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Møde i Kommunalbestyrelsen den 09. oktober 2007 
 
 
1  Åbent   Meddelelser fra formanden 
 
046268-2006 
  

Beslutning 
Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2007. Ingen. 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 09. oktober 2007 
 
 
2  Åbent   2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2008 
 
036398-2007 
  

 

Resumé
Kommunalbestyrelsen har 1. behandlet forslaget til Gentofte - Plan 2008 med 
overslagsårene 2009-2011 den 11. september 2007. Kommunalbestyrelsen vedtog 
enstemmigt at oversende forslaget til Gentofte – Plan 2008 til 2. behandling.  
  
  

Baggrund

Gentofte - Plan er en samling af kommunens budget, Kommuneplan og servicestrategi 
i ét dokument og en proces.  Forslaget til Gentofte - Plan 2008 indeholder en samlet 
beskrivelse af Kommunalbestyrelsens strategi i form af vision, tværgående 
indsatsområder og politikker samt mål og økonomi for målområder. Endvidere er der i 
år særligt fokus på formulering af forslag til Kommuneplan 2009 som opfølgning på 
den vedtagne kommunestrategi. 
  
Forslag til Gentofte - Plan 2008 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i 
forbindelse med fagudvalgsbehandlingerne i august 2007. Til Økonomiudvalgets møde 
den 3. september 2007 er endvidere sendt et nyt bilag om forslag til Kommunenplan 
2009 med redaktionelle rettelser. Det samlede materiale fremgår af mappen Gentofte - 
Plan 2008, mappe II. Den 25. september 2007 er udsendt en revideret takstoversigt for 
Børne- og Skoleudvalget samt en ekstra side til Socialudvalgets takstoversigt med 
tilføjelse af takster for de takstfinansierede sociale institutitoner, jf. rammeaftalen. 

Fristen for aflevering af ændringsforslag til Gentofte - Plan 2008 er udskudt til torsdag 
den 27. september kl. 11.00. Eventuelle ændringsforslag vil således tidligst blive 
udsendt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 27. september. Det 
indstilles endvidere til Økonomiudvalget, at der fastsættes frist for aflevering af hvilke 
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Beslutning 
Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2007. Forelæggelse af: Borgmesteren. 
Indlæg af: Marie-Louise Andreassen, Eva Hvidt, Søren B. Heisel, Irene LÃ¼tken, 
Birgit Hemmingsen, Brigitta Volsted Rick, Pia Nyring, Mogens Vad, Steen 
Mogensen, André Lublin og Lisbeth Winther. Vedtagelse: Ad 1: Vedtaget, idet der 
henvises til vedlagte oversigt af 9. oktober 2007 vedrørende afstemninger om 
ændringsforslag. Ad 2: Enstemmigt vedtaget. Ad 3: Enstemmigt vedtaget. 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 

punkter i ændringsforslagene partierne ønsker til særskilt afstemning, tirsdag den 2. 
oktober kl. 11.00. Oversigten over afstemningstemaer forventes efterfølgende at 
blive udsendt sammen med dagsorden til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. 
oktober.  

Vurdering
Ved 2. behandlingen af Gentofte - Plan 2008 vedtages Gentofte Kommunes strategi og 
hermed kommunens  budget og servicestrategi samt forslag til Kommuneplan 2009.  
Forslag til Kommuneplan 2009 skal i offentlig høring i mindst 8 uger, hvilket forventes 
at ske omkring årsskiftet 2007/2008. Byplanudvalget vil blive orienteret om høringen 
inden gennemførelsen. 
  
  

Indstilling
Plan og Budget og Regnskab indstiller 
  
Til Økonomiudvalget: 
  
1. At partierne inden tirsdag den 2. oktober kl. 11.00 kan aflevere en oversigt over, 
hvilke punkter i ændringsforslagene partierne ønsker til særskilt afstemning ved 2. 
behandlingen i Kommunalbestyrelsen 
  
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
1. At Gentofte - Plan 2008 inkl. forslag til Kommuneplan 2009, budget og 
servicestrategi vedtages, idet Kommunalbestyrelsen stemmer om, hvilke 
ændringsforslag der skal indarbejdes i Gentofte - Plan 2008 
   
2. At de i takstoversigten angivne takster vedtages 
  
3. At Kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage nødvendige tekniske tilretninger i 
budgettet. 

Tidligere beslutninger
Økonomiudvalget den 01-10-2007 
 
Økonomiudvalget, den 1. oktober 2007. Ad 1: Vedtaget, at der foretages afstemning 
vedrørende samtlige punkter i den på mødet omdelte oversigt over 
afstemningstemaer. Ad 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Oversigt over afstemningstemaer - 9. oktober 2007 Åben i Captia
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 09. oktober 2007 
 
 
3  Åbent   Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2008 
 
036801-2007 
  

 

 

 

 

 
Beslutning 
Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2007. Forelæggelse af: Borgmesteren. 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

Resumé
I forbindelse med at Kommunalbestyrelsen behandler og vedtager Gentofte Plan 2008, 
skal Kommunalbestyrelsen fastlægge kirkeskatteprocenten for budgetåret 2008. 

Baggrund
Grundlaget for fastsættelse af skatteprocent for kirken, er Provstiudvalgets budget, 
andel af Landskirkeskatten og skøn over udskrivningsgrundlag for kirken. 
Oversigt over kirkebudget for 2008 og overslag for 2009-2011, samt bemærkninger til 
budgettet, er vedlagt som bilag. Budgetoverslaget for 2009-2011 er et teknisk 
fremskrevet budget, da der kun foreligger et konkret budget fra kirken for 2008. 

Vurdering
Med de anvendte forudsætninger og med en nedsættelse af  kirkeskatten fra 0,42 til 0,41 
procent, har kirkens budget et underskud på 76.000 kr. i 2008. Med et forventet opsamlet 
underskud fra 2007 på 177.000 kr., bliver kirkens gæld til kommunen på ca. ¼ mio. kr. med 
udgangen af budget 2008. Disse tal bygger på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Såfremt 
der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag er der stort set balance i kirkens økonomi 
ultimo 2008. I det teknisk fremskrevne budget er der overskud i de enkelte budgetår og det 
vurderes derfor, at der er basis for en nedsættelse af kirkeskatten fra 2008 med 0,01 procent. 

Indstilling
Budget og Regnskab indstiller 
  
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
  
At kirkeskatteprocenten for 2008 fastsættes til 0,41 procent, hvilket er en nedsættelse i 
forhold til 2007 på 0,01 procent. 
  

Tidligere beslutninger
Økonomiudvalget den 01-10-2007 
 
Økonomiudvalget, den 1. oktober 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Kirkebudget 2008-2011- 2007.09.13 Åben i Captia
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