900600 - EMN-2021-02284)  
2. Bilag 2 - Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune (3900602 - 

EMN2021-02284)  
   
9 (Åben) Ankestyrelsens praksisundersøgelse - fastsættelse af arbejdsevne ved 
første fleksjob  
   
Sags ID: EMN-2021-01708  
  
Resumé  
Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes praksis og erfaringer 
med at vurdere og fastsætte den fleksjobvisiterede borgers arbejdsevne, når det første 
fleksjob skal etableres.   
Praksisundersøgelsen forelægges Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og 
Kommunalbestyrelsen.  
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Baggrund  
Ankestyrelsen har på vegne af STAR gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes 
praksis og erfaringer med at vurdere og fastsætte den fleksjobvisiterede borgers 
arbejdsevne, når det første fleksjob skal etableres. Undersøgelsens formål er at bruge de 
gode erfaringer som læring.  
  
Ankestyrelsen har sat fokus på tre temaer;   
  
Grundlaget for at vurdere borgerens arbejdsevnen   
Vurderingen af borgerens arbejdsevne ved det første fleksjob  Stillingtagen 
til muligheder for progression.   
   
For hvert tema giver Ankestyrelsen anbefalinger til god praksis. Opsummeret er der i 
anbefalingerne fokus på at involvere og have dialog med både borger og virksomhed om 
opgaver, skånehensyn og muligheder for progression. Endvidere anbefaler Ankestyrelsen 
at gøre brug af praktikker til at afklare arbejdsevnen ved første fleksjob. Gentoftes praksis 
flugter Ankestyrelsens anbefalinger, dog bruges praktikker til at afklare arbejdsevnen i 
forberedelsesfasen fremfor, når første fleksjob skal etableres.   
  
Undersøgelsen er gennemført ved en gennemgang af 77 sager fra 20 forskellige 
kommuner, interview med medarbejdere fra ni udvalgte kommuner og interview med 
teamleder eller fagkoordinator fra fire af de ni kommuner. Gentofte Kommune er en af 
deltagerkommunerne med både cases og interview med en teamleder.   
  
Kommunalbestyrelsen skal have rapporten forelagt, da kommunen har sendt sager ind til 
juridisk gennemgang i forbindelse med undersøgelsen jf. reglerne i retssikkerhedsloven § 
79 a.  
  
Indstilling  
Social & Sundhed indstiller  
  
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen:   
  
At orienteringen om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob tages til efterretning.   
  
  
Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget  
  
  Dato: 03-05-2021  
  
  
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 3. maj 2021  
  
Det blev besluttet på mødet, at punktet også skulle behandles i Økonomiudvalget.  
  
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
  
Udvalg: Økonomiudvalget  
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  Dato: 25-05-2021  
  
  
Økonomiudvalget den 25. maj 2021  
  
Kristine Kryger deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling og afgørelse.  
  
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  
  
  
  
Beslutninger:  
Økonomiudvalget den 25. maj 2021  
  
Kristine Kryger deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling og afgørelse.  
  
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  
  
Bilag  
1. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes fastsættelse af arbejdsevnen ved første 
fleksjob (3857993 - EMN-2021-01708)  
  
  

10 (Åben) Genforhandling af Team Danmark samarbejdsaftale 2022 til 2025  
   
Sags ID: EMN-2021-02317  
  
Resumé  
Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark omkring udvikling af talent- 
og eliteidrætten i udvalgte klubber. Aftalen skal nu genforhandles for perioden 2022-2025.  
  
Baggrund  
Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark omkring udvikling af talenter 
og eliteidrætten i udvalgte klubber. Samarbejdet har været defineret i en samarbejdsaftale, der 
første gang blev godkendt på Kultur-, Unge og Fritidsudvalgets møde den 16. januar 2008.  
  
Den kommende samarbejdsaftale (vedlagt som bilag) afløser samarbejdsaftalen 2018-2021, der 
indeholdt: idrætsordning på skole og ungdomsuddannelse, klubudvikling og idrætsfaglige kurser, 
tre puljer målrettet talent- og elitearbejdet samt tre fokusområder: Mentalitetsudvikling for atleter, 
trænere, ledere og idrætskoordinatorer, udvikling af støttevilkår for eliteidrætten samt udvikling af 
et stærkt og sammenhængende idrætstilbud til ungdomsuddannelserne.  
  
Aftalen skal nu genforhandles for perioden 2022-2025 og tager afsæt i den tidligere aftale, 
anbefalinger fra Gentofte Talent- og Eliteråd og pointerne fra de to evalueringer af området fra 
hhv. Idrættens Analyse Institut (IDAN) og Sporthouse. Samtidig skal den nye aftale afspejle 
Gentoftes idræts- og bevægelsespolitik ”Gentofte i Bevægelse”  
  
I den nye aftale er udvalgt fire udviklingsområder: To områder er valgt af Gentofte Talent- og 
Eliteråd, og to områder valgt af Team Danmark og Idræt og Fritid i Gentofte Kommune. De valgte 
fokusområder er følgende:  
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Fire udviklingsområder:   
  

1. Klubben i fokus  
Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd ønsker styrkelse af tilbud inden for talent- og 
eliteidrættens supportfunktioner, herunder fysioterapi, sportspsykologi, ernæring og 
styrketræning. Kompetenceudvikling af trænere, kurser om samarbejde med forældre samt 
fastholdelse af talenter i morgentræningstilbud.  

  
2. tleten i centrum  

Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd ønsker fokus på atlettrivsel, herunder fokus på 
idrætstalenternes mestring af hverdag, skole og sport. Atletens trivsel er også at finde i 
Team Danmarks Strategiske prioriteringer og støttekoncept 2021-2024, hvor der med 
udgangspunkt i den værdibaserede tilgang arbejdes med Helhed, Trivsel og Samarbejde. I 
samarbejde med foreninger, idrætskoordinatorer på skole og ungdomsuddannelser 
udvikles tiltag som fremmer atlettrivsel.  

  
3. Udvikling af støttevilkår for eliteidrætten  

Idræt og Fritid ønsker at arbejde videre med udvikling af støttevilkår for eliteidrætten, som 
også var et udviklingsområde i aftalen fra 2018- 2021. Idræts- og bevægelsespolitik 
”Gentofte i Bevægelse” har som ét af fire punkter:” at skabe støttestrukturer så 
eliteidrætsudøvere i højere grad kan konkurrere på ationalt og internationalt niveau”. 
Gentofte Kommune har hovedsageligt understøttet talentarbejdet i foreningerne, men 
oplever et øget behov for at understøtte udviklingen af elitearbejdet. Der undersøges 
forskellige muligheder for en strukturel støtte af elitemiljøerne i udvalgte klubber.  

  
4. Facilitetsudvikling og organisationsunderstøttelse af Hellerup Fægte-klub.   

Det Centrale Foreningsregister viser at, der er sket en medlemsnedgang i Hellerup 
FægteKlub fra 199 til 133 medlemmer. Fægteklubben står endvidere over for en periode 
med renovering af klubbens faciliteter, og kan derfor være sårbar for yderligere 
medlemsnedgang. I samarbejde med Hellerup Fægte-Klub og Fægteforbundet vil der i den 
kommende periode arbejdes på understøttelse af foreningens organisering, fastholdelse af 
frivillige, uddannelse af trænere samt sikring af gode forhold for talent- og elitearbejdet i 
renoveringen af klubbens lokaler.  

  
Prioriterede idrætsgrene  
  
Ifølge aftale med Team Danmark og relevante forbund er følgende idrætsgrene prioriterede:  

• Badminton  
• Ishockey  
• Kajak  
• Sejlsport  
• Svømning  

  
Derudover ønsker Gentofte Kommune at styrke talentudviklingsmiljøet i følgende idrætsgrene: 

  Basketball  
• Tennis  
• Volleyball  
• Fægtning  

  
  
Indstilling  
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
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Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  
At samarbejdsaftalen drøftes.  
  
Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget  
  
  Dato: 05-05-2021  
  
  
Drøftet.  
  
Udvalg: Økonomiudvalget  
  
  Dato: 25-05-2021  
  
  
Økonomiudvalget den 25. maj 2021  
  
Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at indgå Team Danmark samarbejdsaftale 2022-2025.  
  
  
  
Beslutninger:  
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  
  
Forelæggelse af: Borgmesteren  
  
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.   
  
Bilag  
1. Samarbejdsaftale vedr. Elitekommunesamarbejdet ml. Gentofte Kommue og Team Danmark  
(3900037 - EMN-2021-02317)  
2. Bilag 1 Organisering -Samarbejdsaftale Team Danmark 2022 - 2025 (3900170 - EMN-

202102317)  
3. Bilag 2 handleplaner - samarbejdsaftale Team Danmark og Gentofte Kommune 2022 - 2025  
(3915766 - EMN-2021-02317)  
4. Bilag 3 Aktiviteter - Samarbejdsaftale Team Danmark og Gentofte Kommune 2022 - 2025 
(3900040 - EMN-2021-02317)  
  
  

11 (Åben) Evaluering af ejeraftale for NOVAFOS  
   
Sags ID: EMN-2021-02268  
  
Resumé  
Ejeraftalen for Novafos skal evalueres senest i efteråret 2021. Det indstilles, at ejeraftalen for 
Novafos fortsætter uændret.  
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Baggrund  
I forbindelse med etableringen af Novafos pr. 1. januar 2017 indgik Allerød, Ballerup, Egedal,  
Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal en ejeraftale  
(aktionæroverenskomst) om kommunernes ejerskab af Novafos. Ejeraftalen er vedlagt som bilag.  
  
Ejeraftalen er en aftale mellem de ni ejerkommuner om fordeling af ejerandele, sammensætning af 
og stemmeregler for bestyrelsen og generalforsamlingen, vilkår for optagelse af nye kommuner i 
Novafos, mv. Ændringer i ejeraftalen kræver tiltræden fra samtlige ni ejerkommuner.   
  
I henhold til ejeraftalens pkt. 10.3. skal ejerkommunerne evaluere ejeraftalen, herunder 
bestyrelsens sammensætning, senest i efteråret 2021. Det fremgår endvidere af ejeraftalens pkt.  
5.1.3, at ejerne evaluerer bestemmelsen om lokale bestyrelsesmedlemmer forud for 
kommunalvalget 2021.   
  
Bestyrelsen i Novafos-koncernen er en såkaldt tillempet enhedsbestyrelse med fælles 
bestyrelsesmøder, hvor de samme bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelsen for Novafos 
Holding A/S (”paraplyselskabet”), Novafos A/S (hvor medarbejderne er ansat) og 
datterselskaberne for de enkelte kommuner (herunder Novafos Gentofte Vand A/S og Novafos 
Gentofte Spildevand A/S). Bestyrelsen for Novafos består af én repræsentant fra hver kommune  
(alle ni ejerkommuner har udpeget deres borgmester til bestyrelsen), forbruger- og 
medarbejderrepræsentanter samt et eksternt valgt medlem, som er formand for bestyrelsen. Det er 
også muligt for kommunerne i henhold til ejeraftalens pkt. 5.1.3. at vælge en lokal bestyrelse til 
datterselskaberne, som består af det af kommunen valgte bestyrelsesmedlem (borgmesteren) 
og/eller bestyrelsesformanden samt et antal yderligere lokalt valgte medlemmer. Ballerup 
Kommune har benyttet sig af denne mulighed.  
  
Bestyrelsen for Novafos har på et møde den 23. marts 2021 behandlet sagen, og bestyrelsen 
bakker op om en indstilling til ejerkommunerne om, at den nuværende model med hensyn til 
principper for bestyrelsessammensætning i bestyrelsen og fælles bestyrelsesmøder fortsætter.   
  
Det er vurderingen, at ejeraftalen fungerer tilfredsstillende, og at der ikke er behov eller grundlag 
for at ændre ejeraftalen.  
  
Indstilling  
Teknik & Miljø og JURA indstiller  
  
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  
At ejeraftalen for Novafos fortsætter uændret.  
  
Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  
  
  Dato: 25-05-2021  
  
  
Økonomiudvalget den 25. maj 2021  
  
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  
  
  
Beslutninger:  
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Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  
  
Forelæggelse af: Borgmesteren  
  
Indlæg af: Jeanne Toxværd og Karen Riis Kjølbye  
  
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.   
  
Bilag  
  
  

12 (Åben) Ændring af overenskomsten for vandindvinding ved Sjælsø  
   
Sags ID: EMN-2021-00431  
  
Resumé  
Det indstilles at ændre overenskomst for vandindvinding ved Sjælsø, således at der med virkning 
fra 1. januar 2022 alene er et medlem fra hver kommune i Fællesudvalget, der ikke behøver at 
være medlem af kommunalbestyrelsen.  
  
Baggrund  
Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø er et kommunalt fællesskab bestående af Gentofte, 
Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Fredensborg Kommuner. Formålet med det kommunale 
fællesskab er at opretholde en tilstrækkelig og bæredygtig drikkevandsforsyning i de fem 
kommuner.  
  
I henhold til den nuværende overenskomst består Fællesudvalget af 2 
kommunalbestyrelsesmedlemmer fra hver kommune.    
  
På møde den 4. juni 2020 i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø blev det besluttet at 
sende forslag om ændring af bestyrelsessammensætningen til stillingtagen i de fem kommuner. 
Den foreslåede ændring vil betyde, at der fremadrettet alene vil være et medlem fra hver kommune 
i Fællesudvalget, samt at den pågældende ikke behøver at være medlem af 
Kommunalbestyrelsen.   
  
Som bilag 1 er tilknyttet udkast til revideret overenskomst for vandindvinding ved Sjælsø, hvor de 
foreslåede ændringer er markeret.   
  
Det vurderes som hensigtsmæssigt at nedsætte antallet af medlemmer fra hver kommune i 
Fællesudvalget samt at give mulighed for, at kommunerne kan være repræsenteret ved en 
repræsentant fra deres forsyning i Fællesudvalget.  
  
Det foreslås, at ændringerne gælder fra næste valgperiode, det vil sige fra 1. januar 2022.  
  
Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har godkendt ændringen på et møde den 17. 
december 2020, og de øvrige kommuner forventes ligeledes at godkende ændringen i 
begyndelsen af 2021.   
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Indstilling  
JURA indstiller   
  
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  
At ændre overenskomst for vandindvinding ved Sjælsø, således at der med virkning fra 1. januar 
2022 alene er et medlem fra hver kommune i Fællesudvalget og således, at den pågældende ikke 
behøver at være medlem af kommunalbestyrelsen.  
  
Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  
  
  Dato: 25-05-2021  
  
  
Økonomiudvalget den 25. maj 2021  
  
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  
  
  
Beslutninger:  
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  
  
Forelæggelse af: Borgmesteren  
  
Indlæg af: Karen Riis Kjølbye og Jeanne Toxværd  
  
Vedtagelse:   
Jeanne Toxværd (Ø) ønskede afstemning om følgende ændringsforslag:  
”Enhedslisten foreslår at repræsentanten for hver kommune i Fællesudvalget fortsat er 
repræsenteret ved et kommunalbestyrelsesmedlem. Begrundelse: Det er væsentligt at vi bevarer 
et politisk fokus på miljøet”.  
Forslaget blev nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C, A, B, V og F) imod.   
Herefter blev indstillingen vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, og 1 stemme (Ø) imod.  
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Det er yderst problematisk at Socialdemokratiet, SF, 
Radikale, Venstre og Konservative i Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse vælger at udvande 
politisk indflydelse omkring miljøet og eventuelle konsekvenser angående vandindvinding ved 
Sjælsø”.   
  
Bilag  
1. Overenskomst af 1. januar 2022, tilrettet (3762159 - EMN-2021-00431)  
  
  

13 (Åben) Udpegning af medlem til opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden  
   
Sags ID: EMN-2021-02898  
  
Resumé  
Et medlem ønsker at udtræde af opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden.   
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Baggrund  
Sibylle de Quatrebarbes har meddelt, at hun af tidsmæssige årsager ønsker at udtræde af 
opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden.  
  
Når et nyt medlem udtræder af et opgaveudvalg, finder styrelseslovens §28, stk. 1, anvendelse. 
Det betyder, at den valggruppe, der har udpeget den pågældende, skal udpege et nyt medlem.  
  
Den valggruppe, der har udpeget Sibylle de Quatrebarbes, er CABVF.   
  
Pladsen efter Sibylle de Quatrebarbes skal ifølge kommissoriet besættes med en borger, ”der er 
forælder til et barn/børn under 6 år, som har været i dagtilbud både før og under Corona. En af 
borgerne skal være udenlandsk borger”.    
  
Listen over de 38 interesserede borgere, der blev sendt til Kommunalbestyrelsen den 5.  
februar 2021, indeholder ikke flere borgere som er forælder til et barn/børn under 6 år, som har 
været i dagtilbud både før og under Corona og samtidig er udenlandsk borger.  
Udvalgets formandskab anbefaler, at kommissoriet, der blev vedtaget på  
Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2020, dagsordens punkt 25, justeres således, at 
kravet om at en af borgerne skal være udenlandsk borger fjernes.   
Derved er det muligt at tilgodese andre borgere, der allerede i rekrutteringsfasen har vist deres 
interesse for at deltage i opgaveudvalgets arbejde.    
Et udkast til revideret kommissorium er vedlagt med ændringerne fremhævet.   
Valgruppe CABVF oplyser på kommunalbestyrelsesmødet navnet på et nyt medlem med den 
angivne kompetence.   
  
Indstilling  
Morten Løkkegaard, Michael Fenger og Tværgående Funktioner indstiller:  
  
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  

1. At drøfte og godkende revideret udkast til kommissorium.   
  

2. At CABVF’s udpegelse af et nyt medlem til opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden tages 
til efterretning af Kommunalbestyrelsen.  

  
Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  
  
  Dato: 25-05-2021  
  
  
Økonomiudvalget den 25. maj 2021  
  
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  
  
  
  
Beslutninger:  
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  
  
Forelæggelse af: Borgmesteren  
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Indlæg af: Jeanne Toxværd  
  
Vedtagelse:   
Pkt. 1: Enstemmigt vedtaget at godkende det reviderede udkast til kommissorium.  
Pkt. 2: Taget til efterretning at CABVF har udpeget Ann Cathrin Batschari, som nyt medlem til 
opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden tages til efterretning af Kommunalbestyrelsen.   
  
Bilag  
1. Revideret kommissorium for opgaveudvalg Læringer for Coronatiden, maj 2021 (3950954 - 
EMN-2021-02898)  
  
  

14 (Åben) Udpegning af medlem til opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i 
beskæftigelsesindsatsen  
   
Sags ID: EMN-2021-02900  
  
Resumé  
Et medlem ønsker at udtræde af opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i 
beskæftigelsesindsatsen.  
  
Baggrund  
Lars Friis-Hansen har meddelt, at han er fraflyttet Gentofte Kommune og derfor ønsker at udtræde 
af opgaveudvalget En værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen.  
  
Når et nyt medlem udtræder af et opgaveudvalg, finder styrelseslovens §28, stk. 1, anvendelse. 
Det betyder, at den valggruppe, der har udpeget den pågældende, skal udpege et ny medlem.  
  
Den valggruppe, der har udpeget Lars Friis-Hansen, er CABVF.   
  
Pladsen efter Lars Friis-Hansen skal ifølge kommissoriet besættes med en person ”med erfaringer 
i kontakt med et jobcenter og/eller et rekrutteringsfirma som jobsøgende”.   
  
Valggruppe CABVF har i stedet udpeget Bjarke Kenting.  
  
Indstilling  
Det indstilles  
  
Til Kommunalbestyrelsen:  
  
At udpegningen af Bjarke Kenting til opgaveudvalget En værdig sagsbehandling for 
beskæftigelsesindsatsen tages til efterretning.  
  
Tidligere beslutninger:  
.  
  
  
Beslutninger:  
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  
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Forelæggelse af: Borgmesteren  
  
Indlæg af: Jeanne Toxværd  
  
Vedtagelse: Taget til efterretning, at CABVF har udpeget Bjarke Kenting til opgaveudvalget En 
værdig sagsbehandling for beskæftigelsesindsatse.  
  
  
  
Bilag  
  
  

15 (Åben) Udvidelse af kommunalbestyrelsen fra 19 – 25 valgte  
   
Sags ID: EMN-2021-03331  
  
Resumé  
Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om, at følgende punkt medtages på Kommunalbestyrelsens 
dagsorden til møde den 31. maj 2021:  
  
”Udvidelse af kommunalbestyrelsen fra 19 – 25 valgte  
Enhedslisten foreslår at Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse ved kommunalvalget i 2021 
udvides fra 19 medlemmer til 25 medlemmer og at forvaltningen hurtigst muligt påbegynder det 
fornødne arbejde desangående.   
Begrundelse:   
Som et led i udviklingen af borgerdemokratiet i Gentofte Kommune foreslår Enhedslisten, at 
Kommunalbestyrelsen udvides fra 19 til 25 medlemmer.   
Formålet er at styrke demokratiet og sikre et mere kvalificeret politisk arbejde i 
kommunalbestyrelsen.   
Andre kommuner i Danmark – har med det samme befolkningsgrundlag som Gentofte Kommune – 
op til 31 medlemmer i deres kommunalbestyrelser/byråd.”  
  
  
  
  
  
Tidligere beslutninger:  
.  
  
  
Beslutninger:  
  
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  
  
Forelæggelse af: Jeanne Toxværd  
  
Indlæg af: Borgmesteren, Kristine Kryger, Brigitta Rick, Andreas Weidinger, Søren B. Heisel og 
Morten Løkkegaard  
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Vedtagelse:   
Nedstemt med 1 stemme (Ø) for og 18 stemmer (C, A, V, B og F) imod. 

CAV stemte imod, idet: ”Det politiske arbejde bedst kvalificeres ved dialog med borgerne, og ikke 
ved at være flere politikere, som alene diskuterer med hinanden og kun møder borgerne på 
valgdagen. Flere politikere vil tillige medføre væsentlige udgifter.”  

BF stemte imod, idet : ”Vi mener at en udvidelse af kommunalbestyrelsen vil løfte den politiske 
repræsentation. Hvilket antal medlemmer det vil være hensigtsmæssigt at øge KB med, må bero 
på en nærmere drøftelse også set i lyset af den omfattende brug af opgaveudvalg kommunen 
benytter sig af. Vi mener en drøftelse om udvidelse af kommunalbestyrelsen hører til i forbindelse 
med økonomiforhandlingerne i forbindelse med budgettet, hvor vi samtidig vurderer de 
økonomiske konsekvenser af en udvidelse”.  

Bilag

16 (Åben) Ophør af samarbejdet med Intervare og Nemlig.com 

Sags ID: EMN-2021-03334  

Resumé  
Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt medtages på Kommunalbestyrelsens 
dagsorden til møde den 31. maj 2021:   

”Ophør af samarbejdet med Intervare og Nemlig.com 

Enhedslisten foreslår at Gentofte Kommune 15.juni 2021 eller snarest derefter når kommunens 
kontrolgruppe seneste undersøgelse foreligger, opsiger samarbejdet med Intervare og 
Nemlig.com.   

Begrundelse:   
Enhedslisten stillede i april måned spørgsmål til forvaltningen angående Gentofte Kommunes 
samarbejde med Intervare og Nemlig.com.   
Gentofte Kommune havde i 2020 en omsætning på 2.5 million i Intervare og fra 1.december og 
frem til 31.marts 2021 har Gentofte Kommune handlet for 320.000 kr. hos Nemlig.com.  
Enhedslisten er oplyst at begge virksomheder har underskrevet arbejdsklausulen, hvorefter 
medarbejdere der udfører opgaver for Gentofte Kommune ikke må have dårligere løn og 
arbejdsvilkår end det, der gælder ifølge den repræsentative overenskomst på området.  I 
adskillige artikler i Politikken er det afdækket at dette ikke er tilfældet for medarbejdere ansat i 
Intervare og Nemlig.com.   
I en artikel i Politikken 18.maj 2020 afslører Københavns Kommune grov underbetaling, 
manglende ferie og 12 timers arbejdsdage. I artiklen fremstår følgende:   
”De chauffører, der bringer varer ud til ældre, syge og handikappede Københavnere, bliver 
systematisk og groft underbetalt af onlinesupermarkedet Nemlig.com`s moderselskab Intervare …” 
Det er næsten umuligt at forestille sig, at det samme ikke er foregået for de medarbejdere der 
bringer varer ud i Gentofte Kommune, hvorfor vi må konstatere at firmaerne ikke har levet op til 
den kontrakt de har indgået med Gentofte Kommune om at overholde den indskrevne 
arbejdsklausul.”  
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Tidligere beslutninger: 
. 

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  

Forelæggelse af: Jeanne Toxværd  

Indlæg af: Borgmesteren og Søren B. Heisel 

Vedtagelse: Drøftet.  

Bilag  

17 (Lukket)  
Offentlig titel  Salg af ejendom
Sags ID: EMN-2021-02590  

Indstilling  
JURA indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At JURA bemyndiges til at udbyde ejendom til salg ved offentligt udbud, idet JURA bemyndiges
til at fastsætte vilkårene for udbuddet.

2. At JURA bemyndiges til at acceptere et købstilbud.

3. At der gives indtægtsbevilling  og udgiftsbevilling til annoncering
m.v., og således at eventuelle afvigelser korrigeres ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 

Dato: 25-05-2021 

Økonomiudvalget den 25. maj 2021  

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
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Beslutninger:  
  
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021  
  
Forelæggelse af: Borgmesteren  
  
Indlæg af: Jeanne Toxværd  
  
Vedtagelse: Pkt. 1-3: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, og 1 stemme (Ø) imod.  
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Der er ikke noget belæg for at sælge en grund der på sigt 
kan være anvendelig for kommunen der i forvejen ikke har for meget frirum”.   
  
Bilag  
  
  
  

18 (Åben) Underskrift   
   
Sags ID: EMN-2021-00477  
  
  
  
  
  
  
  
Tidligere beslutninger:  
.  
  
  
Beslutninger:  
.  
  
Bilag  
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