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Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
1  Åbent         Meddelelser fra formanden 
 
050527-2012 
 
 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
Ingen meddelelser. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
2  Åbent         Lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nellikevej. Endelig 
 
009269-2013 
 
 
Resumé 

Forslag til lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nellikevej har været udsendt i offentlig 
høring. 

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

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde d. 27. maj 2013, pkt. 5, at udsende 
forslag til lokalplan 346 i offentlig høring.   

Lokalplanens formål er at bevare området som et attraktivt boligområde med villaer, etageboliger 
og lokalcenter. Der fastlægges bestemmesler for 17 bevaringsværdige huse samt 10 træer, der 
har betydning for opretholdelsen af et karakteristisk grønt vejbillede. Lokalplanen vil ved sin 
endelige vedtagelse erstatte byplanvedtægt 5.  
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Lokalplanen har været i offentlig høring fra d. 7. juni 2013 til d. 9. august 2013. Ved høringsfristens 
udløb havde Plan og byg modtaget seks høringssvar, hvoraf et er fra Danmarks 
Naturfredningsforening afd. Gentofte.  

 
Vurdering 

Som resultat af den offentlige høring foreslår Plan og Byg, at lokalplanens bestemmelse for så vidt 
angår hegning langs Renden ændres så levende hegn eller hæk langs Renden og tilstødende stier 
placeres helt på egen grund.  

Et høringssvar vedrørende et bevaringsværdigt træ foreslås imødekommet.  

En enkelt ejendom er fejlagtigt ikke fastlagt som bevaringsværdig og foreslås på ejers foranledning 
omfattet af bevaringsbestemmelser. 

Med afsæt i Kommuneplan 2013 indsættes bestemmelser vedrørende genopførelse af bebyggelse 
som følge af brand o.lign.  

Vejbyggelinjen på hjørnegrunden mellem Ellegårdsvej og Lyngbyvej markeres på 
lokalplanens kortbilag.    

Det er vurderet at de foreslåede ændringer, har en sådan karakter, at de kan vedtages uden 
supplerende høring.  

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

At lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nellikevej vedtages endeligt med de af Plan og 
Byg foreslåede ændringer. 

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 5. september 2013 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde den 5. september 2013. 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 kl. 17.03 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
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Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Høringssvar 
 Høringsnotat 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
3  Åbent         Lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 og Kommuneplantillæg 1/2013. 
Endelig 
 
009282-2013 
 
 
Resumé 

Forslag til lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 og tillæg 1 til Kommuneplan 2013 har været udsendt i 
offentlig høring.  

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

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde d. 27. maj 2013, pkt. 4, at sende forslag til 
lokalplan 344 for Kildegårdsvej samt forslag til kommuneplantillæg 1/2013 i offentlig høring. 
Desuden blev det besluttet at afholde borgermøde i høringsperioden. 

Lokalplanens formål er bl.a. at fastlægge områdets anvendelse til boligformål med mulighed for 
indpasning af erhverv i form af kontor- og serviceerhverv samt offentlige formål ved kulturelle 
institutioner. Lokalplanen tillader en bebyggelsesprocent på maks. 40. Lokalplanen giver således 
mulighed for, at der kan opføres rækkehuse til helårsbeboelse i et nærmere angivet byggefelt og at 
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den bevaringsværdige hovedbygning kan indrettes til erhverv, efter princippet i den af Freja 
Ejendomme A/S fremsendte projektskitse.  

Den 24. juni har der været afholdt borgermøde for naboer og andre interesserede. På mødet blev 
der fra kommunens side givet tilsagn om at beplantning vil indgå i den plan for friarealer og 
parkeringsafskærmning, der på et senere tidspunkt vil blive sendt i høring blandt de omboende.  

Ved høringsfristens udløb den 9. august 2013 havde Plan og Byg modtaget tre høringssvar, hvoraf 
et er fra Danmarks Naturfredningsforening afd. Gentofte. 

Plan og Byg har på bygherres foranledning foreslået tilføjelser til lokalplanen for så vidt angår § 4 
om udstykning. Bestemmelsen ændres til, at der kan foretages udstykning ud fra nærmere 
angivne principper i lokalplanen, jf. byggelovens §10A vedr. udstykning af række- og kædehuse. I 
forlængelse heraf indsættes der en bestemmelse om, at der oprettes en grundejerforening med 
medlemspligt for samtlige ejere inden for lokalplanområdet, der skal forestå drift og vedligeholdelse 
af fællesarealer og -anlæg.  

 
Vurdering 

Som resulatet af den offentlige høring foreslås det, at planerne vedtages endeligt med de af Plan 
og Byg foreslåede ændringer. 

Plan og Byg vurderer, at lokalplanen kan vedtages endeligt med de foreslåede ændringer uden 
supplerende høring.  

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller  

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

At lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 og tillæg 1 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de 
af Plan og Byg foreslåede ændringer.  

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 5. september 2013 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde den 5. september 2013. 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 kl. 17.03 
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Økonomiudvalget den 23. september 2013 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Høringssvar 
 Høringsnotat 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
4  Åbent         Forslag til lokalplan 357 for Gentofte Sportspark Midt. Offentlig høring 
 
014717-2013 
 
 
Resumé 

I forbindelse med den fortsatte udvikling af Gentofte Sportspark er det et ønske, at 
anlægge sportshal, opvisningsbane med tilhørende tribuner, faciliteter til skoleatletik samt diverse 
boldbaner i den centrale del af Gentofte Sportspark. 

Området er omfattet af lokalplan 263 for Gentofte Sportspark. De foreslåede tiltag er i 
overensstemmelse med lokalplanens hovedsigte. I følge lokalplanens § 6.3 skal der imidlertid 
udarbejdes supplerende lokalplan, såfremt der opføres opvisningsbane med tilhørende 
tilskuerfaciliteter, multihal, centerbebyggelse og lignende. 

Byplanudvalget skal på mødet tage stilling til om forslag til lokalplan 357 for Gentofte Sportspark 
Midt skal udsendes i offentlig høring. 

 
Baggrund 
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Kommunalbestyrelsen besluttede ensstemmigt på sit møde d. 26. marts 2012, pkt. 18, at nedsætte 
et § 17, stk. 4 udvalg med henblik på at udvikle Gentofte Sportspark fase 3. Udvalget har foreløbig 
afsluttet sit arbejde og tiltrådte på møde 26. juni 2013, at der arbejdes videre med et nærmere 
beskrevet projekt og at der på dette grundlag igangsættes en lokalplanproces. 

  

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for at anlægge en sportshal, en 
opvisningsbane med tilhørende tribuner, atletikfaciliteter samt diverse boldbaner i den centrale del 
af Gentofte Sportspark. 

  

Lokalplanforslaget sikrer, at der indenfor området bliver anlagt et regnvandsbassin til at håndtere 
regnvand fra tage og befæstede arealer samt, at der vil blive etableret parkeringspladser til at 
dække områdets behov. 

  

Projektet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. 

  

Der er på baggrund af en miljøscreening vurderet, at den ændring i støj og trafikmønstre 
anlæggelsen af de nye sportsfaciliteter eventuelt vil medfører, er af en sådan omfang, at der ikke 
skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport af lokalplanforslaget. 

 
Vurdering 

Generelt vil projektet for området være tilpasset resten af Gentofte Sportspark og vil således sikre 
den karakteristiske træbeplantning, for at bibeholde den grønne struktur. 

Plan og Byg foreslår, at forslaget udsendes i 8 ugers offentlig høring og at der indkaldes 
til borgermøde i høringsperioden. 

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At forslag til lokalplan 357 for Gentofte Sportspark Midt udsendes i 8 ugers offentlig høring. 

At der afholdes borgermøde i høringsperioden. 

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 5. september 2013 kl. 17.00 
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Byplanudvalget møde den 5. september 2013. 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 kl. 17.03 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Marie Louise Gjern Bistrup 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Forslag til lokalplan 357 + kortbilag 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
5  Åbent         Forslag til lokalplan 231.1, tillæg 1 til Lokalplan 231 for et område ved 
Fortunvej m.m. Offentlig høring 
 
030853-2013 
 
 
Resumé 

Der er udarbejdet forslag til en lokalplan, der giver mulighed for at opretholde ejendommene 
Skovvej 35 A og 35 B med de landskabs- og bygningsmæssige værdier ejendommene rummer. 
Lokalplanforslaget har form af et tillæg til den gældende lokalplan 231.  

Der skal tages stilling til, om forslaget til lokalplantillæg skal sendes i offentlig høring.  
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Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 29. august 2005, pkt. 9, lokalplan 231 
for et område ved Fortunvej og Jægersborg Allé. Lokalplanen indeholder bestemmelser om 
udstykning og mindstegrundstørrelser. 
 
Villaen på ejendommen Skovvej 35 A, tegnet af arkitekterne Eva og Niels Koppel, blev i november 
2005 fredet efter lov om bygningsfredning. Fredningen omfatter - foruden villaen - terrasse, mur og 
rampe. 
  
Ejerne af ejendommene, Skovvej 35 A og 35 B ansøgte den 30. januar 2012 om tilladelse til en 
samlet udstykning af det 4.934 m2 område. Området ønskedes udstykket med yderligere 2 
selvstændige ejendomme, der begge ville kunne bebygges. 

  
Det ansøgte var i overensstemmelse med lokalplan 231, men som følge af den fortætning 
udstykningen ville medføre, blev sagen forelagt Byplanudvalget, der på sit møde den 7. april 2012, 
pkt.12, enstemmigt vedtog at varsle et midlertidigt forbud mod det ansøgte. Forbuddet blev 
meddelt ansøger den 15. marts 2013.  
  
Ifølge planlovens § 14 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til, inden et år fra denne dato, at have 
tilvejebragt et lokalplanforslag. 
  
På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til lokalplan 231.1, tillæg 1 til lokalplan 231 for 
et område ved Fortunvej og Jægersborg Allé. Lokalplanforslaget omfatter ejendommene Skovvej 
35 A og 35 B og har karakter af et tillæg til den gældende lokalplan 231.  
  
Formålet med lokalplantillægget er at bevare de landskabs- og bygningsmæssige værdier og 
modvirke en uhensigtsmæssig fortætning. 
 
Vurdering 

Lokalplanforslaget ændrer ikke de nuværende forhold og der skal derfor ikke udarbejdes 
miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering. 

Da lokalplanforslaget ikke har principiel karakter, eller berører en videre kreds af grundejere 
indenfor lokalplan 231, foreslås det, at høringen omfatter de umiddelbart berørte. 

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At forslag til lokalplan 231.1, tillæg 1 til lokalplan 231 for et område ved Fortunvej og Jægersborg 
Allé, udsendes i offentlig høring.  

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 5. september 2013 kl. 17.00 
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Byplanudvalget møde den 5. september 2013. 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 kl. 17.03 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Forslag til LP 231.1 tillæg 1 til LP 231 
 Lokalplan 231 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
6  Åbent         Ansøgning om midler fra velfærdsteknologipuljen til fire initiativer 
 
033332-2013 
 
 
Resumé 
Social & Sundhed har siden 2009 arbejdet med velfærdsteknologi på ældreområdet. Derudover 
har Social & Sundhed i regi af Handicappolitikken arbejdet med kommunikationsteknologier på 
handicapområdet. Som led i dette arbejde har Social & Sundhed på ældreområdet identificeret et 
behov for implementering af velfærdsteknologier i regi af to igangværende initiativer: ”Tidlig 
opsporing og tidlig indsats – forebyggelse af indlæggelser” og ”Virtuel Genoptræning”. Desuden 
har Social & Sundhed identificeret to nye initiativer indenfor velfærdsteknologi, der er relevante at 
iværksætte på handikapområdet: ”Teknologi som kompenserer mest for flest” og ”Et par rappe 
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teknologier”. Til iværksættelse af de i alt fire initiativer ansøges om en bevilling på 3,62 mio. kr. fra 
puljen til velfærdsteknologi. 

 
Baggrund 
Tidlig opsporing og tidlig indsats – forebyggelse af indlæggelser 
Forebyggelse af indlæggelser er ét af de indsatsområder, der er særligt fokus på i Gentofte 
Kommunes sundhedspolitik, budgetaftalen for 2013, KL’s strategi ”Det nære sundhedsvæsen” og 
Sundhedsaftalen for 2011-2014 og SOSU’s strategiske indsatsområder for 2012-2015. 

I forlængelse heraf har Gentofte Kommune iværksat initiativet ”Tidlig opsporing og tidlig indsats”, 
der blev besluttet igangsat af Socialudvalget d. 14. maj 2013 dagsordenspunkt 1. Formålet med 
initiativet er at sikre, at kommunen via en tidlig opsporing og indsats i hjemmeplejen og 
plejeboligerne forebygger, at tilstanden forværres hos borgere, der allerede får hjælp af 
kommunen, og at borgeren (gen)indlægges.  

Initiativet indeholder fire tiltag: 

1. Social & Sundhed skal implementere redskaber til brug for tidlig opsporing og tidlig indsats i 
Gentofte Kommunes hjemmepleje og plejeboliger. 

2.  Social & Sundhed skal afprøve og implementere it-understøttede arbejdsgange og teknologier, 
der sikrer, at frontpersonalet formidler relevante observationer og screeningsresultater til dem, der 
har handlingskompetence. 

3.   Social & Sundhed skal afprøve og implementere handlevejledninger, der bygger på 
observationerne med henblik på at forebygge forværring af borgernes tilstand. 

4.  Social & Sundhed skal fastlægge en model for evaluering af initiativet. 

Der ansøges om 800.000 kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb af it-løsninger til tidlig 
opsporing i hjemmeplejen og plejeboligerne, it-udstyr til måling af vitale parametre, som skal 
anvendes i hjemmesygeplejen, bærbare devices og storskærme i plejeboligerne. 

Derudover ansøges om 100.000 kr. til en tidsbegrænset ansættelse af en studentermedhjælp på 
bachelorniveau.  Studentermedhjælpen vil blive involveret i flere af de indsatser, der finansieres via 
velfærdsteknologipuljen, og forventes ud over dette initiativ blandt andet at skulle løse opgaver i et 
initiativ, der vedrører medicinhåndtering (Doce-Can projektet). Begge de nævnte initiativer er 
besluttet igangsat af Socialudvalget d. 14. maj 2013 dagsordenens punkt 1. Der forventes ansøgt 
om midler til sidstnævnte initiativ fra velfærdsteknologipuljen til indkøb af relevante teknologier i 
november 2013. 

Virtuel Genoptræning i genoptræningsforløb på Tranehaven 
Social & Sundhed ønsker at udvide målgruppen for test af det igangværende initiativ indenfor 
velfærdsteknologi ”Virtuel Genoptræning” og anvende den nyeste teknologi i testen. 

Formålet med at afprøve Virtuel Genoptræning er at afklare, om løsningen kan bruges til at 
understøtte borgerne i øget selvtræning i hverdagen. Afprøvningen var oprindeligt tiltænkt udvalgte 
borgere, der under deres indlæggelse på Tranehaven skulle anvende Virtuel Genoptræning. Den 
første testperiode har imidlertid vist, at det er mere hensigtsmæssigt at teste løsningen bredere 
ved også at inkludere borgere, der bliver tilbudt behandling efter, de er udskrevet fra Tranehaven 
samt borgere i ambulante træningsforløb. Testen skal afdække, hvilken målgruppe teknologien 
bedst egner sig til, og kortlægge løsningens potentiale i form af, om løsningen kan øge borgerens 
daglige træning uden, at det koster ekstra penge, om den kan supplere eksisterende træning på 
hold, eller om den helt kan erstatte træningen hos fysioterapeuter. 
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Det firma, som har udviklet løsningen, har forbedret systemet i form af bedre brugergrænseflade 
og nye øvelsespakker målrettet KOL-patienter og Hjerte-patienter. Social & Sundhed ønsker derfor 
at anvende det forbedrede system i testen af Virtuel Genoptræning. 

Der ansøges om i alt 365.000 kr. til initiativet. Heraf ansøges om 260.000 kr. til indkøb af ekstra 
Virtuel Genoptræningsløsninger, udkørsel af løsningen til borgere og drift (licenser, 
mobilabonnementer mv.) Desuden ansøges om 105.000 kr. til projektledelse, evaluering og 
kursusafholdelse. 

Der er tidligere givet bevilling på 540.000 kr. til opstart af initiativet jf. Kommunalbestyrelsens 
dagsorden d. 27. februar 2012 dagsordenspunkt 10. 

Teknologi som kompenserer mest for flest 
Formålet med initiativet ”Teknologi som kompenserer mest for flest” er at udbrede brugen af 
digitale løsninger og teknologier på handicap- og psykiatriområdet således, at rehabiliteringen af 
borgerne med handicap og psykisk sygdom understøttes bedre, og borgerne bliver mere 
selvhjulpne og får større indflydelse på eget liv.  

Der er et stort potentiale i de muligheder, som bl.a. kommunikationsteknologien giver på handicap- 
og psykiatriområdet, som endnu ikke er afprøvet i Gentofte Kommune. De borgere, som Social & 
Handicap yder støtte til, har kun i begrænset omfang adgang til computere, smartphones mv., og 
de mangler kendskab til, hvordan man benytter disse it-redskaber. 

Formålet med initiativet er således udover at understøtte rehabiliteringen blandt gruppen af 
borgere også at bringe deres it-færdighederne på niveau med samfundet generelt, således at de er 
i stand til at benytte de mest almindelige it-redskaber.  

Initiativet skal gøre borgere med handicap og psykisk sygdom i stand til at benytte f.eks. e-mail, e-
boks, NemId, netbank. Desuden er det centralt, at personalet i de sociale botilbud lærer at 
anvende de muligheder, som forskellige apps giver for bedre kommunikation, læring, hjælp til 
selvhjælp, leg mv.  

Der ansøges om i alt 2,0 mio. kr. til initiativet fra puljen til velfærdsteknologi. Heraf ansøges om 1,4 
mio. kr. til indkøb af it-udstyr i form af tablets, digitale opslagstavler, smartphones, relevant 
software og evt. køb af kursusaktivitet. Desuden ansøges om 600.000 kr. til projektansættelse af 
en projektleder til styring og implementering af opgaven i 14 måneder. Initiativet retter sig mod de 
14 sociale tilbud under Social & Handikap Drift.  

Et par rappe teknologier 
Social & Sundhed ønsker at anvende velfærdsteknologi til at understøtte det pædagogiske arbejde 
på Gentofte Kommunes botilbud. Formålet er, at alle borgere i botilbuddene får mulighed for at 
afprøve og udvikle deres færdigheder ved brug af velfærdsteknologier. 

Der ansøges om midler til indkøb af fire babysimulatorer, fire PARO robotsæler, et vaske/tørre 
toilet og fem drejestole. Der er tale om teknologier, der kan udvikle færdigheder blandt 
udviklingshæmmede borgere.  

Formålet med babysimulatoren er at understøtte den pædagogiske opgave rettet mod 
udviklingshæmmede borgere, der har udtrykt ønske om at blive forældre. Simulatoren giver 
mulighed for at borgerne ”på egen krop” kan prøve, hvad det i praksis vil sige at tage sig af et 
spædbarn. Formålet med PARO sælen, der ellers primært har været anvendt på ældreområdet, er 
at give kommunens udviklingshæmmede mulighed for at få glæde af de meget positive erfaringer, 
som andre kommuner har haft med at introducere udviklingshæmmede for teknologien.  
Vaske/tørre toiletterne skal understøtte udviklingshæmmede borgere i at være selvhjulpne  og 
bidrage til at højne den selvstændige hygiejne blandt brugerne. Drejestolene skal ligeledes bidrage 
til øget selvhjulpenhed blandt brugerne.  
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Der ansøges om 350.000 kr. fra puljen til velfærdsteknologi til indkøb af fire PARO sæler samt 
certificeringskursus, fire babysimulatorer samt tilbehør og kursus, et vaske/tørre toilet inkl. 
installation og vejledning og fem drejestole. 

 
Vurdering 
Social & Sundhed vurderer, at iværksættelse af de fire initiativer understøtter Social & Sundheds 
strategier på handicap- og ældreområdet, der skal bidrage til at realisere Social & Sundheds andel 
af den samlede besparelse, som følger af udligningsreformen. De konkrete gevinst- og effektmål 
fastlægges som en del af projekterne. Hertil kommer, at initiativerne understøtter målsætningen 
om, at kommunens handicappede og ældre borgere rehabiliteres og understøttes i at blive mere 
selvhjulpne i deres hverdag. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der godkendes anlægsbevilling på 3,62 mio. kr. til ”Tidlig opsporing og tidlig indsats – 
forebyggelse af indlæggelser”; ” Virtuel Genoptræning i genoptræningsforløb på Tranehaven”; 
”Teknologi som kompenserer mest for flest” og ”Et par rappe teknologier” med finansiering over de 
på investeringsoversigten afsatte midler i 2013 til velfærdsteknologi. 

 
Tidligere beslutninger 

Socialudvalget den 10. september 2013 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 kl. 17.03 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Marie-Louise Andreassen  
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Idebeskrivelse - Et par rappe teknologier 
 Idebeskrivelse - Teknologi som kompenserer mest for flest 
 Idebeskrivelse - Tidlig opsporing og tidlig indsats 
 Idebeskrivelse - Virtuel Genoptræning 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
7  Åbent         Ansøgning om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til 
tilgængelighedsforbedringer på diverse skoler 
 
056107-2011 
 
 
Resumé 
Fra Handicaptilgængelighedspuljen 2013 søges anlægsbevilget midler til 
forskellige tilgængelighedsfremmende tiltag i kommunale bygninger, som benyttes til aften- 
og fritidsundervisning. 
 
Baggrund 

Som led i kommunens løbende bestræbelse på at skabe bedre handicaptilgængelighed i 
kommunens bygninger jævnfør Kommunalbestyrelsens enstemmige beslutning den 13. december 
2010 (pkt.10) har der været foretaget en tilgængelighedsvurdering af kommunens skoler og 
fritidsordninger med særlig fokus på de lokaliteter, som også anvendes til aften- og 
fritidsundervisning og andre borgerrettede aktiviteter. Denne registrering er nu tilendebragt og har 
resulteret i en række anbefalinger til tiltag på forskellige skoler. Typisk drejer det sig om 
dørautomatik, ramper, trappelifte, handicapparkering, bedre skiltning osv. Der henvises til vedlagte 
notat for en nærmere beskrivelse.  

Der søges anlægsbevilget 1,5 mio. kr. til formålet finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen 
for 2013. 

På Økonomiudvalgets oktobermøde forventes fremlagt en særskilt sag, hvor der søges om 
anlægsbevilling til tilgængelighedsforbedringer på Bakkegårdsskolen. På grund af dette projekts 
mere omfattende karakter foreligger der først en prissat plan herfor ultimo september. 

 
Vurdering 

De foreslåede tiltag har været drøftet i Tilgængelighedsforum, som anbefaler deres 
gennemførelse.  
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Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der anlægsbevilges 1,5 mio. kr. til diverse tilgængelighedstiltag på skoler finansieret via de 
afsatte midler i Handicaptilgængelighedspuljen for 2013.  
 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 kl. 17.03 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Skema 3. Tilgængelighed på skoler 
 Notat. Tilgængelighed på skoler 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
8  Åbent         Anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. til Office-modernisering og pilotprojekt 
på Gentofte-Platformen 
 
035718-2013 
 
 
Resumé 
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Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. til dels at 
opgradere kommunens kontorpakke til en ny udgave af Microsoft Office (minimum version 2010) 
og dels at forberede den kommende Gentofte Platform. Gentofte Platformen skal afløse det 
nuværende intranet og esdh-system samt indføre nye samarbejdsværktøjer i en integreret 
personlig arbejdsplads for alle medarbejdere i kommunen. Endvidere skal anlægsbevillingen 
dække kommunens udgifter til teknisk implementering af loven om offentlig digital post (lov nr. 528 
af 11/06/2012). 
 
Baggrund 
På anlægsbudgettet er der hvert år afsat et rådighedsbeløb til IT-anskaffelser til løbende 
modernisering af kommunens IT-platform og -systemer. I 2013 og i budgetforslaget for 2014 er 
dette rådighedsbeløb forhøjet bl.a. med det formål at muliggøre en opgradering af kommunens 
kontorpakke til en ny version af Microsoft Office (minimum version 2010) samt udskifte 
kommunens nuværende ESDH-løsning, Captia.   

Gentofte Platformen er en samlet it-platform for samtlige 8.500 medarbejdere i kommunen. 
Platformen skal erstatte flere af de nuværende administrative systemer, herunder det nuværende 
ESDH-system, som er 7 år gammelt, og intranettet, som er 8 år gammelt. Anskaffelsen skal indfri 
behovet for en mere moderne og sammenhængende platform, der understøtter kommunens behov 
for mere effektive arbejdsprocesser med overholdelse af god forvaltningspraksis og et højt 
sikkerhedsniveau. Gentofte Platformen skal hænge godt sammen med kommunens øvrige digitale 
arbejdsredskaber, herunder Microsoft Office-pakken inkl. facilitet til chat og videomøder, så 
medarbejderne oplever et sammenhængende og velfungerende arbejdsunivers.  

Såvel Office-pakken som den kommende Gentofte Platform er essentielle dele af medarbejdernes 
pc-arbejdsplads i alle dele af kommunen. Ved at opgradere til en moderne version af Office-
pakken og ved at udvikle en Gentofte Platform, som understøtter videndeling og kommunikation, 
vil mange medarbejdere kunne arbejde mere effektivt og med større mulighed for at lave 
innovative løsninger, der inddrager viden fra alle dele af organisationen. 

Det er planen, at Gentofte Platformen skal udnytte de nye funktionaliteter som en Office-
opgradering giver. De to initiativer skal derfor ses i sammenhæng. 

Projekt Digital post skal sørge for, at Gentofte kommune kan leve op til lovgivningen om offentlig 
digital post (lov nr. 528 af 11/06/2012). Her er målsætningen, at 80% af kommunikationen med 
borgere og virksomheder skal foregår digitalt med udgangen af 2014, hvorfor der skal udvikles en 
IT-løsning, der kan gøre det nemt for medarbejderne at gøre dette via Outlook.  
 
Vurdering 

De foreslåede initiativer er komplekse og berører mange medarbejdere og kræver derfor en 
grundig forberedelse, pilotforsøg og test. 

Der søges en anlægsbevilling til 

 Anskaffelse af Microsoft Office i version 2010 for budgetårene 2013 og 2014 
 Tilretning og test af integrationer mellem Office og kommunens øvrige fagsystemer 
 Foranalyse af Gentofte Platformens potentialer samt gennemførelse af EU-udbud af den 

videre udvikling 
 Pilotforsøg med kommunikationsværktøj, som muliggør bl.a. chat og videomøder – også i 

forhold til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen 
 Projektledelse af ovenstående 
 Teknisk implementering af loven om offentlig digital post 
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Projekt Investering  
2013 mio. kr. 

Investering  
2014 mio. kr. 

Anskaffelse af Office 2010 incl. test og pilotprojekt 3,4 3,0
Forberedelse af Gentofte Platform incl. pilotprojekt og EU-udbud  

1,6 
Implementering af lov om offentlig digital post 0,3 
I alt  5,3 3,0
Detailbudget ligger på sagen. 
 
EU-udbud af Gentofte Platform forventes færdig ultimo 2013. Tilretning og aftestning af Office-
integrationer vil strække sig ind i 2014, så samlet udrulning af ny Office-platform vil først ske i løbet 
af 2014. Der vil dog være licensudgifter til moderniseringen af Office-platformen i både 2013 og 
2014, da det samlet set er økonomisk mest fordelagtigt for kommunen at indgå en licensaftale, 
hvor udgifterne fordeles over flere år. 
 
Projekterne forudsættes finansieret af rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser i 2013 og 2014.  

Såfremt anlægsansøgningen imødekommes vil der restere 5,085 mio kr. på rådighedsbeløbet til 
IT-anskaffelser for 2013 og 16,492 mio. kr. på rådighedsbeløbet  i budgetforslaget for 2014. Ultimo 
2013 eller primo 2014 vil der efter afsluttet EU-udbud af Gentofte Platformen blive fremlagt 
anlægsbevilling på selve etableringen af Gentofte Platformen, hvor det resterende rådighedsbeløb 
for 2013 samt dele af rådighedsbeløbet i budgetforslaget for 2014 vil blive indstillet anvendt. 

 
Indstilling 

Forretningsudvikling & Digitalisering indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der gives en anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på 8,3 mio. kr. med finansiel 
dækning på 5,3 mio kr. over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser for budget 2013 og 3,0 
mio kr. over det i budgetforslaget afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser for 2014. 
 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 kl. 17.03 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 
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Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
9  Åbent         Udkast til styringsaftale 2014 
 
048792-2012 
 
 
Resumé 

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 6 i Serviceloven indgå en årlig rammeaftale for det 
specialiserede social- og specialundervisningsområde med de øvrige kommuner i regionen samt 
Region Hovedstaden. Rammeaftalerne består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. 

Udviklingsstrategi 2013 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2013, 
dagsordenens punkt 21. 

Styringsaftale 2014 har været til høring i Handicaprådet. Styringsaftale 2014 forelægges hermed til 
godkendelse.  

 
Baggrund 

Kommunernes ansvar for at koordinere det specialiserede social- og specialundervisningsområde 
omfatter ansvar for udarbejdelse af en rammeaftale, som består af en udviklingsstrategi og en 
styringsaftale, som årligt vedtages inden henholdsvis 1. juni og 15. oktober. 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2013, dagsordenens punkt 21, Udviklingsstrategi 
2014. Kommunerne i regionen forelægges nu udkast til Styringsaftale 2014 til godkendelse. 

Styringsaftalen omfatter hele det takstbelagte område for både børn og unge samt voksne – det vil 
sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner. Styringsaftalen lægger 
rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på området og sikrer bl.a. fælles spilleregler om 
takstberegning og takstudvikling. 
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Styringsaftalen er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i 
hovedstadsregionen, og lægger sig derved i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem 
kommunerne. 

Styringsaftalen indeholder desuden Kommunekontaktrådets aftaler om takstudvikling. Aftalen 
indebar fra 2012-2013 en fastholdelse af takstniveauet fra 2012, dog med p/l-fremskrivning. 

Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden anbefaler i udkast til Styringsaftale 2014, at 
taksterne i 2014 reduceres med 1 procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering, og at 
de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med 2 procent efter 
p/l-regulering. Samtidig foretages en særskilt efterregulering af overskuddet, der opstår i 2013 som 
følge af kommunernes overenskomstforlig med KTO, hvor lønudviklingen var skønnet højere end 
det faktiske. Gentofte Kommunes takster er i perioden 2010 til 2013 faldet med 4,4 procent. 
Gentofte Kommune har tilkendegivet overfor Kommunekontaktrådet (KKR), at kommunen ikke vil 
kunne leve op til en reduktionen i taksterne. 

 
Styringsaftalen indeholder endvidere som noget nyt beskrivelse af prisstruktur, 
beregningsgrundlag, efterregulering for tilbud med to eller flere takstgrupper samt 
opfølgningsmekanismer for borgernes placering i takstgrupper og principper for etablering, lukning 
og omlægning af tilbud, jf. bilag. Gentofte Kommune har været repræsenteret i den arbejdsgruppe, 
som har udarbejdet retningslinjerne. 

Udkast til Styringsaftale 2014 har været i høring på Handicaprådets møde den 19. august 2013. 
Handicaprådet havde ingen kommentarer. 

 
Vurdering 

Udkast til Styringsaftale 2014 vurderes som helhed at udgøre et relevant grundlag for det 
kommunale samarbejde omkring styringen af kapacitets- og prisudviklingen på det specialiserede 
social- og specialundervisningsområde i regionen. Dog med forbehold for den aftalte 
takstreduktion, idet en evt. reduktion af taksterne kræver en individuel vurdering af mulighederne 
for at opretholde det ønskede kvalitetsniveau på de enkelte tilbud. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller 

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

At udkast til Styringsaftale 2014 (som en del af Rammeaftale 2014) godkendes med forbehold for 
takstreduktion. 

 
Tidligere beslutninger 

Socialudvalget den 10. september 2013 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
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Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 kl. 17.00 

Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 kl. 17.03 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Politisk godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2014 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
10  Åbent         Frikommuneforsøg for Tand- og Sundhedsplejen 
 
000250-2012 
 
 
Resumé 

Sidste frist for nye kopiforsøg af godkendte frikommuneansøgninger er udgangen af 2013. 
Sundhedsplejen og Tandplejen ønsker at lave kopiforsøg af Fredensborg Kommunes ansøgninger 
om informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler & 
tandplejens fluorbehandlinger og røntgenbilleder i forbindelse med tandundersøgelser. 
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Ansøgningerne har været drøftet med MED-grupperne for Sundhedsplejen og Tandplejen. Børn, 
Unge og Fritid forelægger sagen med henblik på Børne- og Skoleudvalgets godkendelse af 
ansøgningerne om kopiforsøg. 

I denne forbindelse gives en ny status for frikommuneforsøget om tilsyn i dagtilbud. 

 
Baggrund 

Tidsfristen for at ansøge om kopiforsøg af godkendte frikommuneforsøg fra andre kommuner er 
udgangen af 2013. Det samme gælder for iværksættelsen af forsøget, som kan løbe til udgangen 
af 2015. 

Sundhedsplejen i Fredensborg Kommune har fået godkendt et forsøg om at fravige reglerne om 
informeret samtykke til den generelle service, der tilbydes alle børn og unge. Det gælder 
Sundhedslovens kapitel 5 (i afsnittet om informeret samtykke står, at ingen behandling må 
indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke). Ved informeret samtykke forstås 
et samtykke, der er givet på baggrund af fyldestgørende informationer fra sundhedspersonalets 
side. Dette er relevant og fornuftigt i forhold til patientsikkerheden, når det i sundhedsplejen drejer 
sig om sundhedssamtaler og undersøgelser til børn og unge med særlige behov. Sundhedsplejen 
mener, at det vil være tilstrækkeligt at indhente samtykke første gang (typisk ved 
indskolingsundersøgelsen eller når barnet begynder på en ny skole) til sundhedsplejens generelle 
service, der tilbydes alle børn og unge på kommunens skoler.  

Gentofte kommunes Tandpleje fik i forbindelse med frikommuneforsøget afslag på at udføre 
fluorbehandlinger og tage røntgenbilleder i forbindelse med tandundersøgelser uden at have 
indhentet informeret samtykke. Fredensborg kommune fik samme afslag, men er gået videre i 
ministeriet og har nu fået lov til uden at indhente ”generelt forudgående informeret samtykke” at 
udføre disse behandlinger. Den mulighed ønsker Tandplejen også at kunne forsøge sig med i 
Gentofte kommune. Derfor ønsker Børn, Unge og Fritid at kopiere forsøget i Fredensborg og 
deltage i et lignende forsøg.  

Begge forsøg gælder dispensation fra §§ 15 og 16 i Sundhedsloven. 

Der har i såvel Sundhedsplejens som Tandplejens MED-grupper været opbakning til at deltage i 
forsøgene. 

Status for frikommuneforsøg om tilsyn i dagtilbud 
Ministeriet for Børn og undervisning har i sit svar på frikommuneansøgningen om tilsyn i dagtilbud 
meddelt, at forsøget ikke kan imødekommes for så vidt angår, at ansvaret for og tilsynet med de 
institutionelle rammer for dagtilbud, overgår til lederen af det enkelte dagtilbud. Og at resten af 
forsøget kan gennemføres uden lovdispensation. På denne baggrund ønsker Børn, Unge og Fritid 
ikke at gå videre med forsøget i frikommuneregi. Derfor fortsætter forsøget nu i et udviklingsprojekt 
uden de elementer, der ikke blev givet dispensation til. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid anbefaler ansøgninger om kopiforsøg i Tandpleje og Sundhedsplejen med 
følgende formål for øje: 
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 Bedre brugeroplevet service, da alle børn i en klasse får sundhedssamtaler og 
undersøgelser udført i en sammenhængende periode (ingen børn bliver valgt fra, fordi 
forældre har glemt at give besked om samtykke).  

 Forældre skal kun bruge tid til at give samtykke én gang pr. skole pr. barn.  

 Tand- og sundhedsplejen vil bruge mindre af deres tid på administrativ opfølgning på 
informeret samtykke. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At ansøgningerne om kopiforsøg i Sundheds- og Tandplejen godkendes. 

2. At orienteringen om frikommuneforsøget om tilsyn i dagtilbud tages til efterretning.  

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 kl. 17.00 

Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
1. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
2. Taget til efterretning. 

 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 kl. 17.03 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 
 
Pkt. 1: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Marie Louise Gjern Bistrup, Brigitta Volsted Rick og Marie-Louise Andreassen  
 
Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C+V+A+B+F) for og 1 stemme (Marie Louise Gjern 
Bistrup, (Uden for Parti)) imod. Marie Louise Gjern Bistrup stemte imod, idet hun finder, at 
forældre hver enkelt gang skal informeres og give samtykke til behandlinger med fluor og 
røgentbillederbehandlinger. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Kopiforsøg om informeret samtykke i Sundhedsplejen pdf. 
 Kopiforsøg om Informeret samtykke til tandbehandling pdf. 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
11  Åbent         Gentofte Kommunes garantistillelse for investeringer i Nordvand 
 
034369-2012 
 
 
Resumé 
Nordvand søger Gentofte og Gladsaxe Kommuner om udstedelse af kommunale lånegarantier 
med henblik på optagelse af lån i Kommunekredit. 
Der søges om lånegaranti fra Gentofte Kommune på i alt 181 mio. kr. til gennemførsel af planlagte 
investeringer i 2013.  
 
Baggrund 
Nordvand har i lighed med tidligere år ansøgt Gentofte og Gladsaxe Kommuner om kommunerne 
vil stille garanti for lån på i alt 325 mio. kr., som Nordvand-selskaberne påtænker at optage til 
gennemførsel af planlagte investeringer i 2013. Der er navnlig tale om investeringer til ledninger, 
vandværk, bassiner, m.v., samt til etablering af nye kontor- og mandskabsfaciliteter på 
Ørnegårdsvej.  
 
De 325 mio. kr. fordeler sig med 41 mio. kr. til Gentofte Vand, 134 mio. kr. til Gentofte Spildevand, 
6 mio. kr. til Sjælsø Vand, 54 mio. kr. til Gladsaxe Vand og 90 mio. kr. til Gladsaxe Spildevand. Der 
søges således om en samlet lånegaranti på 181 mio. kr. fra Gentofte Kommune og 144 mio. kr. fra 
Gladsaxe Kommune.   
 
Nordvands bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 29. april 2013 givet bemyndigelse til 
bestyrelsesformand og direktør til at gennemføre en låneoptagelse på i alt 325 mio. kr. i 
Kommunekredit baseret på kommunale lånegarantier. Kommunal garantistillelse er nødvendig for 
at Nordvand kan optage lån hos Kommunekredit.  
 
Vandsektorloven giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til 
optagelse af lån i Kommunekredit. Af lånebekendtgørelsen fremgår, at sådanne garantier ikke 
henregnes til kommunens låntagning.  
 
Lånene optages med baggrund i investeringer forventet gennemført i 2013, hvilket ifølge 
Kommunekredits låneregler er muligt til og med udgangen af april måned 2014. Lånene etableres 
som en trækningsret i Kommunekredit. Når det endelige lånebehov er fastlagt, konverteres 
trækningsretten til egentlige lån senest den 30. april 2014. 
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Låneoptagelsen forventes at ske i danske kroner med fast rente og med en løbetid på 40 år, idet 
lånene skal refinansieres efter 20 år. 
  
Der opkræves løbende garantiprovision på 0,5 % af restgælden. 
 
Vurdering 
Låneoptagelse i Kommunekredit vurderes at være det mest økonomisk fordelagtige, og det er 
vurderingen, at lånene vil være væsentlig dyrere uden kommunens garantistillelse. 
  
 
  
 
Indstilling 
Teknik & Miljø og Økonomi indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At der stilles kommunal garanti på 181 mio. kr. for lån optaget af Gentofte Vand A/S, Gentofte 
Spildevand A/S og Sjælsø Vand A/S hos Kommunekredit på ovennævnte vilkår  
  
 
 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 kl. 17.03 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Maire Louise Gjern Bistrup 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
12  Åbent         Beskæftigelsesplan 2014 
 
014934-2013 
 
 
Resumé 

Social & Sundhed har udarbejdet udkast til Beskæftigelsesplan 2014. Planen har været i høring 
hos Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 
(BRHS) og fremlægges nu for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig 
godkendelse. 

 
Baggrund 

Social & Sundhed udarbejder hvert år en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. 
Planen er struktureret efter de fire nationale beskæftigelsespolitiske mål, som 
beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2014. For hvert af de fire mål drøftes status og 
udfordringer for Gentofte Kommune, ligesom målgrupperne beskrives ud fra relevante tværsnit – 
eksempelvis køn, ydelse, alder eller etnisk baggrund. Beskæftigelsesplanen indledes med en 
oplistning af de fire beskæftigelsespolitiske mål samt strategier for 2014. 

De fire nationale beskæftigelsespolitiske mål er: 

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en 
erhvervskompetencegivende uddannelse 

2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres 

3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt 

4. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen 

De endelige kvantitative måltal skal udmeldes senest 31. januar 2014 i forbindelse med 
offentliggørelsen af den samlede beskæftigelsesplan. Social & Sundhed foreslår, at måltallene 
afventer vedtagelse til januar 2014 for at få det bedst mulige datagrundlag for udarbejdelsen af 
prognoser og måltal. 

Beskæftigelsesplan 2014 har hen over sommeren været i høring hos Beskæftigelsesregionen og 
hos de organisationer mm., der er repræsenteret i Det Lokale Beskæftigelsesråd.  

Beskæftigelsesregionen har fremsendt høringssvar, hvori det blandt andet vurderes, at Jobcenter 
Gentofte har et ”klart fokus på hvilke prioriteringer og indsatser, der skal til for at nå målene for 
2014”. Høringssvaret er vedlagt som bilag. 

Der er ligeledes fremsendt høringssvar fra LO og FTF, der begge udtrykker tilfredshed med 
Gentofte Kommunes Beskæftigelsesplan 2014. Begge høringssvar er vedlagt som bilag.  

Når budget 2014 samt Handlingsplanen for det rummelige arbejdsmarked 2014 er vedtaget, tilføjes 
dette til Beskæftigelsesplanen.  

 
Vurdering 

Beskæftigelsesplan 2014 er en strategiplan, der angiver retningen for beskæftigelsesindsatsen i 
Gentofte i 2014, såvel den generelle som den særlige indsats, der planlægges for det kommende 
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år. Social & Sundhed vurderer, at de mest retvisende måltal kan opnås ved at afvente 
udarbejdelsen heraf til ultimo 2013-primo 2014. 

Høringssvar fra henholdsvis Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, LO og FTF giver 
ikke anledning til justeringer eller tilføjelser til beskæftigelsesplanen. 

Social & Sundheds samlede vurdering er, at Beskæftigelsesplan 2014 er en ambitiøs og målrettet 
strategiplan for det kommende år. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 

Til Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen: 

1. At høringssvarene fra BRHS, LO og FTF tages til efterretning. 

2. At de konkrete måltal fremlægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til 
godkendelse senest i januar 2014. 

3. At Beskæftigelsesplan 2014 godkendes. 

 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 kl. 17.03 

Økonomiudvalget den 23. september 2013 
 
Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Beskæftigelsesplan 2014 
 Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014 (BRHS) 
 Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014 (FTF) 
 Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014 (LO) 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
13  Åbent         Udpegning af nyt medlem til Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte 
 
000008-2013 
 
 
Resumé 
Sekretariatet for Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte har modtaget besked om, at Christian 
Rønhard, DA, trækker sig som repræsentant for DA. I stedet ønsker DA at indstille Jakob Hansbøll 
som ny repræsentant for DA.  
 
Baggrund 
Som følge af lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmerne af Det Lokale 
Beskæftigelsesråd forud for hver funktionsperiode og i fald der sker ændringer i løbet af 
funktionsperioden. Det Lokale Beskæftigelsesråd orienteres om eventuelle ændringer.  

DA's hidtidige repræsentant, Christian Rønhard (Elstyrken), har ønsket at trække sig fra hvervet 
som DA's repræsentant. I stedet indstiller DA nu Jakob Hansbøll (ligeledes Elstyrken) med henblik 
på at Kommunalbestyrelsen kan udpege ham som repræsentant for DA. 

 
Vurdering 
Social & Sundhed vurderer, at ovennævnte indstilling er i overensstemmelse med lovgivningen. 
Det anbefales derfor, at indstillingen godkendes. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At indstillingen af Jakob Hansbøll godkendes. 

 
Tidligere beslutninger 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget at godkende indstillingen af Jakob Hansbøll som 
repræsentant for DA. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1.1 Indstilling af Jakob Hansbøl 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
14  Åbent         Bedragerisag 
 
037441-2013 
 
 
Resumé 

Mogens Vad (V) har anmodet om at flg. punkt optages på Kommunalbestyrelsens dagsorden til 
møde den 30. september 2013: 

  

"På vegne af Venstre vil jeg gerne have følgende sag på dagsordenen for førstkommende 
kommunalbestyrelsesmøde under den åbne del: 

  

Som folkevalgt kommunalbestyrelsesmedlem blev jeg for ca halvanden år siden orienteret om en 
bedragerisag foretaget af en af kommunens byggeledere. 

Jeg vil derfor på vegne af Venstre bede borgmesteren om at give en dybdegående gennemgang af 
denne sag også set i lyset af at Statsforvaltningen nu også er gået ind i sagen. For at holde sagen 
på den åbne del af dagsordenen ønsker Venstre ikke, at der nævnes navne på personer involveret 
i bedrageriet. 

 
Derudover vil Venstre også gerne have oplyst 
1. Efterforsker politiet stadigvæk sagen? Hvis ikke hvornår blev selve undersøgelsen færdiggjort ? 
2. Kan Borgmesteren bekræfte, at denne kommunale ansatte også bedrog Gentofte Kommune for 
penge i perioden 2004  til 2007 og hvis ja, hvilke beløb er der kendskab til ? 
3. Har vedkommende på noget tidspunkt været involveret i nogle SKUB-byggeandragender ? 
4. Har vedkommende på noget tidspunkt uberettiget modtaget løn efter at have forladt sit arbejde i 
Gentofte Kommune ? 
5. Hvis det er sandt, som beskrevet tidligere af TV2, at vedkommende havde en MUS-samtale 
med sin chef i 2007, hvor det for vedkommende blev gjort klart, at han ikke måtte give yderligere 
kontrakter til en virksomhed ejet af hans fætter, ej heller arbejde for familie og venner, hvilke tiltag 
gjorde øverste ledelse, nemlig Borgmesteren og administrationen for at få sådanne sager bliver 
stoppet fremover ?" 



  Side 30 af 31 
 

 
Vurdering 

Der kan anføres følgende vedrørende de rejste spørgsmål:  
 
Ad spørgsmål 1: Politiet har til Gentofte Kommune oplyst, at sagen stadig er under efterforskning.  

Ad spørgsmål 2: Nej. Der foreligger ikke dokumentation for bedrageri vedrørende fakturaer, som 
blev betalt til det pågældende firma i 2005-2007.  

Ad spørgsmål 3: Den pågældende byggestyrer var ikke involveret i SKUB-projekter. Byggestyreren 
beskæftigede sig med mindre og mellemstore renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, herunder 
BygOp-renoveringsprojekter på kommunens skoler. 

Ad spørgsmål 4: Den pågældende byggestyrer har ikke uberettiget modtaget løn fra Gentofte 
Kommune. På tidspunktet for byggestyrerens aftalte fratræden var forvaltningen ikke bekendt med 
– og havde heller ikke anledning til at mistænke ham for – kriminelle forhold, og den aftalte 
fratræden var begrundet i andre forhold. Den 11. oktober 2011 blev Gentofte Ejendomme 
opmærksomme på sagen. Lønudbetalingen blev standset med udgangen af oktober 2011, idet 
politiet af hensyn til efterforskningen anmodede om, at kommunen udbetalte lønnen for oktober 
som sædvanligt. Lønudbetalingen kunne således ikke have været standset hurtigere end det 
skete. 

Ad spørgsmål 5: Der var tale om overtrædelse af en personalepolitik, som alle ledere i kommunen 
dengang som nu er ansvarlige for bliver overholdt. En sag som denne skærper opmærksomheden 
herpå. 

  

 
Beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren og Mogens Vad 
 
Indlæg af: Brigitta Volsted Rick, Marie Louise Gjern Bistrup, Marie-Louise Andreassen, 
Irene Lütken og Søren B. Heisel 
 
Vedtagelse: Drøftet, idet der, når Politiets efterforsknng er afsluttet, udarbejdes en samlet 
redegørelse for sagen.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
15  Lukket         Indgåelse af aftale  
 
033178-2013 
 
 
Beslutninger 
 
Punktet blev vedtaget. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2013 
 
16  Lukket         Godkendelse af salg af grunde i Hundigeparken 
 
018170-2013 
 
 
Beslutninger 
 
Punktet blev vedtaget. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


