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1 (Åben) Meddelelser fra formanden
 
Sags ID: EMN-2017-00195

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017

Ingen meddelelser.

Bilag

2 (Åben) Lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F. Offentlig høring
 
Sags ID: EMN-2017-00413

Resumé
Byplanudvalget har vedtaget, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag med tilhørende 
kommuneplantillæg, der muliggør et ansøgt projekt til rækkehuse på ejendommen Dyrehavevej 5 
A-F.

På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 378 for et område ved 
Dyrehavevej samt tilhørende forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.

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

Baggrund
Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra KPC København A/S om igangsætning af en 
planproces, der vil gøre det muligt at udvikle den ubebyggede del af ejendommen Dyrehavevej 5 
A-F med en rækkehusbebyggelse og således, at de 3 eksisterende dobbelthuse indgår i en 
helhedsplan.
 
Ejendommen Dyrehavevej 5 A-F, som omfatter matrikel 18d, Kristiansholm, har et grundareal på 
16.362 m2. Lokalplanafgrænsningen omfatter det meste af matrikel 18d, Kristiansholm, ca. 11.450 
m2.

Området er i Kommuneplan 2013 for størstedelens vedkommende indeholdt i enkeltområde 2. F6, 
som er udlagt til rekreativt grønt område med en maksimal bebyggelsesprocent på 10. De 3 
eksisterende dobbelthuse indgår i enkeltområde 2. B41, der er udlagt til villaområde med en 
maksimal bebyggelsesprocent på 25.
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Der har på baggrund af Byplanudvalgets enstemmige beslutning på mødet den 6. oktober 2016, 
pkt. 2, været gennemført en høring efter planlovens § 23c om ændring af ejendommens 
plangrundlag. 

Byplanudvalget har på mødet den 29. november 2016, pkt. 2, enstemmigt vedtaget, at der skal 
udarbejdes et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg, der muliggør det ansøgte 
projekt.

Der har været afholdt 3 indledende borgermøder, hvor projektudviklerne har forelagt skitser til 
områdets udvikling med en rækkehusbebyggelse med henblik på, at projektet kunne tilpasses i 
dialog med borgere og andre interesserede.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen af ejendommen Dyrehavevej 5 A-F til 
boligformål i form af rækkehusbebyggelse og dobbelthuse.

Lokalplanen forudsætter vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen til 
boligformål i form af rækkehuse.

I Kommuneplan 2013 er 3 eksisterende dobbelthuse inden for lokalplanområdet udpeget som 
bevaringsværdige med karakteren 3. Bygningerne er opført som funktionærboliger af 
Banedanmark mellem 1947 og 1949. I lokalplanen fastlægges der bevaringsbestemmelse for 
bygningerne, og de indgår i helhedsplanen for området.

Lokalplanen er omfattet af § 3, stk.1. nr. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
Der er udarbejdet en miljøvurderingsrapport, der omhandler trafikale forhold, støjforhold og 
visuelle påvirkninger.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At forslag til lokalplan 378 samt tilhørende forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 
vedtages til udsendelse i offentlig høring.

2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 09-02-2017
Byplanudvalget den 9. februar 2017

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

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-02-2017
Økonomiudvalget den 20. februar 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017
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Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd 

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden 
for Parti)) for og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten 
finder det relevant med offentlige høringer og vil i den forbindelse påpege kommunens 
behov for udvikling af almennyttige boliger, mangler i lokalplanen udsendt til offentlig 
høring.”

Bilag
1. Lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F. Forslag (1) (1561681 - EMN-2017-
00413)
2. Kommuneplantillæg 20 (1544857 - EMN-2017-00413)
3. Miljøvurderingsrapport2 (1560453 - EMN-2017-00413)

3 (Åben) Lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7-11. Offentlig høring
 
Sags ID: EMN-2017-00417

Resumé
Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra Holsøe Arkitekter ApS om udvikling af 
ejendommen Rygårds Allé 7-11 til etageboliger og 3 dobbelthuse.
 
På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 378 for ejendommene Rygårds 
Allé 7-11 samt tilhørende forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013.

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

Baggrund
Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra Holsøe Arkitekter ApS om udvikling af 
ejendommen Rygårds Allé 7-11 til etageboliger og 3 dobbelthuse.

Ideoplægget har udgangspunkt i at genbruge eksisterende bygningskonstruktioner, hvor det er 
muligt, og på den måde bevare noget af ejendommens historie. 

Det er intentionen at ombygge den eksisterende 2 1/2 etage bygning mod Rygårds Alle til 20 
boliger. Bygningen omfatter ca. 50 % af det eksisterende etageareal og har tidligere huset 
tændstikfabrik og senest vaskeri. 

Forslaget forudsætter, at de øvrige bygninger rives ned – både villaen på Rygårds Allé 5 og de 
erhvervsbygninger, som i tidens løb er blevet opført på bagarealet på Rygårds Allé 11. Derved 
mindskes det bebyggede areal, og der bliver plads til ny boligbebyggelse, friarealer og 
parkeringspladser. Det er hensigten at opføre 3 dobbelthuse i 2 etager i stedet for.

Der er afholdt et indledende borgermøde den 5. december 2016, hvor Holsøe Arkitekter ApS 
præsenterede et ideoplæg til omdannelse af ejendommene.
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Lokalplanområdet indgår i del af området 1.B3 i Kommuneplan 2013 for Gentofte Kommune, der 
fastlægger områdets anvendelse til boligformål. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med 
rammebestemmelserne i kommuneplanen for så vidt angår maksimal tilladt bebyggelsesprocent 
og maksimal bygningshøjde. Lokalplanens vedtagelse forudsætter derfor udarbejdelse af et 
kommuneplantillæg.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen af ejendommene til boligformål i form af 
etagehusbebyggelse suppleret med mulighed for tæt-lav bebyggelse. 

Lokalplanen er omfattet af § 3, stk. 2 jf. § 3 stk. 1. nr. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Der er gennemført en screening af planen og på den baggrund er det vurderet i 
henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, at der ikke udarbejdes 
miljøvurderings-rapport.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At forslag til lokalplan 383 samt tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 udsendes 
i offentlig høring.

2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 09-02-2017
Byplanudvalget den 9. februar 2017

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

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-02-2017
Økonomiudvalget den 20. februar 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Jeanne Toxværd

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden 
for Parti)) for og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten 
finder det relevant med offentlige høringer og vil i den forbindelse påpege kommunens 
behov for udvikling af almennyttige boliger, mangler i lokalplanen udsendt til offentlig 
høring.”

Bilag
1. Lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7-11. Forslag (1545069 - EMN-2017-00417)
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2. Kommuneplantillæg 21 (1544813 - EMN-2017-00417)

4 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af klimatilpasning ved Mosegårdskvarteret
 
Sags ID: EMN-2017-00383

Resumé
Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til projektering af klimatilpasning 
af Mosegårdskvarteret.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på møde d. 29. april 2013, pkt.10 Gentofte 
Kommunes ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering (takstfinansiering) af 
klimatilpasningsprojekt i Mosegårdskvarteret.
Den tidlige indsendelse af ansøgningen i forhold til projektering og gennemførelse skete, da 
ansøgninger om medfinansieringsprojekter skulle indsendes hurtigst muligt til 
Forsyningssekretariatet for at opnå godkendelse med 100% medfinansiering.
Projektet omfatter lokal afledning af regnvand (LAR) ved nedsivning i vejbede samt anlæg af et 
forsinkelsesbassin ved Nymosen. De lavereliggende boliger i Mosegårdskvarteret har været ramt 
af flere oversvømmelser fra opstigende kloakker ved kraftig regn.
Den samlede ramme for projektet udgør 15 mio. kr.

I en forundersøgelsesfase skal der redegøres for projektets tekniske forudsætninger, herunder 
områdets egnethed til nedsivning af regnvand, da et højt grundvandsstand kan forhindre 
nedsivning. I forprojektet vil der være inddragelse af interessentgrupper. Herefter udarbejdes 
hovedprojekt og foretages udbudsforretning. 

Det forventes, at forundersøgelsesfasen vil forløbe fra marts til maj 2017 og projekteringsfasen fra 
juni til september 2017. Forud for anlægsstart foråret 2018 søges om endelig anlægsbevilling til 
udførelse af projektet.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til forundersøgelser 
og projektering af klimatilpasning af Mosegårdskvarteret mv., jf. skema 1

2. At finansiel dækning sker ved optagelse af lån på 1,6 mio. kr. med endelig 
finansiering over det takstfinansierede område.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-02-2017
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Økonomiudvalget den 20. februar 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Poul V. Jensen, Karen Riis-Kjølbye og Jeanne Toxværd

Vedtagelse: 
Poul V. Jensen (D) ønskede følgende ændringsforslag til afstemning:
”Udgiften afholdes over det skattefinansierede område, idet der sker en tilsvarende 
reduktion af skatteprocenten”.
Forslaget blev forkastet med 1 stemme (D) for og 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth 
Winther (Uden for Parti)) imod. C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti) stemte imod, 
idet: ”Finansiering over det skattefinansierede område indgår i udligningen med andre 
kommuner og vil dermed øge udgiften for kommunens borgere”.

Pkt. 1-2: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for 
og 1 stemme (D) imod. Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Beslutning om 
klimatilpasningsprojekter bør ske på grundlag af en overordnet klimatilpasningsplan. 
Endvidere skal klimatilpasningsprojekter finansieres via det skatte finansierede område og 
ikke pålægges vandprisen – Takstfinansierede område”.

Bilag
1. Skema 1_LAR Mosegårdskvarteret (1533556 - EMN-2017-00383)

5 (Åben) Anlægsbevilling – Parker og grønne områder 2017
 
Sags ID: EMN-2017-00850

Resumé
På investeringsoversigten for 2017 er der under puljen for parker og grønne områder afsat midler 
til anlæg og vedligeholdelse af grønne arealer.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling af 2,0 mio. kr.

Baggrund
Vedligeholdelsen og udviklingen af kommunens grønne områder – parker, kirkegårde, 
naturområder m.m. – sker med baggrund i den Grønne Strukturplan og med henblik på at værne 
om områdernes funktionelle, naturmæssige og æstetiske værdier således, at den grønne 
ressource bevares og styrkes. Grøn Strukturplan peger blandt andet på, hvor stor betydning såvel 
store som små grønne områder har for kommunens grønne udtryk. Den grønne strukturplan 
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beskriver rammerne for den overordnede planlægning og de potentielle udviklingsmuligheder for 
en sammenhængende grøn struktur i kommunen. Der er ønske om at sikre tilgængelighed til 
kommunens grønne anlæg og naturområder med mulighed for motion, rekreation og 
naturoplevelser for at understøtte borgernes sundhed og livskvalitet. Høj æstetisk kvalitet, 
klimatilpasning, øget biodiversitet og rationel drift er hjørnesten i de grønne projekter.

Inden for rammerne af den grønne strukturplan er der udarbejdet bevarings-, helheds- og 
udviklingsplaner, ligesom der er udarbejdet plejeplaner for de enkelte områder med afsæt i 
strukturplanens anbefalinger.

Anlægs-, vedligeholdelses - og planlægningsprojekter for de grønne områder prioriteres inden for 
rammerne af den Grønne Strukturplan. De enkelte projekter planlægges og koordineres under 
hensyntagen til relevante projekter og planer i den øvrige forvaltning og hos Nordvand/Novafos.

I 2017 prioriteres omlægning af bede og belægninger i Rosenhaven, som fejrer 100 års jubilæum i 
2018. Desuden igangsættes projekter til udvikling og fornyelse af kirkegårde og parker samt 
lommeparker og andre grønne arealer.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,0 mio. kr. til vedligeholdelse og udvikling af grønne områder, med 
finansiel dækning over det på investeringsoversigten 2017 afsatte rådighedsbeløb til parker og 
grønne områder.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-02-2017
Økonomiudvalget den 20. februar 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren
Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag
1. Skema 1 (1557693 - EMN-2017-00850)

6 (Åben) Sammensætning af bestyrelsen i BIOFOS-koncernen
 
Sags ID: EMN-2017-00831

Resumé
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Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at den nuværende model for 
sammensætning og størrelse af bestyrelserne i BIOFOS-koncernen fortsætter uændret. 
Endvidere indstilles det, at godkende en ændring i den frivillige ordning om 
medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne, så der fremover er fire medarbejderrepræsentanter i 
bestyrelserne.

Baggrund
Gentofte Kommune er sammen med 14 andre kommuner del af BIOFOS-koncernen, som forestår 
rensningen af spildevandet i hovedstadsområdet.

BIOFOS-koncernen består af fire selskaber, BIOFOS Holding A/S, BIOFOS A/S, 
Lynnettefællesskabet A/S og Spildevandscenter Avedøre A/S, med identiske bestyrelser for alle 
fire selskaber. Hver af de 15 BIOFOS-kommuner indstiller én person til bestyrelserne.

Størrelse og sammensætning af bestyrelserne
I forbindelse med stiftelsen i 2013 blev det i ejeraftalen aftalt, at kommunerne senest den 30. juni 
2017 på baggrund af et oplæg fra bestyrelsen skulle foretage en evaluering af modellen for 
sammensætning af bestyrelserne i BIOFOS-koncernen, herunder den fremtidige størrelse og 
sammensætning af bestyrelserne. Stiftelsen og ejeraftalen blev enstemmigt godkendt af 
Kommunalbestyrelsen på mødet den 17. juni 2013, dagsordenspunkt 14.

Den nuværende bestyrelse anbefaler enstemmigt, at den nuværende model fortsætter uændret. 
Det er bestyrelsens vurdering, at konstruktionen med et medlem fra hver kommune har spillet en 
afgørende rolle i det vellykkede samarbejde. 

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne
Ved stiftelsen af BIOFOS-koncernen blev der endvidere indgået en frivillig ordning med to 
medarbejdervalgte medlemmer i bestyrelserne. Medarbejderne har nu i henhold til selskabslovens 
regler om medarbejderrepræsentation optjent en ret til at vælge otte medarbejderrepræsentanter til 
BIOFOS Holding A/S og BIOFOS A/S, men ingen til Lynettefællesskabet A/S og 
Spildevandscenter Avedøre A/S. Medarbejderne ønsker imidlertid hellere en bred repræsentation i 
alle fire BIOFOS-selskaber, og medarbejderne har derfor foreslået en ny frivillig ordning med fire 
medarbejderrepræsentanter i alle fire selskaber.

Bestyrelsen anbefaler enstemmigt, at medarbejdernes forslag imødekommes af de 15 BIOFOS-
kommuner. 

Sagen behandles sideløbende i de øvrige 14 BIOFOS-kommuner.

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At den nuværende model for sammensætning og størrelse af bestyrelserne i BIOFO-
koncernen fortsætter uændret

2. At den nuværende frivillige ordning for valg af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen 
ændres ved de ordinære generalforsamlinger i maj 2017 til, at medarbejderne kan vælge fire 
medarbejderrepræsentanter til alle selskaber i BIOFOS-koncernen.   
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-02-2017
Økonomiudvalget den 20. februar 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd 

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

7 (Åben) 2017 Kvalitetsstandard og tilsynspolitik for pleje- og sundhedsområdet
 
Sags ID: EMN-2017-00138

Resumé
Social & Sundhed forelægger til godkendelse ’Kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp og 
pleje i hjemmet’ efter Lov om Social Service § 83 og ’Kvalitetsstandard for Rehabilitering, 
genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning’ efter Lov om Social Service § 86 – 
begge for 2017. 
Ligeledes forlægges ’Politik for tilsyn med hjemmehjælp’ efter Lov om Social Service § 83 
gældende for 2017.

Der forlægges desuden til godkendelse en ny kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 
efter Lov om Social Service § 79a gældende for 2017 – jf. ny lovgivning fra 1. januar 2016.

Baggrund
Jf. Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen hvert år udarbejde og vedtage 
kvalitetsstandarden for praktisk og personlig hjælp og pleje, træning og forebyggende 
hjemmebesøg. 

Kvalitetsstandarden for 2016 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2016 
– dagsordenens pkt. 9. I den nye politiske arbejdsform godkender Socialudvalget ikke længere alle 
kvalitetsstandarder, og der er i stedet vedtaget principper, der er retningsgivende og styrende for 
administrationens arbejde med justering af disse. Der er dog i lovgivningen et krav om, at 
kvalitetsstandarden for praktisk hjælp og pleje (§ 83), for træning (§ 86) behandles og godkendes 
politisk hvert år, hvorfor de forelægges. 
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Der er i forhold til fremlæggelsen for 2016 foretages én ændring i den overordnede 
kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet, hvor der på side 6 er indføjet en gengivelse af 
Lov om Social Service § 81 - efter høring i Handicaprådet. Der er ingen ændringer i øvrigt 

Serviceloven fastlægger ligeledes, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage en politik 
for tilsyn med tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne for frit leverandørvalg, og dette skal ske 
i tilknytning til den årlige vedtagelse af kvalitetsstandarden for § 83.
Politikken for tilsyn med hjemmehjælp omfatter således i Gentofte Kommune tilsynet med 
hjemmehjælpsleverandørerne som pr. 1. januar 2017 er Gentofte Hjemmepleje (Gentofte 
Kommune) og otte private leverandører til hjemmehjælp, to til madlevering og tre til 
indkøbsordning. De private leverandører leverer ydelser til borgere i eget hjem, idet Socialudvalget 
tidligere har besluttet, at det frie leverandørvalg ikke omfatter beboerne i kommunens plejeboliger 
med hjemmehjælp. Tilsynet med plejeboligerne er omfattet af bestemmelserne om tilsyn efter Lov 
om Social Service § 151 i plejeboliger og lignende boligenheder. Tilsynet med 
hjemmehjælpsleverandørerne afrapporteres en gang årligt sammen med de øvrige tilsyn i 
kvartalsrapporten til Socialudvalget på møde i 4. kvartal.

Den 1. januar 2016 trådte den nye lov om forebyggende hjemmebesøg i kraft, og der er efter 
denne lovændring udarbejdet en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, der årligt skal 
forelægges sammen med kvalitetsstandarder for §§ 83 og 86.

Kvalitetsstandarderne og politik for tilsyn har været forelagt Handicaprådet på dets møde den 16. 
januar 2017. Handicaprådets høringssvar er vedlagt. Ligeledes har det været forelagt Seniorrådet 
den 18. januar 2017. Seniorrådet havde ingen bemærkninger.

Kvalitetsstandarderne publiceres på kommunens hjemmeside med tilhørende dokumenter og 
herunder også servicebeskrivelse til borgerne.

Vurdering
Det er Social & Sundheds vurdering, at de her fremlagte kvalitetsstandarder for 2017 og politik for 
tilsyn beskriver kommunens tilbud på området, så den danner grundlag for forventningsafstemning 
mellem borger og kommunen samtidig med, at den er retningsanvisende for leverandører af 
ydelser.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At 'Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet gældende for 2017' godkendes.
2. At 'Kvalitetsstandarden for praktisk og personlig hjælp og pleje m.m. gældende for 2017' 
godkendes.
3. At 'Politik for tilsyn med hjemmehjælp gældende for 2017' godkendes
4. At 'Kvalitetsstandard for rehabilitering, genoptræning, forebyggende og vedligeholdende træning 
gældende for 2017' godkendes.
5. At 'Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg' godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 01-02-2017
Pkt. 1-5: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om at 
Handicaprådets høringssvar indarbejdes.
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Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-02-2017
Økonomiudvalget den 20. februar 2017

Pkt. 1-5: Anbefales til Kommunalbestyrelsen med bemærkning om at Handicaprådets 
høringssvar indarbejdes.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd 

Vedtagelse: Pkt. 1-5: Enstemmigt vedtaget.

Bilag
1. Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet - Gældende for 2017 (1547276 
- EMN-2017-00138)
2. Kvalitetsstandard Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger  - 
Gældende 2017 (1547278 - EMN-2017-00138)
3. Politik for tilsyn med hjemmehjælp 2017 (1547277 - EMN-2017-00138)
4. Kvalitetsstandard - Rehabilitering, genoptræning, forebyggende og vedl.træning - Gældende 
2017 (1547275 - EMN-2017-00138)
5. Høringssvar fra Handicaprådets møde d. 16. januar 2017 (1540355 - EMN-2017-00138)
6. Notat om kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (1544812 - EMN-2017-00138)
7. Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg - jan 2017 (1547279 - EMN-2017-00138)

8 (Åben) Afsluttende afrapportering fra Opgaveudvalget for Skolereformen i 
Gentofte
 
Sags ID: EMN-2015-12615

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 12, at 
nedsætte Opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte.

Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere en skriftlig afrapportering.

Baggrund
Opgaveudvalget havde første møde i september 2015 og skulle ifølge kommissoriet have afsluttet 
sit arbejde ved udgangen af 2017. I forbindelse med Gentofte-Plan 2017 blev det besluttet at 
ændre Opgaveudvalg for Skolereformen i Gentofte til et Advisory Board.

Fra Opgaveudvalgets kommissorium:
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”Opgaveudvalget får til opgave at bidrage til kvalificering af strategi og implementeringsprocesser 
omkring arbejdet med skolereformen, herunder rådgive og komme med anbefalinger til 
indsatsområderne:

• Forankring af arbejdet med Synlig Læring
• Forankring af elementerne i skolereformen
• Udvikling af Den Åbne Skole”.

Opgaveudvalget har holdt syv møder med oplæg og dialog om relevante emner i forbindelse med 
skolereformen. 

Vedlagte afrapportering redegør for arbejdet i Opgaveudvalget.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At den afsluttende afrapportering fra Opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 06-02-2017
Godkendes og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende stemmeforklaring: ”Afrapporteringen 
afspejler ikke opgaveudvalgets drøftelser”. Poul V. Jensen (D) undlod at stemme.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-02-2017
Økonomiudvalget den 20. februar 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Jeanne Toxværd, Pia Nyring og Marie-Louise Andreassen

Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for 
og 2 stemmer (Ø og D) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”§ 17 stk. 4 udvalget 
var rammesat til at arbejde til udgangen af 2017, men er nedlagt i forbindelse med et 
budgetforlig for at erstattes af et Advisory Board – uden politisk deltagelse. Enhedslisten 
tager problemerne med implementering af skolereformen alvorligt og er fortsat særdeles 
kritiske over for det angelsaksiske koncept ”Synlig Læring” hvorfor vi fortsat vil følge 
udviklingen og implementering af skolereformen tæt.” 
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Skolereformen er landsdækkende og derfor ikke 
relevant til et opgaveudvalg. Endvidere giver ændring til Advisory Board ikke nogen 
mening.”



Side 15

Bilag
1. Afrapportering fra opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte (1455295 - EMN-2015-
12615)

9 (Åben) Justeringer i den politiske arbejdsform
 
Sags ID: EMN-2016-02235

Resumé
På baggrund af evaluering af den politiske arbejdsform på temamødet i Kommunalbestyrelsen den 
28. november 2016, samt drøftelse af forslag til konkrete ændringer på temamødet i 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017, fremsættes forslag til fire justeringer i den politiske 
arbejdsform. 

Baggrund
Baggrunden for de nedenfor foreslåede fire justeringer af den politiske arbejdsform er evalueringen 
af den politiske arbejdsform på temamødet den 28. november 2016 og drøftelsen af konkrete 
forslag til ændringer på Kommunalbestyrelsens temamøde den 30. januar 2017.

Forslagene skal sikre politisk medvirken ved udarbejdelsen af forslag til kommissorium, øget 
mulighed for at drøfte udkast til kommissorier og afleveringer fra opgaveudvalg på tværs af de 
stående udvalg samt øget mulighed for at alle kommunalbestyrelsens medlemmer kan følge 
arbejdet i de igangværende opgaveudvalg.

Der er tale om følgende fire forslag:

a) At Kommunalbestyrelsen forud for nedsættelsen af nye opgaveudvalg udpeger to 
kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage i udarbejdelsen af forslag til kommissorium.

b) At drøftelse af forslag til kommissorium sker på fællesmøde i forbindelse med et ordinært 
Kommunalbestyrelsesmøde

c) At den kvartalsvise orientering fra igangværende opgaveudvalg til de stående udvalg, som 
opgaveudvalget refererer til, sker på et fællesmøde i forbindelse med et ordinært 
Kommunalbestyrelsesmøde.

d) At aflevering fra et opgaveudvalg sker på et fællesmøde forud for et ordinært 
Kommunalbestyrelsesmøde.

I forlængelse af fællesmøderne beslutter de berørte stående udvalg / Økonomiudvalget, hvorunder 
opgaveudvalget henhører, deres indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

Vedrørende det første forslag bemærkes, at Kommunalbestyrelsen allerede har gjort sig erfaringer 
med denne måde at arbejde på i forhold til opgaveudvalget Digitalisering og opgaveudvalget 
Boligsocial indsats, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2017, dagsordenens punkt 11 
og 12. 

Forslagene er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. 

Fællesmøderne inden kommunalbestyrelsesmøderne indgår allerede i mødeplanen for 2017. Som 
konsekvens af forslagene, vil der være behov for ligeledes at fastlægge tid til fællesmøder i 
forlængelse af kommunalbestyrelsesmøderne. 
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Indstilling
Borgmesteren indstiller 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

a) At Kommunalbestyrelsen forud for nedsættelsen af nye opgaveudvalg udpeger to 
kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage i udarbejdelsen af forslag til kommissorium.

b) At drøftelse af forslag til kommissorium sker på fællesmøde i forbindelse med et ordinært 
Kommunalbestyrelsesmøde

c) At den kvartalsvise orientering fra igangværende opgaveudvalg til de stående udvalg, som  
opgaveudvalget refererer til, sker på et fællesmøde i forbindelse med et ordinært 
Kommunalbestyrelsesmøde.

d) At aflevering fra et opgaveudvalg sker på et fællesmøde forud for et ordinært 
Kommunalbestyrelsesmøde.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-02-2017
Økonomiudvalget den 20. februar 2017

Pkt. a-d: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd

Vedtagelse: Pkt. a-d: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for 
Parti)) for og 2 stemmer (Ø og D) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Der har 
ikke været reelle politiske drøftelser omkring manglerne i den politiske struktur 
Socialdemokratiet, Radikale, Venstre og Konservative har vedtaget og de mangler der 
fremgår af svar fra politikerne til evalueringsrapporten er fortsat ubesvarede og ikke 
dækket ind af disse ændringer.”
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Kommissorier bør udarbejdes i fagudvalg og ikke 
på et 5 minutters ekstraordinær fællesmøde, som alene tjener at dokumentere en 
demokratisk proces.”

Bilag
1. Forslag til justeringer i den politiske arbejdsform 190117 (1534724 - SAM-2016-01031)

10 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget En ny udskoling – MIT 
Campus Gentofte
 
Sags ID: EMN-2017-00854
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Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 12. december 2016, dagsordenens punkt 14, et 
kommissorium for opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte. 

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, til opgaveudvalgets arbejde. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet 12.december 2016, dagsordenspunkt 14, et 
kommissorium for opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte. 

Kommissoriet blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og B og Lisbeth Winther ()) for, og 2 
stemmer (Ø og D) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Kommissoriet er udarbejdet af 
forvaltningen uden forudgående politisk drøftelse i fagudvalgene om nødvendigheden af et § 17, 
stk. 4 udvalg med dette indhold. Enhedslisten opfordrer borgmesteren til fremover at sørge for, at 
det fremgår af dagsordner, hvilken type møder politikerne indkaldes til, og at han trods et flertal 
ikke kan ændre mødetype ved mødets start, med mindre en enstemmig beslutning foreligger. ”
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige stemmer imod, idet Kommissorium ikke er 
udarbejdet i fagudvalg, men er en del af budgetforlig mellem C, A, B og V.”

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget for En Ny udskoling – MIT Campus Gentofte skal 
påbegynde sit arbejde i februar 2017, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer, med følgende kompetencer: 

• Et medlem, der går i udskolingen eller på en ungdomsuddannelse med en særlig ambition 
eller talent for samfundsfag, science, idræt eller det kreative felt

• Et medlem, der er udskolingselev, og som har erfaringer med at være en del af et særligt 
tilrettelagt skoleforløb 

• Et medlem, der er udskolingselev, og som har erfaring med elevrådsarbejde eller frivilligt 
arbejde

• Et medlem, som har en anden erfaring med ungdomsuddannelse end STX
• To medlemmer som er forældre og sidder i skolebestyrelsen
• Et medlem, som er forælder på skoleområdet og er iværksætter eller har egen virksomhed
• Et medlem, som er forælder på skoleområdet og håndværkeruddannet 
• Et medlem, som har en ledende funktion i en international virksomhed
• Et medlem, der arbejder med udvikling eller entreprenørskab.

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 12. december 2016, dagsordenens punkt 14, forelagt 
et notat om metode til rekruttering til opgaveudvalget. 

Gentofte Kommune har i perioden frem til primo februar anvendt følgende metoder til rekruttering:

Netværk: MIT Campus Gentoftes netværk, netværk omkring unge, ungdomsuddannelsernes 
studievejledere, skolernes vejledernetværk, PLC-netværk
Mødefora: Skolebestyrelsesformandsmøder, Skoleledermøder, Det fælles elevråd
Digitale platforme: SkoleIntra, ForældreIntra, Skolernes hjemmesider, Gentofte Kommunes 
Facebookside, LinkedIn og en Ung Politiks Facebookside.
Annoncering: Gentofte.dk og i Villabyerne. 
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18 borgere har tilkendegivet deres interesse i at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
indenfor alle kompetenceområder. Alle borgerne skal enten være bosiddende i kommunen eller 
have anden relevant tilknytning til kommunen.

En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen 15. februar 2017. 

Listen med borgere har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 
borgere til opgaveudvalget. 

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder 
kravene til kompetencer defineret i kommissoriet.

Alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale valgperiode, hvorfor der skal 
tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder den 1. januar 2018, for så vidt 
angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden valgperiodens udløb.

Indstilling
Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte, 
herunder 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for 
opgaveudvalget, jfr. pkt. 3 i kommissoriet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Der blev anmeldt følgende 3 valggrupper til udpegelserne under punkt 10-14:
• CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti)
• Ø
• D

Vedtagelse:
Valggruppen CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) udpegede følgende: 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
• Pia Nyring (C)
• Irene Lütken (A)
• Ulrik Borch (C)
• Louise Husted Feilberg (V)
• Marie Louise Andreassen (B)

Ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer:
• Regitze Hammer Holt
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• William Schiøtz Nehammer
• Caroline Russel Falholt
• Kirsten Panton
• Michael Dall
• Signe Ploug Hansen
• Christina Hansen
• Mei-Li Huang Carstensen
• Gorm Jensen
• Mads Raaschou 

Idet det lægges til grund at de udpegede har de kompetencer, der er anført i kommissoriet, 
og har bopæl eller anden relevant tilknytning til kommunen.

Med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti) for, og 1 (D) imod, 
medens 1 (Ø) undlod at stemme, blev Pia Nyring (C) udpeget som formand og Irene 
Lütken (A) udpeget som næstformand for udvalget.
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Udpegning af medlemmer til opgaveudvalg ikke 
giver mindretalspartier reel forholdsmæssig indflydelse på sammensætning af udvalget.”

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte (1557951 - 
EMN-2017-00854)

11 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Integration, med særligt 
fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse
 
Sags ID: EMN-2017-00856

Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 12. december 2016, dagsordenens punkt 12, et 
kommissorium for opgaveudvalget Integration, med særligt fokus på udskoling, uddannelse og 
beskæftigelse

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, til opgaveudvalgets arbejde.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet 12. december 2016, dagsordenens punkt 12 et 
kommissorium for opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og 
beskæftigelse. 

Kommissoriet blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og B og Lisbeth Winther ()) for, og 2 
stemmer (Ø og D) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Kommissoriet er udarbejdet af 
forvaltningen uden forudgående politisk drøftelse i fagudvalgene om nødvendigheden af et § 17 
stk. 4 udvalg med dette indhold. Enhedslisten opfordrer borgmesteren til fremover at sørge for at 
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det fremgår af dagsordner, hvilken type møder politikerne indkaldes til og at han trods et flertal ikke 
kan ændre mødetype ved mødets start, med mindre en enstemmig beslutning foreligger. ” Poul V. 
Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige stemmer imod, idet Kommissorium ikke er 
udarbejdet i fagudvalg, men er en del af budgetforlig mellem C, A, B og V.”

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling, 
uddannelse og beskæftigelse skal påbegynde sit arbejde i februar 2017, og at opgaveudvalget skal 
bestå af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer: 

• 2 medlemmer fra erhvervslivet, med erfaringer fra ansættelse af flygtninge. 
• 2 medlemmer fra skolebestyrelser på skoler med erfaringer med unge flygtninge i 

udskolingen. 
• 2 medlemmer fra ungdomsuddannelserne med viden om og erfaringer med 

undervisning af flygtninge, heraf min. 1 medlem fra erhvervsuddannelserne. 
• 1 medlem fra foreningslivet med erfaring i integration af flygtninge i foreninger. 
• 1 medlem med tilknytning til arbejdet i Integrationsrådet og med indgående 

kendskab til de udfordringer nyankomne flygtninge oplever. 
• 2 borgere med flygtningebaggrund med personlige erfaringer fra deltagelse i 

integrationsprocessen i Gentofte Kommune, hvoraf min. 1 er under 30 år. 

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 12. december 2016, dagsordenens punkt 12, forelagt 
et notat om metoder til rekruttering til opgaveudvalget.
          
Gentofte Kommune har i perioden frem til 8. februar 2017 anvendt følgende metoder til 
rekruttering:

• Samlet annonce for alle fem udvalg i Villabyerne
• Gentofte.dk
• Skole- og forældreintra (samlet opslag)
• Brev pr. mail til: skolebestyrelserne, foreningerne i Gentofte Kommune og GK 

Beskæftigelsesråd.
• Notits i internt nyhedsbrev til skoleledelserne 
• Henvendelse til og plakater i Frivilligcenteret, Netværkshuset, Ungdomsskolen, Gentofte 

Studenterkursus, Gentofte HF, UU Nord og Gentofte Hospital (midlertidige boliger)
• Plakater på bibliotekerne       
• Facebook: Samlet opslag for alle fem udvalg.
• Opslag i Jobcenter og på Ungdomsskolen, der henv. sig til gruppen af flygtninge

25 borgere har tilkendegivet deres interesse i at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
indenfor alle kompetenceområder. Alle borgerne er skal enten være bosiddende i kommunen eller 
have anden relevant tilknytning til kommunen.

En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 15. februar 
2017. 

Listen med borgere har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 
borgere til opgaveudvalget. 

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder 
kravene til kompetencer defineret i kommissoriet.
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Alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale valgperiode, hvorfor der skal 
tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder den 1. januar 2018, for så vidt 
angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden valgperiodens udløb.

Indstilling
Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen: 

At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Integration, med særligt fokus på udskoling, 
uddannelse og beskæftigelse, herunder 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt formand og 
næstformand for opgaveudvalget, jfr. pkt. 3 i kommissoriet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Der blev anmeldt følgende 3 valggrupper til udpegelserne under punkt 10-14:
• CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti)
• Ø
• D

Vedtagelse:
Valggruppen CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) udpegede følgende:

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
• Søren B. Heisel (A)
• Bente Frimodt-Møller (C)
• Marianne Zangenberg (C)
• Jesper Kamp Nielsen (C)
• Ann-Kathrine Karoff (C)

Ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer:
• Mirka Mozer
• Mads Raaschou 
• Peter Jørn Laursen
• Lars Hylling Axelsson
• Lise Houkjær 
• Ulla-Birgitte Nies
• Christina Wex
• Solaf Masoud

Valggruppe Ø og D oplyser navnene på en person med kompetencen ”Med tilknytning til 
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arbejdet i Integrationsrådet og med indgående kendskab til de udfordringer nyankomne 
flygtninge oplever” og en person med kompetencen ”Med flygtningebaggrund med 
personlige erfaringer fra deltagelse i integrationsprocessen i Gentofte Kommune” senest 
fredag den 3. marts 2017 med oplysning om, hvilken valggruppe der har udpeget hvilken 
kompetence.

Idet det lægges til grund at de udpegede har de kompetencer, der er anført i kommissoriet,
og har bopæl eller anden relevant tilknytning til kommunen.

Med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti) for, og 1 stemme (D) 
imod, medens 1 (Ø) undlod at stemme, blev Søren B. Heisel (A) udpeget som formand og 
Bente Frimodt-Møller (C) udpeget som næstformand for udvalget.
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Udpegning af medlemmer til opgaveudvalg ikke 
giver mindretalspartier reel forholdsmæssig indflydelse på sammensætning af udvalget.” 

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg for integration, med særligt fokus på udskoling, 
uddannelse og beskæftigelse (1558351 - EMN-2017-00856)

12 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Innovation
 
Sags ID: EMN-2017-00877

Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 12. december 2016, dagsordenens punkt 11, et 
kommissorium for opgaveudvalget Innovation. 

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, til opgaveudvalgets arbejde. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet 12. december 2016, dagsordenens punkt 11, et 
kommissorium for opgaveudvalget Innovation. 
Kommissoriet blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemmer (Ø og Poul V. 
Jensen, Nye Borgerlige) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Kommissoriet er 
udarbejdet af forvaltningen uden forudgående politisk drøftelse i fagudvalgene om 
nødvendigheden af et § 17, stk. 4 udvalget med dette indhold. Enhedslisten opfordrer 
borgmesteren til fremover at sørge for at det fremgår af dagsordener, hvilken type møder 
politikerne indkaldes til og at han trods et flertal ikke kan ændre mødetype ved mødets start, med 
mindre en enstemmig beslutning foreligger.” 
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige stemmer imod, idet Kommissorium ikke er 
udarbejdet i fagudvalg, men er en del af budgetforlig mellem C, A, B og V.”
Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget Innovation skal påbegynde sit arbejde februar 
2017, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen og 10 
medlemmer, med følgende kompetencer: 
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• 2 medlemmer fra den private sektor med kendskab til innovative processer
• 2 medlemmer fra den offentlige sektor med kendskab til innovative processer
• 2 unge medlemmer med interesse for og indsigt i innovative løsninger
• 4 medlemmer med erfaring fra institutionsbestyrelser eller lignende på de store 

velfærdsområder (børn, skole, social og sundhed) og interesse for innovation

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 12. december 2016, dagsordenens punkt 11, 
forelagt et notat om metode til rekruttering til opgaveudvalget. 
Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering: annoncer i Villabyerne, 
hjemmeside, Facebook samt plakater på biblioteker og i daginstitutioner.
30 borgere har tilkendegivet deres interesse i at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
indenfor alle kompetenceområder. Alle borgere skal være enten bosiddende i kommunen eller skal 
have anden relevant tilknytning til kommunen.

En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen d. 15. februar 
2017. 

Listen med borgere har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 
borgere til opgaveudvalget. 

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder 
kravene til kompetencer defineret i kommissoriet.

Alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale valgperiode, hvorfor der skal 
tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder den 1. januar 2018, for så vidt 
angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden valgperiodens udløb.

Indstilling
Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Innovation, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget, og 10 borgere, jfr. pkt. 
3 i kommissoriet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Der blev anmeldt følgende 3 valggrupper til udpegelserne under punkt 10-14:
• CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti)
• Ø
• D
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Der blev oplyst af Ø og D, at borgerpladsen i opgaveudvalget for ny idræts- og 
bevægelsespolitik skal henregnes til valggruppe Ø.

Vedtagelse:
Følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer blev udpeget:

CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) udpegede:
• Marie-Louise Andreassen (B)
• Michael Fenger (C)
• Marianne Zangenberg (C)
• Christian Buje Tingleff (C)

Ø udpegede:
• Jeanne Toxværd (Ø)

Følgende ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer blev udpeget:
CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) udpegede:

• Bastian Broby Glavind 
• Jesper Alkestrup
• Christian Steen Jensen
• Frederikke Kroon
• Rikke Ulk
• Andreas Boysen-Kleist
• Mira Wessel
• Jonatan  Schloss
• Nikolaj Beuschel

Valggruppe D oplyser navnet på en person med kompetencen ”Fra den offentlige sektor 
med kendskab til innovative processer” senest fredag den 3. marts 2017.

Idet det lægges til grund at de udpegede har de kompetencer, der er anført i kommissoriet,
og har bopæl eller anden relevant tilknytning til kommunen.

Med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti) for, og 1 stemme (D) 
imod, medens 1 (Ø) undlod at stemme, blev Marie-Louise Andreassen (B) udpeget som 
formand og Michael Fenger (C) udpeget som næstformand for udvalget.
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Udpegning af medlemmer til opgaveudvalg ikke 
giver mindretalspartier reel forholdsmæssig indflydelse på sammensætning af udvalget.”

Bilag
1. Udkast til kommissorium for Opgaveudvalg Innovation (1559506 - EMN-2017-00877)
2. Identifikation af interesserede borgere  (1559507 - EMN-2017-00877)
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13 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget for Anbringelser
 
Sags ID: EMN-2017-00873

Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 12. december 2016, dagsordenens punkt 15, et 
kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser. 

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen til opgaveudvalgets arbejde. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 12. december 2016, dagsordenens punkt 15, et 
kommissorium for opgaveudvalget Anbringelser.

Kommissoriet blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og B og Lisbeth Winther ()) for, og 2 
stemmer (Ø og D) imod. 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Kommissoriet er udarbejdet af forvaltningen uden 
forudgående politisk drøftelse i fagudvalgene om nødvendigheden af et § 17 stk. 4 udvalg med 
dette indhold. Jeg har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, da jeg er særdeles bekymret for 
retssikkerheden for familier med børn, der enten er anbragt eller er i risiko for at skulle anbringes, 
ved nedsættelsen af dette udvalg. Enhedslisten opfordrer borgmesteren til fremover at sørge for at 
det fremgår af dagsordner, hvilken type møder politikerne indkaldes til og at han trods et flertal ikke 
kan ændre mødetype ved mødets start, med mindre en enstemmig beslutning foreligger”.
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige stemmer imod, idet Kommissorium ikke er 
udarbejdet i fagudvalg, men er en del af budgetforlig mellem C, A, B og V.”
 
Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget for Anbringelser skal påbegynde sit arbejde i 
februar 2017 og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen og 10 
medlemmer, med følgende kompetencer: 

• 2 unge medlemmer som enten er eller har været anbragt.
• 2 medlemmer som enten er forældre, bedsteforældre eller anden nær slægtning til unge, 

som er eller har været anbragt. 
• 1 medlem som er forældre til et barn, der går i dagtilbud. 
• 1 medlem som er forældre til et barn, der går i skole. 
• 1 medlem med erfaring fra Frivilligcenter Gentofte.  
• 1 medlem med erfaring i frivilligt foreningsarbejde. 
• 1 medlem, som professionelt arbejder som pædagog eller skolelærer. 
• 1 medlem, som sidder i bestyrelsen i en døgninstitution.   

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 12. december 2016, dagsordenens punkt 15, forelagt 
et notat om metode til rekruttering til opgaveudvalget.

Gentofte Kommune har i perioden frem til 27. januar 2017 anvendt følgende metoder til 
rekruttering: 

• Annoncering i Villabyerne
• Opslag på Gentofte.dk
• Opslag på BørneGenvej
• Opslag på ForældreIntra
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• Netværk
o Kommunikation via sagsbehandlerne i Børn og Familie
o Kommunikation via konsulenterne i SIFA 
o Kommunikation til dagtilbudslederne (på ledermøder og ved personlig kontakt)
o Personlige og telefoniske henvendelser til mulige interessenter 

19 borgere har tilkendegivet deres interesse i at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
indenfor alle kompetenceområder. Alle borgere skal enten være bosiddende i kommunen eller skal 
har anden relevant tilknytning til kommunen.

En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen d.15. februar 
2017. 

Listen med borgere har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 
borgere til opgaveudvalget. 

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder 
kravene til kompetencer defineret i kommissoriet.

Alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale valgperiode, hvorfor der skal 
tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder den 1. januar 2018, for så vidt 
angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden valgperiodens udløb.

Indstilling
Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget for Anbringelser, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jfr. pkt.3 i 
kommissoriet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Der blev anmeldt følgende 3 valggrupper til udpegelserne under punkt 10-14:
• CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti)
• Ø
• D

Vedtagelse:
Følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer blev udpeget:

CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) udpegede:
• Karen Riis Kjølbye (C)
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• Jesper Kamp Nielsen (C)
• Christian Buje Tingleff (C)
• Anne Hjorth (A)
• Marie-Louise Andreassen (B)

Følgende ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer blev udpeget:
CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) udpegede:

• Julie Kathrine Schou
• Kjeld Danneskiold-Samsøe
• Bent Bolvinkel Fischer 
• Victoria Lund Jensen
• Andreas Uth
• Tatjana May 
• Nadja Tandrup
• Mette Marie Søby Thornam

Valggruppe Ø og D oplyser navnet på en person med kompetencen ”Har erfaring fra 
Frivilligcenter Gentofte” og en person med kompetencen ”Arbejder professionelt som 
pædagog eller skolelærer” senest fredag den 3. marts 2017 2017 med oplysning om, 
hvilken valggruppe, der har udpeget hvilken kompetence.

Idet det lægges til grund at de udpegede har de kompetencer, der er anført i kommissoriet, 
og har bopæl eller anden relevant tilknytning til kommunen.

Med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 2 stemmer (Ø og 
D) imod, blev Karen Riis-Kjølbye (C) udpeget som formand og Jesper Kamp Nielsen (C) 
udpeget som næstformand for udvalget.
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Udpegning af medlemmer til opgaveudvalg ikke 
giver mindretalspartier reel forholdsmæssig indflydelse på sammensætning af udvalget.” 

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser (1559140 - EMN-2017-00873)

14 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget for Specialundervisning på 
skoleområdet
 
Sags ID: EMN-2017-00863

Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 12. december 2016, dagsordenens punkt 13, et 
kommissorium for opgaveudvalget Specialundervisning på Skoleområdet. 

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, til opgaveudvalgets arbejde. 



Side 28

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet 12. december 2016, dagsordenens punkt 13, et 
kommissorium for opgaveudvalget Specialundervisning på Skoleområdet. 

Kommissoriet blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og B og Lisbeth Winther ()) for, og 2 
stemmer (Ø og D) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Kommissoriet er udarbejdet af 
forvaltningen uden forudgående politisk drøftelse i fagudvalgene om nødvendigheden af et § 17 
stk. 4 udvalg med dette indhold. Enhedslisten opfordrer borgmesteren til fremover at sørge for at 
det fremgår af dagsordner, hvilken type møder politikerne indkaldes til og at han trods et flertal ikke 
kan ændre mødetype ved mødets start, med mindre en enstemmig beslutning foreligger. ”
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige stemmer imod, idet Kommissorium ikke er 
udarbejdet i fagudvalg, men er en del af budgetforlig mellem C, A, B og V.”

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet skal 
påbegynde sit arbejde i februar 2017, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer, med følgende kompetencer: 

• 1 forældre med et barn, som har fået støtte i dagtilbud og nu er startet i folkeskolen uden 
støtte 

• 1 forældre med et barn, der er gået fra kompetencecenter til at være en del af en almindelig 
folkeskoleklasse 

• 1 forældre med et barn, der er gået fra specialskole til folkeskole 
• 1 forældre med et barn, som ikke får støtte, men går i en klasse, hvori der går børn med 

tilknytning til skolens kompetencecenter
• 1 forældre, hvis barn er skiftet fra folkeskole til specialskole
• 1 skolebestyrelsesrepræsentanter i form af en forælder fra hhv. en specialskole og en 

almen folkeskole
• 1 tidligere elev fra kommunens specialskole, Søgårdsskolen
• 2 udskolingselever hvoraf den ene er fra Sputnik/Vikasku, Kvisten, Rejseholdet, Palæet 

eller Nordstjernen og den anden fra det fælles elevråd.

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 12. december 2016, dagsordenens punkt 13, forelagt 
et notat om metode til rekruttering til opgaveudvalget.

Gentofte Kommune har i perioden frem til 8. februar 2017 anvendt følgende metoder til 
rekruttering: en fælles annoncering for alle fem udvalg i Villabyerne, Gentofte.dk, opslag på skole- 
og forældreintra, informationsmail til skolebestyrelser, skoleledelser og kompetencecentre, opslag 
på Facebook og fælles plakater på biblioteker. Følgende netværk er brugt:

• Skolebestyrelsesformænd
• Kontaktlærere for det fælles elevråd

11 borgere har tilkendegivet deres interesse i at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
indenfor alle kompetenceområder. Alle borgere skal enten være bosiddende i kommunen eller skal 
have anden relevant tilknytning til kommunen. 

En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen 15. februar 2017. 
En opdateret oversigt blev fremsendt til Kommunalbestyrelsen 21. februar 2017. 

Listen med borgere har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 
borgere til opgaveudvalget. 



Side 29

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder 
kravene til kompetencer defineret i kommissoriet.

Alle valg i henhold til kommunestyrelsesloven følger den kommunale valgperiode, hvorfor der skal 
tages stilling til genudpegning i kommunalbestyrelsen, der tiltræder den 1. januar 2018, for så vidt 
angår opgaveudvalg, der ikke har afsluttet deres arbejde inden valgperiodens udløb.

Indstilling
Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Specialundervisning på Skoleområdet, herunder 5 
medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jfr. pkt. 
3 i kommissoriet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Der blev anmeldt følgende 3 valggrupper til udpegelserne under punkt 10-14:
• CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti)
• Ø
• D

Vedtagelse:
Følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer blev udpeget:

CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) udpegede:
• Ulrik Borch (C)
• Michael Fenger (C)
• Karin Riis-Kjølbye (C)
• Bente Frimodt-Møller (C)
• Irene Lütken (A) 

Følgende ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer blev udpeget:
CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) udpegede:

• Lisbeth Alcover Chulvi
• Brianne Bay Johansen
• Annette Norling
• Christine Raarup
• Tea Mogensen
• Marcus Authapol Overgaard
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• Christina R. Nielsen
• Diana Wulff

Herefter blev der gennemført en lodtrækning mellem valggrupperne CAVB og Lisbeth 
Winther (Uden for Parti), Ø og D om plads nr. 150 og 151.

Valggruppe Ø og D vandt lodtrækningerne, og skulle herefter udpege to medlemmer til 
opgaveudvalget med henholdsvis kompetencen ”Skolebestyrelsesrepræsentant i form af 
en forælder fra en almen folkeskole” og kompetencen ”Udskolingselev fra det fælles 
elevråd”. 

Valggrupperne Ø og D oplyser navnene på to personer med de pågældende kompetencer 
senest fredag den 3. marts 2017, med oplysning om hvilken valggruppe, der har udpeget 
hvilken kompetence.

Idet det lægges til grund at de udpegede har de kompetencer, der er anført i kommissoriet, 
og har bopæl eller anden relevant tilknytning til kommunen.

Med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 2
stemmer (Ø og D) imod, blev Ulrik Borch (C) udpeget som formand og Michael Fenger (C) 
udpeget som næstformand for udvalget.
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Udpegning af medlemmer til opgaveudvalg ikke 
giver mindretalspartier reel forholdsmæssig indflydelse på sammensætning af udvalget.”

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg for Specialundervisning på skoleområdet (1558533 - EMN-
2017-00863)

15 (Åben) Udarbejdelse af udkast til kommissorium for et opgaveudvalg vedrørende 
Arkitektur i Gentofte
 
Sags ID: EMN-2017-00917

Resumé
Med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2017 blev det besluttet at nedsætte et opgaveudvalg 
vedrørende Arkitektur i Gentofte. 

Det indstilles, at der udpeges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet for opgaveudvalget.

Baggrund
Med henblik på at udarbejde et udkast til kommissorium for opgaveudvalget, der kan forelægges til 
behandling for det eller de relevante stående udvalg, Økonomiudvalget samt 
Kommunalbestyrelsen, foreslås det, at Kommunalbestyrelsen udpeger to 
kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet, herunder koordinere 
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med formandskaberne i de relevante udvalg, hvis ressortområder emnet for opgaveudvalget 
vedrører. 

Se også dagsordenens punkt 9 for dette møde vedrørende Justeringer i den politiske arbejdsform.

Styrelseslovens §25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3 om forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode finder 
anvendelse.

Indstilling
Borgmesteren indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren 

Vedtagelse:
Valggruppen CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) udpegede følgende til at indgå i 
forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalg vedr. Arkitektur i Gentofte:

Louise Husted Feilberg (V)
Christian Buje Tingleff (C)

Bilag

16 (Åben) Udarbejdelse af udkast til kommissorium for et opgaveudvalg vedrørende 
Detailhandel i Gentofte
 
Sags ID: EMN-2017-00918

Resumé
Med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2017 blev det besluttet at nedsætte et opgaveudvalg 
vedrørende Detailhandel i Gentofte. 

Det indstilles, at der udpeges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet for opgaveudvalget.

Baggrund
Med henblik på at udarbejde et udkast til kommissorium for opgaveudvalget, der kan forelægges til 
behandling for det eller de relevante stående udvalg, Økonomiudvalget samt 
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Kommunalbestyrelsen, foreslås det, at Kommunalbestyrelsen udpeger to 
kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet, herunder koordinere 
med formandskaberne i de relevante udvalg, hvis ressortområder emnet for opgaveudvalget 
vedrører. 

Se også dagsordenens punkt 9 for dette møde vedrørende Justeringer i den politiske arbejdsform.

Styrelseslovens §25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3 om forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode finder 
anvendelse.

Indstilling
Borgmesteren indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse:
Valggruppen CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) udpegede følgende til at indgå i 
forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalg vedr. Detailhandel i Gentofte:

Marianne Zangenberg (C)
Søren B. Heisel (A)

Bilag

17 (Åben) Udarbejdelse af udkast til kommissorium for et opgaveudvalg vedrørende 
Kulturpolitik
 
Sags ID: EMN-2017-00922

Resumé
Med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2017 blev det besluttet at nedsætte et opgaveudvalg 
vedrørende Kulturpolitik.

Det indstilles, at der udpeges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet for opgaveudvalget. 

Baggrund
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Med henblik på at udarbejde et udkast til kommissorium for opgaveudvalget, der kan forelægges til 
behandling for det eller de relevante stående udvalg, Økonomiudvalget samt 
Kommunalbestyrelsen, foreslås det, at Kommunalbestyrelsen udpeger to 
kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet, herunder koordinere 
med formandskaberne i de relevante udvalg, hvis ressortområder emnet for opgaveudvalget 
vedrører. 

Se også dagsordenens punkt 9 for dette møde vedrørende Justeringer i den politiske arbejdsform.

Styrelseslovens §25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3 om forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode finder 
anvendelse.

Indstilling
Borgmesteren indstiller

Til Kommunalbestyrelsen: 

At udpege to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget vedrørende Kulturpolitik.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd

Vedtagelse:
Valggruppen CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) udpegede følgende til at indgå i 
forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalg vedr. Kulturpolitik:

Michael Fenger (C) 
Anne Hjorth (A)

Bilag

18 (Åben) Fælles erklæring om beskyttelse af Øresund  
 
Sags ID: EMN-2017-00946

Resumé
Gentofte Kommune er medlem af Øresundsvandsamarbejdet.  Øresundsvand-
samarbejdet er betegnelsen for en samarbejdsaftale mellem de danske og svenske 
kommuner, der omgiver Øresund, samt Länsstyrelsen i Skåne. 
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En række organisationer (NGO’er) har forespurgt, om Øresundsvandsamarbejdet vil være 
medunderskriver på NGO’ernes fælles erklæring om beskyttelse af Øresund. Erklæringen 
opfordrer den danske og svenske miljøminister til at se nærmere på mulighederne for at beskytte 
Øresund. 

Baggrund
Øresundsvandsamarbejdet er et samarbejde mellem en række danske og svenske kommuner, der 
omgiver Øresund. Øresundsvandsamarbejdet arbejder for en fælles og koordineret udvikling 
af et bæredygtigt Øresund, samt for at bevare Øresunds unikke livsmiljøer for fremtiden.
I henhold til Lov om Afgrænsning af Søterritoriet slutter kommune- og regionsgrænserne i 
vandkanten, og Øresund er derfor ikke en del af Gentofte Kommune. Det er staten der 
fører tilsyn med vandmiljøet i Øresund. Kommunen deltager i Øresundsvandsamarbejdet, 
da kommunen har interesse i, at vandmiljøet i Øresund er sundt. Kommunen fører tilsyn 
med badevandskvaliteten og har mange rekreative interesser langs kysten.  

En række NGOer (Dansk Naturfredningsforening, WWF, Sea-U, Danmarks sportsfiskeriforbund, 
Fishing Zealand, Marinbiolog.se, Øresundsfonden, Øresundsakvariet, Greenpeace, Den Blå Planet 
m.fl.) har forespurgt, om Øresundsvandsamarbejdet vil være medunderskriver på NGO’ernes 
fælles erklæring om beskyttelse af Øresund.  
NGO’ernes fælles erklæring er en opfordring til den danske og svenske miljøminister om 
at beskytte Øresunds rige natur bedre i fremtiden.

Det fremgår bl.a. af erklæringen, at: ”Øresund har en helt unik natur, som bør beskyttes af 
både lokale og regionale interesser, som et fælles gode, der giver rent badevand, en sund 
og rig natur - og alle de fritidsaktiviteter der følger heraf. En samlet beskyttelse af naturen i 
Øresund vil give Øresundsregionen en bedre miljøprofil og vil betyde at alle kommuner 
kommer til at ligge lige ud til et beskyttet havområde, som vil medvirke til bedre rekreative 
muligheder og kan tiltrække flere turister”. 

Det fremgår endvidere af erklæringen, at: ”det er ikke hensigten at begrænse kommunerne 
i forhold til fx udvidelser af havne og moler samt kystsikring og klimasikring af havne og 
kyster og det er ikke formålet med beskyttelsen af Øresund, at lægge begrænsninger på 
erhvervs- og fritidsaktiviteter i sundet, men at de enkelte aktiviteter skal foregå på en 
bæredygtig måde”.    
Af den fælles erklæring fremgår det, at sandsugning skal stoppes i den nordlige del af 
Øresund. Det er uklart, om det også gælder, hvis en sandsugning sker for at kunne udøve 
fritidsaktiviteter i sundet. Gentofte Kommune har indtil anlæg af høfde nord for 
havneindløbet til Hellerup Havn hvert andet år suget sand i havnebassinet i Hellerup Havn. 
Det formodes, at der vil blive behov for sandsugning igen om ca. 10 – 15 år. En støtte til 
erklæringen bør derfor fra Gentofte Kommunes side ske under forbehold af at denne – for 
fritidsaktiviteter – nødvendige sandsugning vil fortsætte. 

Erklæringen opfordrer de to miljøministre i Danmark og Sverige til ud fra et ideoplæg, at se 
nærmere på mulighederne for en bedre beskyttelse af Øresunds natur. En konkret 
beslutning om beskyttelse og kommende regler vil i givet fald blive udarbejdet af og aftalt 
af de to stater.

Øresundsvandsamarbejdet skal være enige for at tilslutte sig erklæringen, da samarbejdet 
bygger på konsensus. De øvrige danske kommuner er Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, 
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Rudersdal, København og Lyngby-Taarbæk kommuner. De fem førstnævnte har truffet 
beslutning om at tilsluttet sig den fælles erklæring og Lyngby-Taarbæk kommune 
behandler sagen politisk på møde den 22. februar 2017.  

Øresundvandsamarbejdet har bedt om en tilbagemelding fra kommunerne senest 1. marts 
2017. I modsat fald sender NGO’erne erklæringen til ministrene uden 
Øresundvandsamarbejdets tilslutning. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Kommunalbestyrelsen: 

At det drøftes og besluttes, hvorvidt Gentofte Kommune via Øresundsvandsamarbejdet tilslutter sig 
opfordringen til de to miljøministre i Danmark og Sverige, om ud fra et ideoplæg, at se nærmere på 
mulighederne for en bedre beskyttelse af Øresunds natur. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget, at tilslutte sig erklæringen, idet der dog tages forbehold 
for fremtidige behov for sandsugning af hensyn til fritidsaktiviteter. 

Bilag
1. Fælles erklæring om beskyttelse af Øresund, oktober 2016 - vers.1 (1569773 - EMN-2017-
00946)
2. Aftale om Øresundsvandsamarbejdet for 2015 og frem (1569778 - EMN-2017-00946)

19 (Åben) Lånoptagelse - Klimatilpasningsprojekt - Gentofterenden
 
Sags ID: EMN-2017-00702

Resumé
Der søges om godkendelse af lånefinansiering af afholdte udgifter til projektering og udbud af 
klimatilpasningsprojektet af Gentofterenden.

Projektet udføres i samarbejde med Nordvand/NOVAFOS, der finansierer ydelserne på de 
hjemtagne lån.

Baggrund
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Kommunalbestyrelsen har den 27. oktober 2014, dagsordenspunkt 4, enstemmigt og den 12. 
december 2016, dagsordenspunkt 6, med 17 stemmer for (C, A, V, B og Lisbeth Winther ()), 1 
stemme imod (D), mens 1 (Ø) undlod at stemme, givet anlægsbevillinger på henholdsvis 4,35 mio. 
kr. og 4,44 mio. kr., i alt 8,79 mio. kr. til projektering og udbud af klimatilpasningsprojektet af 
Gentofterenden. 
Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig, at projektet finansieres ved låneoptagelse, samt at 
Nordvand finansierer ydelserne på lånet. 

På mødet den 29. marts 2016, dagsordenspunkt 9, vedtog Kommunalbestyrelsen med 16 stemmer 
for (C, A, V, B og I), mens 1 (Ø) undlod at stemme, at optage et fastforrentet lån i KommuneKredit 
vedrørende anlægsbevillingen fra 2014. 

Nærværende sag vedrører låneoptagelse til anlægsbevillingen fra 2016, hvor de samlede udgifter 
til projektering og udbud beløber sig til 3,77 mio. kr.

Udgiften kan lånefinansieres, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse § 
2, stk. 1, pkt. 19. I henhold til om lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., 
kan spildevandsselskaber medfinansiere kommunale projekter, der aflaster 
spildevandsforsyningens indsats inden for bla. klimatilpasning.

Det er aftalt med Nordvand, at finansieringen sker ved at optage et fastforrentet 25-årigt aftalelån, 
hvilket ligger på linje med kommunens egen politik vedr. lånoptagelse på forsyningsområdet.

Det vurderes, at låneoptagelse i KommuneKredit, med en låneindikation med en rente på 1,68 %, 
er det mest fordelagtige.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der optages et fastforrentet 25-årigt aftalelån i KommuneKredit på 3,77 mio. kr.
2. At ydelser på dette lån fuldt ud finansieres af Nordvand.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 20-02-2017
Økonomiudvalget den 20. februar 2017

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Forelæggelse af: Søren B. Heisel
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Indlæg af: Jeanne Toxværd, Poul V. Jensen og Marie-Louise Andreassen

Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) 
for og 1 stemme (D) imod.
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Beslutning om klimatilpasningsprojekter bør ske på 
grundlag af en overordnet klimatilpasningsplan. Endvidere skal klimatilpasningsprojekter 
finansieres via det skattefinansierede område og ikke pålægges vandprisen – 
Takstfinansierede område.”

Bilag

20 (Åben) Etablering, renovering eller genetablering af køkkener på plejehjem
 
Sags ID: EMN-2017-01205

Resumé
Poul V. Jensen (D) har anmodet om, at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens
dagsorden til møde den 27. februar 2017:

”Jeg stiller forslag om, at Gentofte Kommune ansøger puljen kr. 425 mio. til etablering, renovering 
 eller genetablering af køkkener på plejehjem.

Vi har de seneste par år, konstateret en ringe tilfredshed med maden  fra Det Danske Madhus, 
som flere af kommunes plejehjem modtager færdiglavet mad fra.

Ved prøvesmagninger har seniorrådet fundet kvaliteten af maden for ringe, hvilket jeg til fulde er 
enig i.

Jeg mener, vi i Gentofte skal sikre ældre medborgere en god velsmagende og nærende kost som 
tilberedes på de enkelte plejehjem.

Finansieringen af et eller flere køkkener (anlægsudgifter) kan ske via midler fra puljen i 
kombination med tildeling af midler fra rammen for større vedligehold og forbedringer af 
kommunens ejendomme.”

Baggrund
..

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017
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Forelæggelse af: Poul V. Jensen

Indlæg af: Bente Frimodt-Møller, Jeanne Toxværd, Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth 
og Poul V. Jensen.

Vedtagelse: 
Forslaget blev nedstemt med 2 stemmer (D og Ø) for og 17 stemmer (C, A, V, B og 
Lisbeth Winther (Uden for Parti)) imod. C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti) 
stemte imod under henvisning til at drøftelse heraf vil finde sted på førstkommende 
ordinære kommunalbestyrelsesmøde i marts 2017.

Bilag


