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1 (Åben) Lokalplan 367 for Gyldenlundsvej 43 -57. Endelig vedtagelse
 
Sags ID: EMN-2015-12584

Resumé
Forslag til lokalplan 367 for Gyldenlundsvej 43 - 57 har været udsendt i offentlig høring.

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

Baggrund
På mødet den 5. marts 2015, pkt. 3, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at udsende forslag 
til lokalplan 367 for Gyldenlundsvej 43 - 57 i offentlig høring.

Hidtil har DSB ejet ejendommene, men da DSB ønsker at frasælge, vil der fremtidigt være flere 
forskellige ejere. Lokalplanens formål er at sikre, at der også fremtidigt vil være en arkitektonisk 
helhed og visuel sammenhæng i området. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser, der stiller 
krav om ensartethed vedrørende bl.a. farver og materialer. Derudover er der også bestemmelser 
om, at hegn i skel visse steder skal fastholdes som levende hegn, da den grønne struktur er et 
væsentligt element i områdets fremtoning. 

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 1. april – 27. maj 2015. 
Banedanmark (der ejer banelegemet op til lokalplanområdet) har meddelt, at de ikke har 
bemærkninger til lokalplanforslaget. Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening har gjort 
opmærksom på, at det er godt, at området sikres med en lokalplan, hvis formål er at værne om 
områdets værdier. 

Derudover er der modtaget to høringssvar. I det ene høringssvar bliver der spurgt til lovligheden af 
opbevaring af ting i haverne. I det andet høringssvar er der et ønske om yderligere bestemmelser i 
lokalplanen vedrørende ensartning af postkasser og lamper, forslag til tilretning af tegningsbilag 
samt spørgsmål vedrørende farver på træværk.

Vurdering
På baggrund af den offentlige høring foreslår Plan og Byg, at tegningsbilaget ændres, og at 
farvevalget muliggøres som ønsket.

De foreslåede ændringer har en sådan karakter, at lokalplanen kan vedtages uden supplerende 
høring.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 367 for Gyldenlundsvej 43 - 57 vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede 
ændringer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 13-08-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
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Bilag
1. Lokalplan 367 forslag - høring (355999 - EMN-2015-01998)
2. Høringsnotat (591793 - EMN-2015-12584)
3. Høringssvar (592246 - EMN-2015-12584)

2 (Åben) Høring om indstilling til fredning af Hellerup Strandpark og Lystbådehavn
 
Sags ID: EMN-2015-11990

Resumé
Kulturstyrelsen har meddelt, at Det Særlige Bygningssyn har indstillet, at Hellerup Strandpark og 
Lystbådehavn fredes. 

Gentofte Kommunes bemærkninger skal sendes til Kulturstyrelsen senest den 1. september 2015. 
Der skal tages stilling til godkendelse af udkast til høringssvar.

Baggrund
Med skrivelse af den 23. januar 2015 meddeler Kulturstyrelsen, at Det Særlige Bygningssyn på sit 
møde den 10. december 2014 på baggrund af forslag fra Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur har indstillet, at Hellerup Strandpark og Lystbådehavn på Onsgårdsvej og 
Strandparksvej, 2900 Hellerup, matr. nr. 16hx og dele af 16kx, Gentofte Kommune, bliver fredet. 

Samtidig meddeles det, at bemærkninger til fredningsforslaget skal være Kulturstyrelsen i hænde 
senest den 1. maj 2015. Denne frist er udskudt til 1. september 2015. Senest 3 måneder efter 
denne frist skal Kulturministeren beslutte, om området skal fredes.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er en forening, der samler enkeltpersoner og 
mere end 90 lokale bevaringsforeninger, og som arbejder for bevaring af kulturarv. Foreningen har 
efter bygningsfredningsloven ret til at få forelagt et fredningsforslag for Det Særlige Bygningssyn.

Det Særlige Bygningssyn udtaler, at ”Bygningssynet finder, at lystbådehavnen Hellerup Havn med 
Hellerup Strandpark opført 1912-1918 af G.N. Brandt i samarbejde med Edward Thomsen samt 
lystbådehavnens moler og slæbesteder anlagt 1910 har de arkitektoniske og kulturhistoriske 
værdier, der kan begrunde en fredning som et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk.”

Det anføres i indstillingen fra Det Særlige Bygningssyn, at formålet med fredningen er at ”bevare et 
landskabsarkitektonisk og kulturhistorisk særdeles væsentligt anlæg af havearkitekt G. N. Brandt 
som et vigtigt element i den umistelige helhed lystbådehavnen udgør.”

Det Særlige Bygningssyn har udvidet forslagets fredningsomfang i forhold til forslaget fra 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, idet også havnebassin, slæbesteder og moler 
tages med.

Fredningsforslaget beskriver de elementer i området, som anses for væsentlige at bevare, og der 
er en anbefaling af at genetablere en forsænkning i staudehaven samt forslag til elementer ved en 
fremtidig renovering af tennisklubbens klubhus.

Fredningsforslaget indeholder ikke herudover retningslinjer for området. Konsekvensen af en 
fredning for den fremtidige drift og anvendelse er således ikke kendt. Det fremgår af Lov om 
bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, at det fredede skal holdes i forsvarligt 
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stand, og at arbejder på det fredede – udover almindelig vedligeholdelse – kræver tilladelse fra 
kulturministeren, samt at kulturministeren inden 3 måneder efter ansøgning skal tage stilling til det 
ansøgte.

Fredningsforslaget er offentlig bekendtgjort på Kulturstyrelsens hjemmeside og sendt i høring hos 
Foreningen Fogus, Hellerup Idrætsklub (tennisafdelingen), Hellerup Sejlklub, Hellerup Kajakklub, 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Bygningskultur Danmark, Europa Nostra 
Danmark, Bygnings Frednings Foreningen BYFO, Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, 
Dansk Landskabsarkitektforening, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og Kulturmiljørådet 
for København og Frederiksberg.

Plan og Byg har den 27. juli 2015 modtaget en udtalelse om fredningsforslaget fra Bestyrelsen for 
Gentofte Kommunes Havne. Endvidere har Gentofte Kommune til orientering modtaget det 
høringssvar, som Hellerup Sejlklub vil sende til Kulturstyrelsen, høringssvar fra Hellerup 
Fægteklub, udtalelse fra Kajakklubben Nova og udtalelse af fra Hellerup Roklub, der alle taler mod 
en fredning.

Byplanudvalget har den 6. januar 2015, pkt. 2, enstemmigt bemyndiget Plan og Byg til at 
udarbejde forslag til lokalplan med bevaringsbestemmelser for området.

Vurdering
Teknik og Miljø finder, at en fredning af det foreslåede område grundlæggende er helt unødvendig, 
idet Gentofte Kommune i mere end 100 år, siden etableringen af det omhandlede område, som 
ejer og myndighed har taget vare på området med stor respekt for dets arkitektoniske og 
kulturhistoriske værdier, således at det i dag fremstår, som det var tænkt af G. N. Brandt.

Dette er sket samtidigt med, at området har kunnet udvikle sig som et meget velfungerende 
rekreativt fritidsområde, og for nyligt også er blevet sikret med anlæg til 
højvandssikring/kystbeskyttelse.

Dette afspejles også i kommunens planlægning, idet Hellerup Havn og Strandpark er ét af 33 
karakteristiske bevaringsværdige bymiljøer, der er udpeget i Kommuneplan 2013, og at kommunen 
i samarbejde med beboere, brugere og øvrige interessenter er ved at udarbejde en lokalplan med 
bevaringsbestemmelser for området, som forventes sendt i høring i løbet af efteråret 2015.

Havnebestyrelsens bemærkninger er medtaget ved udarbejdelsen af forslaget til Gentofte 
Kommunes høringssvar, ligesom klubbernes brugersynspunkter er inddraget.

Den intense rekreative og idrætsmæssige brug af området er en del af stedets ånd og 
kulturhistorie. Det er derfor helt afgørende, at disse aktiviteter kan foregå og udvikles i takt med 
udviklingen inden for det rekreative og idrætsmæssige område. 

Teknik og Miljø finder, at en lokalplan er et bedre og tilstrækkeligt grundlag til at sikre stedets 
særlige kvaliteter og funktion.

Teknik og Miljø anbefaler, at det meddeles Kulturstyrelsen, at Gentofte Kommune opfordrer til, at 
der træffes beslutning om ikke at fremme en fredning, samt hvis det påtænkes at fremme en 
fredning – på trods af ovenstående – da forudsætte, at Gentofte Kommune bliver inddraget inden 
en beslutning træffes.

Teknik og Miljø anbefaler endvidere, at det meddeles, at det i tilfælde af en fredning er Gentofte 
Kommunes standpunkt, at fredningen på ingen måde må omfatte de havne- og idrætslige arealer 
og anlæg.
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Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At udkast til høringssvar godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 13-08-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Irene Lütken (A) tog forbehold.

Bilag
1. Gentofte Kommunes høringssvar vedrørende forslag til fredning af Hellerup Havn og 
Strandpark (637267 - EMN-2015-11990)
2. Kulturstyrelsens brev af 23. januar 2015 vedrørende fredning af Hellerup Strandpark og 
Lystbådehavn (417327 - EMN-2015-11990)
3. Bestyrelsen for havnene, høringssvar (622519 - EMN-2015-11990)
4. Høringssvar Hellerup Sejlklub med note..pdf (640622 - EMN-2015-11990)
5. Svar fra Kajaklubben Nova (641103 - EMN-2015-11990)
6. 2015.08.06, Høringssvar fra Hellerup Fægte-Klub vedr. Kulturstyrelsens fredningsforslag for 
Hellerup Strandpark og Lystbådehavn.pdf (641085 - EMN-2015-11990)
7. Svar fra Hellerup Roklub vedr. fredning (641104 - EMN-2015-11990)

3 (Åben) Anlægsbevilling Digitalisering af folkeskoler 2015
 
Sags ID: EMN-2015-11968

Resumé
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2015, 
således at arbejdet med digitalisering af folkeskolerne kan fortsætte i 2015.

Anlægsbevillingen i 2015 benyttes til understøttelse af arbejdet med Folkeskolens 
Brugerportal- Initiativ, udbygning af sikkerhed og kapacitet på skolernes netværk herunder 
at give skolernes pædagogiske medarbejdere adgang til Gentofte platformen, omlægning 
af daginstitutioners og skolers supportstruktur og finansiering af digitalt arbejdsredskab for 
medarbejdere.

Baggrund
Digitalisering af skolerne skal understøtte visionen ”Læring uden grænser” ved at 
skabe og udnytte digitale muligheder.
Til digitalisering af skoleområdet er der afsat i alt 35 mio. kr. for perioden 2012 til og 
med 2015. 

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 at anlægsbevilge 7,5 mio. kr. til digitalisering i 
folkeskolerne med igangsætning i 2012, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til 
Velfærdsinnovation i budget 2012. I 2012 blev pengene fortrinsvis benyttet til 
udbygning af digital infrastruktur på skolerne gennem optimering af kapacitet og 
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sikkerhed på trådløst netværk samt elevers og medarbejderes adgang til digitalt 
arbejdsredskab.

I 2013 var der afsat et rådighedsbeløb på 12,5 mio. kr., som blev bevilget til 
investeringer i digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skolerne, 
kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere, udbygning af kapacitet og 
sikkerhed på skolernes it-netværk, understøttende organisation og en analyse af BYOD 
(Bring Your Own Device). 

I 2014 var der afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr., som af kommunalbestyrelsen 
blev bevilget til etablering af 1:1 gennem BYOD og digitalt arbejdsredskab til 
medarbejdere.

Anlægsbevillingen indeholder følgende investeringer:

Folkeskolens brugerportal-initiativ
Med den nye folkeskole følger behovet for nytænkning af elevernes læring og lærernes 
undervisning. Derfor arbejder KL og Undervisningsministeriet med et nyt 
brugerportalinitiativ, som skal give alle elever, forældre, lærere og skoleledere en 
samlet digital adgang til alle it-systemer, der vedrører den enkelte elev. 
Brugerportalen bygges op om tre centrale dele: Et dashboard/indgangsportal, en 
samarbejdsplatform og en læringsplatform.
Brugerportalen giver mulighed for, at daginstitutionsområdet og skolerne kan få fælles 
samarbejdsplatform. Brugerportalen skal senest være implementeret på alle skoler 
med udgangen af 2017. Der afsættes 1,5 mio. kr. til forberedelse og gennemførelse af 
udbud og indkøb af nødvendige systemer og komponenter i Folkeskolens 
Brugerportals initiativ.

Udbygning af skolernes it-netværk og medarbejderes adgang til Gentofte platform 
Fortsat udbygning af kapacitet og sikkerhed på skolernes it-netværk. For bedst muligt 
at understøtte betingelserne for at eleverne kan medbringe og benytte privat digitalt 
udstyr i undervisningen (BYOD), skal skolernes netværk fortsat sikkerheds- og 
kapacitetsmæssigt optimeres. 

For at give skolernes personale bedst mulige digitale arbejdsbetingelser skal skolernes 
pædagogiske medarbejdere have adgang til Gentofte Platformen. Derfor vil Børn og 
Skole etablere en forbindelse mellem det pædagogisk og administrative net, således at 
de pædagogiske medarbejdere både har adgang til digitale pædagogiske resurser 
sammen med eleverne og adgang til kommunens samarbejdsplatform sammen med 
kommunens øvrige medarbejdere. Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. til forarbejde og 
udbygning af netværkskapacitet og adgang til Gentofte Platform. 

Omlægning af daginstitutioner og skolers supportstruktur 
Den øgede digitalisering af daginstitutioner og skoler betyder ændrede behov for 
support. Børn og Skole ønsker at organisere en support, der bedst og billigst kan 
tilgodese institutionernes nye behov. Der afsættes 0,5 mio. kr. til afdækning og indkøb 
af understøttende it-systemer.

CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere 
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Alle pædagogiske medarbejdere på skolerne har siden august 2013 fået stillet et 
personligt digitalt arbejdsredskab til rådighed af Børn og Skole. Ordningen finansieres 
over 3 år fra 2013 – 2015 med 1,5 mio. kr. om året. 

Overordnet budget for de enkelte områder fremgår nedenfor:

Projekter Mio. kr.
Folkeskolens brugerportal-initiativ 1,50
Udbygning af skolernes it-netværk og medarbejderes adgang til Gentofte platform 1,50
Omlægning af daginstitutioner og skolers supportstruktur 0,50
CYOD – digitalt arbejdsredskab til medarbejdere 1,50
I alt 5,00

På baggrund af ovenstående og drøftelse i Børne- og Skoleudvalget vurderer Børn og 
Skole, at det er hensigtsmæssigt, at der bevilges 5 mio. kr. til fortsat digitalisering af 
folkeskolerne i Gentofte Kommune.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 5 mio. kr. jf. skema 4 til digitalisering i folkeskolerne 2015, 
finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til digitalisering af folkeskoler i 2015.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 4 - Digitalisering af folkeskolen 2015 (638261 - EMN-2015-11968)

4 (Åben) Anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til klargøring af nye lokaler til Tranehaven
 
Sags ID: EMN-2015-14062

Resumé
De afsatte midler på 1, 3 mio. kr. på investeringsoversigten til udvidelse af Tranehavens 
genoptræningsfaciliteter søges anlægsbevilget. 

Baggrund
For at imødekomme den stigende efterspørgsel på kommunal genoptræning besluttede 
Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetforliget i 2014 at afsætte 1,3 mio. kroner på 
investeringsoversigten til udvidelse af Tranehavens kapacitet i form af nye træningslokaler og -
faciliteter.  

Tranehaven har efterfølgende lejet sig ind i nogle passende ledige lokaler i Kastanjehuset, 
Bernstorffsvej 20 tilhørende Sankt Lukas stiftelsen. Der forestår nu et klargøringsarbejde i form af 
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tilpasning af de fysiske rammer, opgradering af installationer, tilvejebringelse af 
handicaptilgængelighed og træningsudstyr m.m., så lokalerne kan benyttes til 
genoptræningsformål med tilhørende personale- og administrative funktioner. 

Projektet udbydes som fagentreprise, og byggestyringen varetages af Sankt Lukas Stiftelsens 
driftsafdeling i tæt dialog med Tranehaven og Gentofte Ejendomme. Forventet ibrugtagning i løbet 
af 4. kvartal 2015. De afsatte midler på investeringsoversigten søges derfor frigivet.

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
  
At der anlægsbevilges 1,3 mio. kr. jf. skema 3 til nye lokaler til Tranehaven finansieret af det 
afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2015.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 3. Nye lokaler til Tranehaven (640724 - EMN-2015-14062)

5 (Åben) I/S Vestforbrænding, godkendelse af låneramme
 
Sags ID: EMN-2015-13570

Resumé
Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anmodningen fra I/S 
Vestforbrænding om godkendelse af en foreløbig låneramme for 2015-2016 på 280 mio. kr.

Baggrund
I/S Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 20. maj 2015 godkendt en foreløbig låneramme 
for 2015-2016 på 280 mio.kr.

Bestyrelsens beslutning skal efterfølgende godkendes i samtlige interessentkommuners 
kommunalbestyrelser, hvorfor I/S Vestforbrænding har anmodet blandt andet Gentofte Kommune 
om godkendelse af en foreløbig låneramme på 280 mio. kr. til finansiering af låneberettigede 
anlægsudgifter i 2015/16.

Låneoptagelsen vurderes at være nødvendig i forhold til I/S Vestforbrændings planlagte 
investeringer. Låneoptagelsen har hjemmel i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse 
om låntagning og garantistillelse. Låneoptagelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Kommunen hæfter for låneoptagelsen med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet. Dette 
betyder, at Gentofte Kommune hæfter for ca. 8% af lånebeløbet svarende til ca. 22,4 mio. kr. Det 
bemærkes, at I/S Vestforbrændings låneoptagelse ikke påvirker Gentofte Kommunes 
lånemuligheder.

Indstilling
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Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At foreløbig låneramme på 280 mio. kr. vedr. låneberettigede anlægsudgifter i 2015/16 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

6 (Åben) Garantistillelse for lån i Nordvand
 
Sags ID: EMN-2015-14154

Resumé
Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anmodningen fra 
Nordvand A/S om udstedelse  af en kommunal lånegaranti for 2015 på 327 mio. kr.

Baggrund
Nordvands bestyrelse har på møde november måned 2014 og april måned 2015 godkendt 
en foreløbig låneramme for 2015 på 327 mio. kr. til gennemførsel af planlagte 
investeringer i 2015 til ledninger, vandværker, bassiner, m.v. 

Bestyrelsens beslutning skal efterfølgende godkendes i Kommunalbestyrelsen, og 
Nordvand har anmodet Gentofte Kommune om udstedelse  af en kommunal lånegaranti 
på 327 mio. kr. til finansiering af låneberettigede anlægsudgifter i 2015. 

Lånet optages i KommuneKredit, og låneoptagelsen forventes at ske i danske kroner med 
fast rente og en løbetid på 40 år, idet lånene skal refinansieres efter 20 år. 

Der opkræves løbende garantiprovision på 0,5 % af restgælden.

Låneoptagelsen vurderes at være nødvendig i forhold til Nordvands planlagte 
investeringer. Låneoptagelsen har hjemmel i Økonomi- og Indenrigsministeriets 
bekendtgørelse om låntagning og garantistillelse. Låneoptagelsen og garantistillelsen 
belaster ikke kommunens låneramme.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kommunegaranti  for Nordvand lån på 327 mio. kr. vedr. låneberettigede anlægsudgifter 
i 2015 udstedes.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

7 (Åben) Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2015/halvårsregnskab
 
Sags ID: EMN-2015-11680

Resumé
Økonomi forelægger rapportering for 2. kvartal/halvårsregnskabet til godkendelse.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 30. juni 2015.

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til
Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter de eksterne krav om udarbejdelse af 
halvårsregnskab.

Kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2015 udgør kommunens halvårsregnskab, som skal godkendes 
af Kommunalbestyrelsen, indsendes til Social- og Indenrigsministeriet og offentliggøres på 
kommunens hjemmeside.

Baggrund
Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige 
tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens økonomiske 
situation/udvikling. Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte 
målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er følgende:

• Der er uændret en forventning om, at servicerammen vil blive overholdt.

• Likviditeten ultimo 2015 forventes at være ca. 41 mio. kr. højere end estimeret pr. 31. marts 
2015 og 12,1 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede niveau.

• Anlægsforbruget på det skattefinansierede område vurderes at blive 445 mio. kr. eller ca. 
10 mio. kr. lavere end pr. 31. marts 2015.

• Det strukturelle driftsresultat forbedres med 20 mio. kr. sammenlignet med vurderingen pr. 
31. marts. Heraf bidrager ændret P/L-regulering med 11,6 mio. kr.; bedre priser på telefoni 
med 1,0 mio. kr. mens ansøgte tillægsbevillinger bidrager med 7,7 mio. kr.

Ansøgte tillægsbevillinger
Ansøgte tillægsbevillinger forbedrer samlet resultatet med 7,7 mio. kr. 

Serviceudgifter - merudgifter på 0,8 mio.kr.
De væsentligste reguleringer er:
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• Flere tjenestemænd, som samtidig i gennemsnit får udbetalt en højere pension
• Lavere udgift til brandslukningsopgaven efter fornyet kontraktindgåelse med Falck
• En ekstra 10. klasse og flere to-sprogselever 
• Lavere forbrug på centrale konti/puljer på dagtilbudsområdet (bl.a. lavere forbrug på 

sygdomspulje)

Overførselsudgifter – merudgifter på 8,6 mio.kr.
Sundhedsudgifter. Gentofte Kommune oplever - ligesom andre kommuner i hovedstadsregionen - 
stigende udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Stigningen ses 
især på den ambulante somatik. Der forventes et merforbrug på 8 mio. kr. i 2015. 

Skatter, tilskud, udligning og renter – merindtægter på 20,5 mio.kr.
Kommunens indtægter forventes i alt at stige med 20,5 mio. kr. som følge af tilskud til flygtninge, 
midtvejsregulering af bloktilskud, delvis kompensation grundet fejl i SKATs ejendomsvurdering 
(tilbagebetaling for 2014) og beskæftigelsestilskud samt lavere renteudgifter, som følge af de 
lavere renteniveauer.

Anlægsudgifter, fjernvarme og låneoptagelse
Kommunens skattefinansierede anlægsudgifter i 2015 skønnes at blive 445,4 mio. kr. 
Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (fjernvarmen) forventes at blive 141,1 mio. kr.

Indstilling
Økonomi indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At de bevillingsmæssige forhold i kvartalsrapporteringen godkendes med de beskrevne 

tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på 7,7 mio.kr. samt effekt af PL-regulering og 

bedre priser på telefoni på 12,6 mio.kr., i alt 20,3 mio.kr. overføres til likvide aktiver.
3. At halvårsregnskabet godkendes og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Rapportering 2015 - halvårsregnskab (649325 - EMN-2015-11680)

8 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg om Ungepolitik for Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2015-13671

Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Ungepolitik for Gentofte Kommune forelægges 
hermed til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og 
Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
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Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til 
kommissorium for opgaveudvalg om Ungepolitik i Gentofte Kommune drøftes på møde i august i 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i 
Kommunalbestyrelsen i august 2015. 

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om Ungepolitik for Gentofte Kommune forelægges til 
drøftelse i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen om 
vedtagelse af kommissoriet på mødet den 31. august 2015.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentofte Plan 2015 at fortsætte arbejdet på 
tværs af de politiske udvalg med at tydeliggøre en ny politisk vision for ungeområdet. 

Det er besluttet, at arbejdet skal tage udgangspunkt i De fem ledetråde for det gode ungeliv. Målet 
med ledetrådene er at etablere en fælles tilgang til en koordineret ungeindsats med henblik på, at 
alle unge har et godt ungeliv, med særligt fokus på trivsel, uddannelse og beskæftigelse. 

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede i forlængelse af en generel temadrøftelse om unge på sit møde 
den 15. april 2015, pkt. 1, et udkast til kommissorium for opgaveudvalg om en ungepolitik. 

Opgaveudvalget får til opgave at: 
• Udarbejde forslag til en ungepolitik, der skal anlægge et helhedsorienteret perspektiv på 

ungeliv i Gentofte. Ungepolitikken skal henvende sig direkte til de unge og samtidig danne 
grundlag for de politiske prioriteringer af ungeindsatsen.

• Inddrage, gå i dialog og samskabe med en bred og varieret gruppe af interessenter 
• Sikre sammenhæng mellem ungepolitikken og det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen
• Sikre sammenhæng til visionerne Børn forandrer verden og Læring uden grænser
• Udvikle modeller og principper for fremtidig, kontinuerlig ungedialog indenfor alle 

politikområder
• Udarbejde forslag til effektmål og styringsgrundlag for en politisk opfølgning i forhold til 

implementering af og arbejdet med ungepolitikken både organisatorisk, fagligt og 
økonomisk

Opgaveudvalget foreslås sammensat af fem medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ti unge i 
alderen 13-25 år, som besidder et bredt og varieret indblik i ungelivet i Gentofte.

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i september 2015 og foreslås afsluttet i april 2016.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Ungepolitik for Gentofte Kommune 
drøftes med henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 
31. august 2015.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om Ungepolitik for Gentofte Kommune 
vedtages, og
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3. At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalg om Ungepolitik for Gentofte Kommune, 
herunder 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. punkt 
3 i forslag til kommissorium

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Dato: 12-08-2015
Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Kommissorium for ungepolitik - udkast - revideret.docx (591764 - EMN-2015-13700)

9 (Åben) Kommissorrium for opgaveudvalg fællesskaber for børn og unge
 
Sags ID: EMN-2015-12177

Resumé
Forslag til kommissorium for ”Strategi for fællesskaber for børn og unge” forelægges hermed for 
Børne- og Skoleudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og 
Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til 
kommissorium for opgaveudvalg om ”Strategi for fællesskaber for børn og unge” drøftes på møde i 
august i Børne- og Skoleudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i 
Kommunalbestyrelsen i august 2015.

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ” Strategi for fællesskaber for børn og unge” 
forelægges til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget med henblik på indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om vedtagelse af kommissoriet på mødet den 31. august 2015.

Formål og opgaver:
Gentofte har arbejdet systematisk med fællesskab i en række år, og fællesskab er et 
gennemgående tema i de to visioner ”Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden” og ”Læring 
uden grænser” samt i ”Ledetråde for det gode ungeliv”. På trods af dette opleves en stigning i 
antallet af børn i udsatte og sårbare positioner.

Opgaveudvalget har til opgave at:
• Udarbejde forslag til en tydelig strategi for Fællesskab for børn og unge 0-18 år
• Sikre en proces kendetegnet ved dialog, inddragelse og samskabelse

Opgaveudvalget foreslås sammensat af:

- 5 medlemmer fra kommunalbestyrelsen
- 1 skolebestyrelsesformand fra skole med udpræget erfaring for arbejdet med fællesskab
- 1 forælder til barn i skole med anden erfaring med fællesskab
- 1 forælder til barn med særlige forudsætninger
- 1 forælder til barn på Søgårdsskolen
- 1 forælder til et barn der er visiteret til kompetencecenterplads
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- 1 forælder til et barn indskrevet i dagtilbud med tilhørende kompetencecenter
- 1 forælder til et barn i almindeligt dagtilbud
- 1 medlem med erfaring fra arbejdet med fællesskab i andre kommuner
- 2 medlemmer med erfaring/interesse for fællesskab

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i september 2015 og afsluttes i september 2016.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg ”Fællesskaber for børn og unge” drøftes med 
henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 31. august 
2015.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Fællesskaber for børn og unge” 
vedtages, og

3. At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalg om ”Fællesskaber for børn og unge”, herunder 
5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. punkt. 3 i 
forslag til kommissorium.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 10-08-2015
Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget.
Poul V Jensen (I) tog forbehold.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende begrundelse: Det er fortsat usikkert, 
hvordan disse udvalg skal arbejde og politisk sammensættes, samt hvilken betydning det 
har for det øvrige arbejde i Børne- og Skoleudvalget. Enhedslisten synes, det er ærgerligt, 
at man ikke har tænkt inklusion ind i de øvrige arbejdsudvalg.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg  - Stategi for fællesskaber for børn og unge (591763 - 
EMN-2015-13700)
2. At være fælles om noget for nogen - i forskellige roller. Pointer fra oplæg v Stefan Herman 
4. maj 2015 (575540 - EMN-2015-12177)
3. Input fra workshops på Børne- og Skoleudvalgets Dialogmøde om Fællesskab 4. maj 2015 
(575529 - EMN-2015-12177)

10 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg for Børn-Kvalitet-Struktur
 
Sags ID: EMN-2015-11293

Resumé
Forslag til kommissorium for ”Børn-Kvalitet-Struktur på dagtilbudsområdet” forelægges hermed for 
Børne- og Skoleudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og 
Kommunalbestyrelsen.
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Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til 
kommissorium for opgaveudvalg om ”Børn-Kvalitet-Struktur på dagtilbudsområdet” drøftes på 
møde i august i Børne- og Skoleudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i 
Kommunalbestyrelsen i august 2015.

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Børn-Kvalitet-Struktur på dagtilbudsområdet” 
forelægges til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget med henblik på indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om vedtagelse af kommissoriet på mødet den 31. august 2015.

Formål og opgaver:
Udviklingen af en mere bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet er en væsentligt del af 
realiseringen af børnevisionen Tryghed, leg og læring – Børn forandrer verden, og politisk 
forankret i budgettet for 2013-2016. Det er i den sammenhæng også fastlagt, at udviklingen skal 
foregå i dialog med forældre og fagfolk.

Opgaveudvalget skal tage afsæt i det arbejde, der er lavet – blandt andet i form af politisk 
vedtagelse af kvalitetskriterier og procesplan samt Børn og Skoles dialog med institutionerne.

Opgaveudvalget har til opgave at:
• udarbejde forslag til løsninger af Bæredygtig Struktur
• følge op på de økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser for hele dagtilbudsområdet 

af de indgåede aftaler om sammenlægninger og forpligtende samarbejder
• vurdere kvalitetskriterierne blandt andet i lyset af ny forskning og erfaringerne fra de første 

sammenlægninger og forpligtende samarbejder
• vurdere eventuelle nye nationale tiltags betydning for dagtilbudsområdet

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen, 2 formænd fra 
kommunale dagtilbud, 2 formænd fra selvejende dagtilbud, 1 forælder fra kommunalt dagtilbud 
samt 1 forælder fra selvejende dagtilbud.

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes september 2015 og afsluttes juni 2016.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg ”Børn, Kvalitet og Struktur” drøftes med 
henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 31. august 
2015.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Børn, Kvalitet og Struktur” vedtages, og

3. At udpege 11 medlemmer til opgaveudvalg om ”Børn, Kvalitet og Struktur”, herunder 5 
medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. punkt. 3 i forslag 
til kommissorium.

Tidligere beslutninger:
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 10-08-2015
Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget.
Poul V Jensen (I) tog forbehold.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende begrundelse: Der er fortsat usikkert, 
hvordan disse udvalg skal arbejde og politisk sammensættes, samt hvilken betydning det 
har for det øvrige arbejde i Børne- og Skoleudvalget. Enhedslisten mener, at processen 
omkring ”Bæredygtig struktur” er forceret og samarbejdet med personale og forældre i 
daginstitutioner underprioriteret i Børne- og Skoleudvalget. Ligeledes mener Enhedslisten, 
at det i kommissoriet bør fremgå, hvem der indkaldes til opgaveudvalgsmøderne.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg - Børn, Kvalitet og Struktur (591759 - EMN-2015-13700)

11 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg for Skolereformen
 
Sags ID: EMN-2015-12615

Resumé
Forslag til kommissorium for ”Skolereformen i Gentofte” forelægges hermed for Børne- og 
Skoleudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til 
kommissorium for opgaveudvalg om ”Skolereformen i Gentofte” drøftes på møde i august i Børne- 
og Skoleudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i august 
2015.

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Skolereformen i Gentofte” forelægges til 
drøftelse i Børne- og Skoleudvalget med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen om 
vedtagelse af kommissoriet på mødet den 31. august 2015.

Formål og opgaver:
Skolereformen er den meste gennemgribende reform af folkeskolen i mange år, og det kræver et 
helt særligt politisk fokus at sikre målene i reformen. Intentionerne bygger videre på en række ideer 
og principper i Gentofte Kommunes politiske vision for skoleområdet.

Synlig Læring er hjørnestenen i realiseringen af skolereformen i Gentofte og politisk forankret 
blandt andet i budgetaftalen for 2015-2018.

Opgaveudvalgets overordnede opgave er at følge op på realiseringen af skolereformen i Gentofte 
med et særligt fokus på Synlig Læring.

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
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• Forankring af elementerne i skolereformen
• Udvikling af Den Åbne Skole

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, 2 
forældrerepræsentanter fra skole med erfaring fra skolebestyrelsesarbejdet, 3 forældre fra hhv. 0. 
klasse, 1.-6. klasse, 7.-9. klasse, som ikke er repræsenteret fra ovennævnte samt 2 
elevrådsrepræsentanter fra skole med lyst til politikudvikling og gerne erfaring fra elevrådsarbejdet.

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes september 2015 og afsluttes ved udgangen af 2017.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg ”Skolereformen i Gentofte” drøftes med 
henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 31. august 
2015.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Skolereformen i Gentofte” vedtages, og

3. At udpege 12 medlemmer til opgaveudvalg om ”Skolereformen i Gentofte”, herunder 5 
medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. punkt. 3 i forslag 
til kommissorium.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 10-08-2015
Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget.
Poul V Jensen (I) tog forbehold.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende begrundelse: Det er fortsat usikkert, 
hvordan disse udvalg skal arbejde og politisk sammensættes, samt hvilken betydning det 
har for det øvrige arbejde i Børne- og Skoleudvalget. Ligeledes mener Enhedslisten, at det 
i kommissoriet bør fremgå, hvem der indkaldes til opgaveudvalgsmøderne. 

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg - Skolereformen i Gentofte (591762 - EMN-2015-13700)

12 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg om ”Ny Sundhedspolitik”
 
Sags ID: EMN-2015-14158

Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Ny Sundhedspolitik” forelægges hermed til 
Socialudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
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Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til kommissorium 
for opgaveudvalg om ”Ny Sundhedspolitik” drøftes på møde i august i Socialudvalget med henblik 
på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i august. 

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Ny Sundhedspolitik” forelægges til drøftelse i 
Socialudvalget med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om 
vedtagelse af kommissoriet på mødet d. 31. august 2015.

De kommunale udfordringer på sundhedsområdet er voksende. Befolkningen lever længere end 
tidligere, og stadig flere får kroniske sygdomme. Mange af de sygdomme, der medfører behov for 
ydelser i såvel det nære som det øvrige sundhedsvæsen, er livsstilsbetingede og kan forebygges. 
Socialudvalget drøftede forebyggende indsatser på et temamøde om det nære sundhedsvæsen i 
foråret 2015.

Gentofte Kommune har siden 2008 haft en sundhedspolitik. Den første sundhedspolitik var 
gældende i perioden fra 2008 - 2012 og den nuværende sundhedspolitik er gældende i perioden 
2013-2016. Der skal udarbejdes en ny sundhedspolitik for perioden 2017 – 2020. 

Formålet med opgaveudvalget er at udarbejde forslag til en ny sundhedspolitik for perioden 2017-
2020 med det formål at styrke den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme i det nære 
sundhedsvæsen. 

I forslaget til kommissorium lægges op til følgende opgaver for opgaveudvalget:

• At indhente erfaringer - faglig og praktisk - om Gentofte Kommunes handlemuligheder i 
forhold til at fremme sundheden for kommunens borgere.

• At udarbejde forslag til vision, ramme, mål og indsatsområder for sundhedspolitikken og 
udarbejde et samlet og gennemarbejdet forslag til en ny sundhedspolitik for Gentofte 
Kommune for perioden 2017-2020.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ti medlemmer 
med kendskab til det faglige område, erfaring med de unges daglige livsstil, kendskab til 
livssituationen for borgere med Type2 diabetes og kræft, erfaring fra frivilligsektoren og med indsigt 
i forebyggelse samt erfaring fra erhvervslivet med viden om detailhandel og fødevarer.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndes i september 2015 og foreslås afsluttet, så et 
forslag til en ny sundhedspolitik kan behandles i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2016. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget og Økonomiudvalget:
1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ’Ny Sundhedspolitik’ drøftes med 

henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 31. august 
2015.

Til Kommunalbestyrelsen:   
2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ’Ny Sundhedspolitik’ vedtages.
3. At udpege15 medlemmer til opgaveudvalget om ’Ny Sundhedspolitik’ herunder 5 

medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. pkt. 3 i forslag til 
kommissorium. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 19-08-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg - Ny sundhedspolitik (591760 - EMN-2015-13700)

13 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg om ”Integration af flygtninge”
 
Sags ID: EMN-2015-14132

Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Integration af flygtninge” forelægges hermed til 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til kommissorium 
for opgaveudvalg om ”Integration af flygtninge” drøftes på møde i august i Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i 
august. 

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Integration af flygtninge” forelægges til drøftelse i 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen om vedtagelse af kommissoriet på mødet d. 31. august 2015.

Gentofte Kommune og lokalsamfundet står overfor en større opgave end tidligere med at skulle 
modtage og integrere et stigende antal flygtninge. En god modtagelse af de nyankomne flygtninge 
og familiesammenførte har afgørende betydning for, om de hurtigt kan blive aktive og deltagende 
medborgere i det danske samfund. 

Modtagelse af flygtninge har tidligere været drøftet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og 
Socialudvalget for at få et overblik over initiativer og indsatser, ligesom Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget d. 14. april 2015 holdt et dialogmøde med Integrationsrådet om emnet.

Formålet med opgaveudvalget er at samskabe, nytænke og formulere initiativer på tværs af 
kommunen og civilsamfundet og dermed skabe merværdi for de nyankomne, for kommunen og for 
samfundet som helhed. Opgaveudvalget skal primært beskæftige sig med voksne over 18 år og 
deres familier samt have et særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse. 

I kommissoriet lægges op til følgende opgaver for opgaveudvalget:

• At anbefale et fælles mål for succesfuld modtagelse af nyankomne flygtninge og 
familiesammenførte.

• At anbefale indsatser, der kan understøtte familiens unge i at deltage i ungelivet i 
kommunen på lige fod med andre etniske danske.

• At anbefale forskellige typer af tiltag med frivillige foreninger og klubber, som kan bruges i 
modtagelsen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.
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• At anbefale nye og innovative løsninger og indsatser i forhold til uddannelsesmuligheder for 
flygtninge.

• At anbefale nye muligheder for nye partnerskaber og løsninger med virksomheder og 
erhvervsliv i forhold til, i videst muligt omfang, at bringe flygtninge i beskæftigelse.  

Opgaveudvalget foreslås sammensat af fem medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ti 
medlemmer med erfaringer indenfor integrations-, uddannelses-, erhvervs- og frivillighedsområdet 
samt erfaringer fra forenings-, idræts- og kulturlivet.  

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i september 2015 og foreslås afsluttet i juni 2016. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget:

4. At forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ’Integration af flygtninge’ drøftes med 
henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 31. august 
2015. 

Til Kommunalbestyrelsen:   

5. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ’Integration af flygtninge’ vedtages.
6. At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalg om ’Integration af flygtninge’ herunder 5 

medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. pkt. 3 i forslag til 
kommissorium. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dato: 17-08-2015
Punkt 1: Anbefales til Økonomiudvalget.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg -  Integration af flygtninge (591757 - EMN-2015-13700)

14 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg om ”Erhvervspolitik for Gentofte Kommune”
 
Sags ID: EMN-2015-14137

Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Erhvervspolitik for Gentofte Kommune” forelægges 
hermed til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse og videre indstilling til 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til kommissorium 
for opgaveudvalg om ”Erhvervspolitik for Gentofte Kommune” drøftes på møde i august i Erhvervs- 
og Beskæftigelsesudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i 
august. 
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Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Erhvervspolitik for Gentofte Kommune” 
forelægges til drøftelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på indstilling til 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om vedtagelse af kommissoriet på mødet d. 31. 
august 2015.

Erhvervslivet i Gentofte Kommune er et væsentligt element i Gentoftes byliv og bidrager positivt til 
kommunens økonomi. Når der skabes værdi i virksomhederne, medfører det arbejdspladser, 
lønindkomster, investeringer og skatteindtægter.

Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af Gentofte Plan 2015 at øge det 
erhvervsstrategiske fokus, og at der skal udarbejdes en erhvervspolitik for Gentofte Kommune.

Formålet med opgaveudvalget er at udarbejde forslag til en erhvervspolitik. Erhvervspolitikken skal 
sætte rammerne for Gentofte Kommunes indsats, og politikken skal sætte mål for arbejdet med at 
sikre optimale betingelser for vækst og udvikling i virksomhederne. Målet er, at borgere og 
virksomheder i Gentofte Kommune fortsat sikres gode rammebetingelser, herunder drager nytte af 
de regionale initiativer og muligheder.

I kommissoriet lægges op til følgende opgaver for opgaveudvalget:

• At udarbejde forslag til en erhvervspolitik, der kan fungere som en ramme for Gentofte 
Kommunes arbejde med en samlet erhvervsindsats.

• At udarbejde oplæg til implementering af erhvervspolitikken, herunder input til strategi og 
handleplan.

• At sikre sammenhæng mellem erhvervspolitikken og eksisterende relevante politikker og 
kobling til det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen, herunder at sikre sammenhæng til 
Greater Copenhagen samarbejdet og regionens vækst og udviklingsstrategi.

• At tilvejebringe og sikre et tilstrækkeligt og opdateret vidensgrundlag som 
baggrundsmateriale for udvalgets arbejde, herunder viden om erhvervsdemografi, 
virksomhedernes behov, mv.

• At sikre en proces, som er kendetegnet ved dialog, inddragelse og samskabelse.
• At sikre inddragelse af en bred og varieret gruppe af virksomheder, interessenter, 

fagligheder og videnspersoner i arbejdet, herunder at
o inddrage Gentofte Kommunes Lokale Beskæftigelsesråd, virksomheder, 

brancheorganisationer, videnspersoner og fagpersoner fra kommunens 
opgaveområder.

• At udvalget har ansvar for afholdelse af mindst et strategiseminar/erhvervskonference 
og/eller en møderække med bred deltagelse fra Kommunalbestyrelsen, virksomheder og 
øvrige interessenter, hvor resultaterne fra fakta og analysefasen præsenteres og diskuteres 
med henblik på at tilvejebringe konturerne af de strategiske sigtelinjer for vision og 
erhvervspolitikken. 

• At udvalget i samarbejde med de relevante opgaveområder stiller forslag til opfølgning og 
evaluering af erhvervspolitikken. 

Opgaveudvalget foreslås sammensat af fem medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ti 
medlemmer, der dels udpeges efter samråd med interesse- og brancheorganisationer, der 
afspejler erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Gentofte Kommune og regionen som helhed, dels 
kommer fra virksomheder af forskellig størrelse og indenfor forskellige brancher og dels kommer 
fra uddannelsesområdet.  
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Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i september 2015 og foreslås afsluttet, så et forslag til ny 
erhvervspolitik kan behandles i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2016. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Erhvervspolitik for Gentofte Kommune” 
drøftes med henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 
31. august 2015.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Erhvervspolitik for Gentofte Kommune” 
vedtages.

3. At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget om ”Erhvervspolitik for Gentofte Kommune”, 
herunder fem medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. pkt. 
3 i forslag til kommissorium.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dato: 17-08-2015
Punkt 1: Anbefales til Økonomiudvalget.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg - Erhvervspolitik (591761 - EMN-2015-13700)

15 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Trafik - sikker i byen"
 
Sags ID: EMN-2015-13156

Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalg vedrørende ”Trafik – sikker i byen” forelægges hermed 
Teknik- og Miljøudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og 
Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til kommissorium 
for opgaveudvalg om ”Trafik – sikker i byen” drøftes på møde i august i Teknik- og Miljøudvalget 
med henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i august. 

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Trafik – sikker i byen” forelægges til drøftelse i 
Teknik- og Miljøudvalget med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse om 
vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015.

Med afsæt i trafikpolitikken er vedtaget en trafiksikkerhedsplan 2012-2018, der danner grundlaget 
for Gentofte Kommunes trafiksikkerhedsarbejde i perioden. 
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Der er i perioden indtil nu gennemført et betydeligt antal trafiksikkerhedsprojekter, og der er 
udarbejdet nye trafiksikkerhedsanalyser, ligesom der er foretaget en evaluering af de gennemførte 
projekter. 

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 13. januar 2015, punkt 1 og 2 drøftet evalueringen af de 
gennemførte trafiksikkerhedsprojekter og skolevejsprojekter, og på møde den 6. maj 2014 drøftede 
udvalget en foretaget mobilitetsanalyse af cykling til skole og fritid. På møde den 3. februar 2015, 
punkt 1, havde Teknik- og Miljøudvalget en temadrøftelse om trafik, børn og forældre og om 
”Fremtidens Trafikant”. 

I drøftelserne har der været fokus på, at trafiksikkerhedsarbejdet hviler på 2 ben, henholdsvis 
infrastrukturprojekter og påvirkning af trafikadfærd, og der har været peget på, at der er behov for 
fremadrettet at fokusere mere på indsatser i forhold til trafikadfærden.     

Med afsæt i drøftelserne i Teknik- og Miljøudvalget er udarbejdet forslag til kommissorium for 
opgaveudvalg vedrørende ”Trafik – sikker i byen”. I kommissoriet er anført, at opgaveudvalget skal 
komme med forslag til en ny trafiksikkerhedsplan 2017-2020, således at indhøstede erfaringer og 
nye perspektiver bringes i spil. Opgaveudvalget skal gennem sit arbejde have fokus på at 
understøtte trafikanternes adfærd, gensidige respekt og hensyn til medtrafikanter, herunder med 
hensyn til hastighed, valg af transportmiddel og parkering.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 
medlemmer der afspejler forskellige grupper af borgere med interesse for forhold vedrørende trafik 
og sikkerhed; herunder bilister, cyklister, fodgængere, brugere af den kollektive transport, 
”skolevejs-interessenter” og borgere med særlige behov. 

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i september 2015 og afsluttet i maj 2016.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Trafik – sikker i byen” drøftes med 
henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 31. august 
2015. 

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Trafik – sikker i byen” vedtages, og

3. At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalg om ”Trafik – sikker i byen”, herunder 5 
medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. punkt 3 i forslag til 
kommissorium.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 11-08-2015
Pkt. 1 vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, ”idet det fortsat er usikkert, hvordan 
udvalget politisk skal sammensættes.”
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Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg - Trafik - sikker i byen (591758 - EMN-2015-13700)

16 (Åben) Idræts- og Bevægelsespolitik som emne for et opgaveudvalg
 
Sags ID: EMN-2015-13682

Resumé
Forslag til emne for opgaveudvalg om Idræts- og Bevægelsespolitik forelægges hermed til Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og 
Kommunalbestyrelse.

Baggrund
Den 31. januar 2005, pkt. 29, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt Gentofte Kommunes 
Idræts- og Bevægelsespolitik, og den 9. september 2009, pkt. 3, godkendte Kultur- og 
Fritidsudvalget en revideret vision for Idræts- og Bevægelsespolitikken. Idræts- og 
Bevægelsespolitikken består af en overordnet vision, som løber over 12 år og fire fokusområder. 
Målsætninger og indsatser for fokusområderne er fireårige. Den 26. august 2013, pkt. 10, vedtog 
Kommunalbestyrelsen de eksisterende mål og indsatser for perioden 2013-2016.

Den 12-årige vision for Idræts- og Bevægelsespolitikken udløber sammen med de eksisterende 
mål og indsatser med udgangen af 2016. 

Idræts- og Bevægelsespolitikken udgør i dag kommunens overordnede grundlag og strategi for 
samarbejdet mellem kommunen, idrætsforeninger, institutioner, idrætsanlæg, oplysningsforbund 
og aktive idrætsudøvere uden for foreningslivet. Idræts- og Bevægelsespolitikken er udarbejdet i 
samarbejde med borgere, foreninger og interessenter på idrætsområdet. Det er Kultur, Unge og 
Fritids vurdering, at politikken har sat en høj standard for udviklingen på det idrætslige område i 
Gentofte Kommune. 

Politisk drøftelse
Kultur, Unge og Fritid foreslår, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget drøfter muligheden for at 
indstille Idræts- og Bevægelsespolitikken som emne for et nyt opgaveudvalg til Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen. 

Kultur, Unge og Fritid foreslår endvidere en indledende og retningsgivende drøftelse af idræts- og 
bevægelsesområdet til forvaltningens videre arbejde med et udkast til et eventuelt kommissorium 
for et kommende opgaveudvalg. 

I forhold til ovenstående kan det være relevant at drøfte spørgsmål som:
• Hvilke ambitioner har Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget for idræts- og bevægelseslivet i 

Gentofte Kommune i forhold til såvel foreninger som øvrige brugere og de idrætspassive?? 
• Den eksisterende politik opererer med fire tværgående temaer: Bevægelse og 

motionsidræt, Eliteidræt, Foreningsidræt og Idræt for særlige målgrupper. Er de 
tidssvarende og dækkende? Idræts- og bevægelsespolitikken 2013-2016

• Hvordan understøtter Idræts- og Bevægelsespolitikken den fortsatte udvikling af idrætslivet 
i Gentofte Kommune bedst muligt?

• Hvordan arbejdes der strategisk med udvikling af Gentofte Kommunes idrætsfaciliteter, drift 
og en optimering af brug af disse?
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• Hvordan forholder Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget sig til den eksisterende eventstrategi i 
forhold til Idræts- og Bevægelsespolitikken? 

• Skal en ny politik relatere sig til den nationale 25-50-75-vision? Se vision her
Hvordan kan Idræts- og Bevægelsespolitikken ruste sig til fremtidige ønsker og behov? Og hvilken 
viden kan gavne dette?

Forslag til tidsplan

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

1. At drøfte og tilkendegive retningsgivende pejlemærker til forvaltningens videre arbejde 

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

1. At godkende Idræts- og Bevægelsespolitikken som emne for et opgaveudvalg

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Dato: 12-08-2015
Pkt. 1: Drøftet.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Eventstrategi 2013 (640746 - EMN-2015-13682)

17 (Åben) Proces for strategi for bæredygtig udvikling 2016 - 2019
 
Sags ID: EMN-2015-12638

Resumé
På møde den 11. august 2015, pkt. 2, vedtog Teknik- og Miljøudvalget at anbefale til 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der nedsættes et opgaveudvalg vedrørende 
udarbejdelse af strategi for bæredygtig udvikling 2016 – 2019.

Teknik og Miljøudvalget skal drøfte fokusområder for udarbejdelse af Strategi for bæredygtig 
udvikling 2016-2019, samt drøfte proces for strategiens udarbejdelse gennem samskabelse med 
borgere, interesseorganisationer samt erhvervsliv.

Baggrund
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Strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 udløber ved årets udgang. Ifølge Planlovens § 33a 
skal Kommunalbestyrelsen hvert fjerde år offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en 
bæredygtig udvikling. 

Der skal udarbejdes en ny strategi gældende fra 2016-2019. Strategien skal indeholde Gentofte 
Kommunes visioner, indsatsområder, mål og delmål for en bæredygtig udvikling.

I tråd med den nye politiske struktur samt Planlovens forudsætning om inddragelse af befolkning 
og erhvervsliv i det lokale agenda 21-arbejde, skal der ved udarbejdelse af Strategi for bæredygtig 
udvikling 2016-2019 sikres et tæt samspil og involvering af borgere og erhvervsliv. Arbejdet med 
borgerinvolvering skal ske tidligt i processen og skal sikre, at politikere, borgere og andre 
interessenter kan inspirere hinanden og sammen identificere de indsatsområder og tiltag, der skal 
danne grundlag for en ny strategi

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
 
Til Teknik og Miljøudvalget:

1. At drøfte hvilke emner, der skal have fokus i Strategi for bæredygtig udvikling 2016-2019

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At drøfte tilrettelæggelse af processen med henblik på, at strategien udarbejdes i en 
involverende samskabelse mellem politikere, borgere, erhvervsliv, interessenter med flere. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget   Dato: 11-08-2015
Pkt. 1: Drøftet.
Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der nedsættes et 
opgaveudvalg vedrørende udarbejdelse af strategi for bæredygtig udvikling 2016 – 2019.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat Strategi for Bæredygtig Udvikling 2016-2019 (496935 - EMN-2015-12638)

18 (Åben) Metoder til identifikationer af mulige personer til opgaveudvalg
 
Sags ID: EMN-2015-14123

Resumé
I den nye politiske arbejdsform er der behov for at identificere, hvilke personer, der er 
interesserede i at deltage i opgaveudvalgenes arbejde forud for Kommunalbestyrelsens 
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nedsættelse af et opgaveudvalg. Derfor præsenteres en vifte af mulige metoder samt en 
anbefaling til, hvilke metoder, der som hovedregel benyttes. 

Baggrund
 
Omdrejningspunktet i den nye politiske arbejdsform er politikudvikling tættere på borgerne i en 
række opgaveudvalg, hvor politikerne udvikler politikker mv. sammen med borgere og andre 
interessenter. Nogle borgere mv. vil blive medlemmer af de nye opgaveudvalg og andre vil blive 
inddraget i opgaveudvalgets arbejde på andre måder fx. i arbejdsgrupper og workshops. 

Der er derfor brug for at identificere metoder, der kan synliggøre kommende opgaveudvalg overfor 
borgerne, således at de kan tilkendegive, hvis de har interesse i at deltage i opgaveudvalgenes 
arbejde.

I bilag 1 præsenteres en vifte af metoder til, hvorledes der kan identificeres personer, som er 
interesserede i at blive involveret i opgaveudvalgets arbejde – enten som deltagere i 
opgaveudvalget eller i de inddragelsesaktiviteter, opgaveudvalget vælger at benytte sig af. 
Identifikationen af personer skal bruges til at skabe en liste, der dels kan inspirere 
Kommunalbestyrelsen i valget af deltagere til opgaveudvalget og dels kan bruges af 
opgaveudvalget som inspiration til, hvem de yderligere kan inddrage i arbejdet.
 
I forbindelse med nedsættelse af de første opgaveudvalg har den benyttede metode været 
netværk – dels fordi det er en effektiv metode og dels på grund af ønsket om hurtigt at komme i 
gang med den nye arbejdsform. 
Det vil være forskelligt fra opgaveudvalg til opgaveudvalg, hvilke metoder, der er bedst egnede til 
at identificere interesserede og kvalificerede personer. Ofte vil en blanding af metoder være at 
foretrække. Det foreslås derfor, at der ved nedsættelse af et nyt opgaveudvalg blandt andet bruges 
nedenstående metoder: 

- Netværk
- Annoncering i Villabyerne 
- Opslag på gentofte.dk 
- Omtale i Gentofte Lige Nu, hvis det passer tidsmæssigt med udgivelsen 

Der kan suppleres med andre metoder i forhold til de kompetencer, som ønskes engageret i 
udvalgets arbejde.  

Indstilling
Administrationen indstiller: 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der forud for nedsættelse af et nyt opgaveudvalg blandt andet bruges nedenstående 
metoder til identifikation af personer, der er interesserede i at deltage i opgaveudvalget 
arbejde:

o Netværk
o Annoncering i Villabyerne 
o Opslag på gentofte.dk 
o Omtale i Gentofte Lige Nu, hvis det passer tidsmæssigt med udgivelsen 

2. At der efter behov kan suppleres med andre metoder. 
3. At erfaringerne med de metoder, der benyttes ved de næste to opgaveudvalg, samles 

op og drøftes i Kommunalbestyrelsen med henblik på en eventuel justering. 

Tidligere beslutninger:
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.

Bilag
1. Bilag 1: Metoder til identifikation af personer til opgaveudvalg (630469 - EMN-2015-14123)

19 (Åben) Politikernes spørgsmål og svar på Politikerportalen
 
Sags ID: EMN-2015-14519

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. maj 2015 - i forbindelse med punkt 37 om 
Ny politisk arbejdsform tættere på borgerne - at etablere en Politikerportal fra 1. august 2015. 

Det foreslås, at kommunalbestyrelsesmedlemmernes spørgsmål til forvaltningen og forvaltningens 
svar, lægges på Politikerportalen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsesmedlemmerne stiller løbende spørgsmål til forvaltningen. Hvis spørgsmålet 
er af generel interesse eller vedrører en konkret sag på dagsordenen til et møde i 
kommunalbestyrelsen eller et udvalg, sendes kopi af svaret til hele kommunalbestyrelsen eller til 
fagudvalget. 

Politikerportalen skal give alle kommunalbestyrelsesmedlemmer mulighed for at få indblik i 
arbejdet i kommunalbestyrelsen, de stående udvalg og opgaveudvalgene. Derfor foreslås det, at 
kommunalbestyrelsesmedlemmernes spørgsmål og svar fra forvaltningen lægges på 
Politikerportalen, så al viden er samlet her. 

Det foreslås, at de spørgsmål, der er stillet af kommunalbestyrelsesmedlemmerne siden 1. januar 
2015 og forvaltningens svar herpå lægges på politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At spørgsmål og svar fra de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer lægges på Politikerportalen 
med virkning fra den 1. januar 2015.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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20 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2015-00010

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

21 (Lukket) Gentoftekunstneren 2016

22 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne


