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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. september 2014 
 
1  Åbent         Børne- og Skoleudvalgets virke 2014-2017 
 
048324-2013 
 
 
Resumé 

På baggrund af erfaringer fra første halvår 2014 forelægges et oplæg til Børne- og Skoleudvalgets 
dialog og arbejdsplan 2014 - 2017 til drøftelse. 

 
Baggrund 

Børne- og Skoleudvalget er i starten af 2014 introduceret for udvalgets arbejdsform i 2010 - 2013 
ved udvalgets formand og næstformand. Udvalget har det første halve år af 2014 afprøvet 
forskellige mødeformer, f.eks. ordinære møder, skriflig votering, dialogmøde mv. 

Børn, Unge og Fritid forelægger forslag til dialog og arbejdsplan for Børne- og Skoleudvalget 2014 
- 2017, vedhæftet som bilag. 

 
Vurdering 

Forslag til dialog og arbejdsplan tager udgangspunkt i tre styringsformer: 

 Klassisk/traditionel ledelse  
 Strategisk/tematisk ledelse, jf. Børne- og Skoleudvalgets arbejde 2010 - 2014  
 Samarbejdsdrevet politikinnovation, inspiration fra møde i Kommunalbestyrelsen den 7. 

marts 2014, oplæg ved Jacob Torfing 

Herudover indeholder oplægget tentative forslag til årsplan 2014 - 2017 og forslag til møder i 
Børne- og Skoleudvalget resten af 2014. 

Børn, Unge og Fritid anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter, hvilke arbejdsformer udvalget 
ønsker de kommende år. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At "Forslag til dialog og arbejdsplan for Børne- og Skoleudvalget 2014 - 2017" drøftes. 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2014 kl. 17.00 
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Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2014. 
 
Udsat. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag: Forslag til dialog og arbejdsplan for Børne- og Skoleudvalget 2014 - 2017, bilag til møde i 
BOS 11. august 2014 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. september 2014 
 
2  Åbent         Dokumentation og styring indenfor Børne- og Skoleudvalgets område 
 
024577-2014 
 
 
Resumé 

Børne- og Skoleudvalget forelægges forslag til fremtidig dokumentation og styring indenfor Børne- 
og Skoleudvalgets område til drøftelse og godkendelse. 

 
Baggrund 

Dokumentation og viden skal danne grundlag for den politiske ledelse af hele børne- og 
ungeområdet og indgår derfor som en integreret del af arbejdet i Børne- og Skoleudvalget.  

Refleksion og dialog skal - på alle niveauer - tage afsæt i konkret viden og dokumentation. Det 
kræver en systematisk ramme og fast kadence i forhold til dokumentationen af opnåede resultater 
og kvalitet.  

Det foreslås derfor, at viden og dokumentation af børnene og de unges resultater drøftes hvert år i 
Børne- og Skoleudvalget mhp at kvalificere den efterfølgende dialog med øvrige interessenter.  

Samtidig foreslås det, at de opnåede resultater bliver suppleret med en rapport om kvaliteten på 
hhv. dagtilbuds- og skoleområdet hvert andet år. Det giver mulighed for en yderligere kvalificering 
af dialogen forud for justering eller fastlæggelse af den politiske retning og opfylder 
samtidig kravene i den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapport på skoleområdet. Det vil ske første 
gang i foråret 2016 - dækkende skoleåret 2014/15, men der vil ekstraordinært blive udarbejdet en 
kvalitetsrapport - efter ny skabelon - i foråret 2015.  

Forslag til dokumentation og styring indenfor Børne- og Skoleudvalgets område vedhæftes som 
bilag. 

 
Vurdering 
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Børn, Unge og Fritid vurderer, at den foreslåede dokumentation og styring indenfor Børne- og 
Skoleudvalgets område giver udvalget en kvalificeret viden, som danner et godt grundlag 
for udvalgets politiske ledelse. 

  

  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At arbejdet med dokumentation og styring indenfor Børne- og Skoleudvalgets område drøftes og 
godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Dokumentation og styring indenfor Børne- og Skoleudvalgets område. 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. september 2014 
 
3  Åbent         Anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til ud- og ombygning af Ordrup Skole 
 
053670-2012 
 
 
Resumé 
Sagen forelægges med henblik på, at der gives en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til projektering af 
den nye tilbygning samt til udførelsen af en række ombygningsarbejder i Ordrup Skoles 
hovedbygning.  

 
Baggrund 
Som en del af budgetforliget for 2013 blev det besluttet, at Gentofte Skole og Ordrup Skole skal 
udbygges pga. kapacitetsmæssige udfordringer. Gentofte Skoles udbygning er afsluttet og Ordrup 
Skoles nye tilbygning er i projekteringsfasen. 

Den 28. januar 2013, pkt. 13, blev der enstemmigt anlægsbevilliget 500.000 kr. til rådgivning og 
udarbejdelse af projektforslag vedr. udbygningen af Ordrup Skole med finansiering over det i 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til sagen. 

Projektet vedr. tilbygningen udbydes efter planen i oktober måned. Udbuddet vil ske som i indbudt 
licitation med 3-5 bydende. Opførelsen af tilbygningen vil ske som en hovedentreprise. 

Den resterende del af anlægsbevillingen til tilbygningen, vil blive søgt i december 2014, hvor 
udvalget vil blive præsenteret for detaljerede tegninger mm. af projektet. For allerede nu, at give et 
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indtryk af tilbygningsprojektet vedlægges en plantegning samt en skitse af tilbygningens (ca. 800 
m2) placering og dens formsprog som bilag.  

Tilbygningen kommer til at indeholde 8 undervisningslokaler på ca. 60 m2 samt en række 
fællesarealer. 

Sideløbende med den resterende projektering gennemføres en række mindre ombygningsarbejder 
i skolens hovedbygning. Ombygningsarbejderne har til hensigt, at skabe en god sammenhæng i 
skolens struktur ift. den nye tilbygning samt skabe bedre rammer for naturfagsundervisningen på 
skolen. 

Der etableres således et nyt biologilokale i et eksisterende vådrumslaboratorium samt en opdeling 
af skolens auditorium således at lokalet kan anvendes på en mere fleksibel måde og i mindre hold 
ad gangen. I gangarealerne, hvor naturfagene er samlet, etableres endvidere en række 
gruppearbejdspladser til understøtning af scienceundervisningen.  

 
Vurdering 
Der blev afsat 32 mio. kr. til det samlede kapacitetstilpasningsprojekt på Gentofte og Ordrup Skole. 
Efter gennemførelsen af Gentofte Skoles tilbygning er der ca. 18,9 mio. kr. af den samlede 
bevilling tilbage. 

Der ansøges nu om en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr., til projektering samt ombygningsarbejder i 
hovedbygningen. Det vurderes at ombygningsarbejderne i hovedbygningen vil skabe gode 
sammenhængende læringsmiljøer for udskolingseleverne samt forbedre skolens faciliteter på det 
naturvidenskabelige område og derigennem understøttelse af skolens sammenhængende femårigt 
uddannelsesforløb BIOTEK, der er etableret i samarbejde med Ordrup Gymnasium. 

Af de 3,3 mio. kr. anvendes ca. 2,4 mio. kr. på ombygningen i hovedbygningen og ca. 900.000 kr. 
på rådgivning. På projektet vedr. tilbygningen anvendes ca. 10 % af anlægssummen til rådgivning 
på sagen (arkitekt, ingeniør, landmåler mm.). 

Det samlede projekt (tilbygning samt ombygningsarbejder i hovedbygningen) på Ordrup Skole 
koster anslået 16,4 mio. kr. – fordelt på ca. 14 mio. kr. for tilbygningen og 2,4 mio. kr. for 
ombygningen.  

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller  
  
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

At der gives anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til projekteringsomkostninger vedr. tilbygningen samt 
ombygninger i Ordrup Skoles hovedbygning med finansiering over det i investeringsoversigten 
afsatte rådighedsbeløb til sagen.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Tegninger Ordrup Skoles tilbygning 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. september 2014 
 
4  Åbent         Det gode liv - i nye rammer, Høring af det værdibaserede program juni 
2014 
 
018233-2014 
 
 
Resumé 
Udkast til det værdibaserede program for moderniseringen af Bank-Mikkelsens Vej blev i maj 2014 
forelagt til udvalgenes drøftelse, med henblik på at udsende udkastet i høring i tilbuddene og 
institutionerne hos bestyrelser, pårørende, MED-organisationen og projektets referencegruppe.  

Denne høring er nu afsluttet, og resultatet af høringen forelægges sammen med forslag til justering 
af udbygningsscenariet og revision af det værdibaserede program til godkendelse som grundlag 
for afholdelse af arkitektkonkurrencen.  

Desuden forelægges forslag til udpegning af medlemmer til dommerkomité for 
arkitektkonkurrencen. 

 
Baggrund 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 26. maj pkt. 2 vedr. det værdibaserede program: 
 

1. At Udkast til det værdibaserede program godkendes og sendes i høring hos bl.a. 
beboerrepræsentanter, pårørende, projektets referencegruppe og MED-udvalg.  
Vedtaget med 18 stemmer (C, V, A, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod. Poul V. Jensen (I) 
stemte imod på det foreliggende grundlag.  

2. At plan for afholdelse af arkitektkonkurrence godkendes.  
Vedtaget med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod. Poul V. Jensen 
(I) stemte imod på det foreliggende grundlag. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på det 
foreliggende grundlag, idet ''den manglende indtænkning af de bevaringsværdige 
bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne af 
udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen''.  

Vedr. planforhold: 

1. At den sammenfattende miljøredegørelse vedtages.  
Enstemmigt vedtaget. 

2. At der gives mulighed for, at ejendommens anvendelse fastlægges til offentlige formål, 
sociale institutioner med mulighed for indpasning af boligformål.  
Vedtaget med 18 stemmer (C, V, A, B og I) for og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) 
stemte imod på det foreliggende grundlag, idet ''den manglende indtænkning af de 
bevaringsværdige bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne 
af udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen''.  
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3. At forslag til lokalplangrundlag for Bank-Mikkelsens Vej godkendes som grundlag for 
afholdelse af arkitektkonkurrence, og som grundlag for udarbejdelse af lokalplanforslag og 
forslag til kommuneplantillæg.  
Vedtaget med 16 stemmer (C, V og A) for og 2 stemmer (I og Ø) imod, medens 1 (B) 
undlod at stemme. Poul V. Jensen (I) stemte imod på det foreliggende grundlag. Jeanne 
Toxværd (Ø) stemte imod på det foreliggende grundlag, idet ''den manglende indtænkning 
af de bevaringsværdige bygninger, endvidere at man ikke har større planer for 
konsekvenserne af udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen''.  

Vedr. almene familieboliger: 

1.  At Jura bemyndiges til at indgå aftale med en almen boligorganisation på de i vedlagte 
notat nævnte hovedvilkår. 
Vedtaget med 16 stemmer (C, V og A) for og 3 stemmer (B, I og Ø) imod. Poul V. Jensen 
(I) stemte imod på det foreliggende grundlag. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på det 
foreliggende grundlag, idet ''den manglende indtænkning af de bevaringsværdige 
bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne af 
udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen''.  

  
HØRING AF DET VÆRDIBASEREDE PROGRAM  
Der er modtaget høringssvar fra 24 tilbud og institutioner. I vedlagte notat er redegjort for indholdet 
af svarene.   
  
JUSTERING AF UDBYGNINGSSCENARIUM OG PROGRAM  
For at imødekomme bekymringerne ved at etablere botilbud i 2 etager og almene familieboliger i 
området forelægges et revideret scenarium for udbygningen af området til godkendelse. I det 
reviderede scenarium er det udlagte areal til almene familieboliger nedjusteret til ca. 2/3 af tidligere 
foreslået, og arealet til etablering af botilbud er forøget, således at flertallet af boligerne i 
botilbuddene kan placeres i stueetagen.  
  
Det værdibaserede program er tilrettet i overensstemmelse med dette, og forelægges nu til 
godkendelse, så det kan danne grundlag for afholdelse af arkitektkonkurrencen. Da der i det 
reviderede program er åbnet mulighed for, at de almene familieboliger kan etableres som 
nybyggeri, er forslag til indarbejdelse af en bebyggelsesplan for disse i helhedsplanen for området 
nu medtaget i konkurrenceopgaven.  
  
PLANFORHOLD  
Byplanudvalget er på mødet den 4.9.2014 blevet orienteret om justeringen af udbygningsscenariet 
og de mulige konsekvenser af dette for den kommende planproces. 
  
DOMMERKOMITÉ FOR ARKITEKTKONKURRENCEN 
Den i vedlagte notat foreslåede sammensætning af dommerkomiteen forelægges til godkendelse, 
og der udpeges fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen til komitéen. 

 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid og Social og Sundhed vurderer, at det reviderede udbygningsscenarium og 
program vil danne et grundlag for afholdelsen af arkitektkonkurrencen, som vil give den bedst 
mulige afvejning af de involverede interessenters behov. 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid, Social og Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller 
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Til Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  

1. At det reviderede værdibaserede program godkendes som udgangspunkt for afholdelse af 
arkitektkonkurrencen. 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

2. At der ud over de faglige dommere udpeges følgende til dommerkomiteen: 
- Formand for Handicaprådet Hans Rasmussen 
- Repræsentant for MED organisationen Mogens Vestergård  
- Fem Kommunalbestyrelsesmedlemmer som vælges af Kommunalbestyrelsen 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat september 2014 - orientering om høring af værdibaseret program samt godkendelse af 
nyt udbygningsscenarium 22-08-2014 

 Overblik over modtagne høringssvar vedr. det værdibaserede program 
 Værdibaseret Program 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. september 2014 
 
5  Åbent         Politisk godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2015 
 
048033-2013 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 6 i Serviceloven indgå en årlig rammeaftale for det 
specialiserede social- og specialundervisningsområde med de øvrige kommuner i regionen og 
Region Hovedstaden.  

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2015 
blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 26. maj 2014, dagsordenspunkt 34. 

Styringsaftalen for 2015 har været i høring i Handicaprådet d. 18. august 2014. Handicaprådet 
havde ingen bemærkninger. Styringsaftalen 2015 forelægges hermed til politisk godkendelse.  

 
Baggrund 
Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 26. maj 2014, 
dagsordenspunkt 34. 

Styringsaftalen for 2015, der her forelægges til godkendelse, har været i høring i Handicaprådet d. 
18. august 2014. Handicaprådet havde ingen bemærkninger.  
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Styringsaftalen indgås årligt mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 
og skal være indgået senest 15. oktober 2014. Aftalen blev drøftet i KKR Hovedstaden d. 11. juni 
2014, som anbefalede aftalen til godkendelse i kommunalbestyrelserne.  

Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre fælles 
spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område for 
både børn og voksne. Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og 
specialundervisning, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.   

Styringsaftalen 2015 er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i 
hovedstadsregionen. Aftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler 
mellem kommunerne. 
 
 

Styringsaftalen 2015 indeholder følgende nye elementer i forhold til tidligere år: 
 
 

 Flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og 
specialundervisning. Konkret foreslås: At priserne i de takstbelagte tilbud på det 
specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige 
med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til prisniveau 2014. 

 Tiltag i forbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen, 
herunder opfølgningen på de enkelte elementer i takstberegningerne, selvstændige 
analyser af udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer samt i 
de anvendte belægningsprocenter, opfølgning på overheadprocent m.v. 

 Tiltag i fælleskommunalt regi, der kan medvirke til at styre udgifterne på det specialiserede 
socialområde og specialundervisningsområdet. 

 En række opfordringer fra KKR Hovedstaden til kommunerne og region vedr. styringen af 
det specialiserede socialområde. 

 Øvrige mindre præciseringer vedr. fælles model for beregning af takster, beregning af 
indirekte udgifter, beregningsgrundlag, efterregulering. 

 Principper for kommunernes overtagelse af regionale tilbud. 

 Drøftelse af aktiviteter, drift og finansiering vedr. Børnehuset og Socialtilsyn. 

 Udgifterne til det nye socialtilsyn, som trådte i kraft 1. januar 2014, skal ifølge aftalen 
fremover indgå i de direkte omkostninger i stedet for i de indirekte omkostninger, når 
takstberegningen gennemføres. KL anbefaler som følge heraf, at overheadprocenten 
reduceres. Dette gælder dog ikke for år 2015, hvor udgifterne til tilsynet som hidtil vil indgå i 
de indirekte omkostninger, og overheadprocenten som hidtil vil være 7 procent, da den 
særlige aftale om håndtering af udgifter til det nye socialtilsyn i takstberegningen, som blev 
indgået af K29 for 2014, også er gældende for 2015.  

 

Gentofte Kommune er repræsenteret i de arbejdsgrupper, der er nedsat med henblik på kortsigtet 
at implementere Styringsaftalen 2015 og fremadrettet at sikre kvalitet i takstanalyser mv. 

På KKR-Hovedstadens møde d. 14. marts 2014 blev det bl.a. indstillet, at KKR-Hovedstaden 
godkendte, at grundlaget for det videre arbejde med styringsaftalen var, at kommunerne i 
Hovedstadsområdet og Region Hovedstaden vedtager en strategi om, at priserne i de takstbelagte 
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tilbud frem til 2016 maksimalt må stige med pris- og lønreguleringen minus 1 procent i forhold til 
prisniveauet i 2014.  

Jf. overstående beskrivelse af nye elementer i forhold til tidligere år er denne strategi indskrevet i 
udkastet til styringsaftalen 2015. Der gøres opmærksom på, at Gentofte Kommune ved Hans Toft 
samt SF og Enhedslisten på mødet i KKR Hovedstaden d. 14. marts 2014 tog forbehold for 
indstillingen om, at taksterne frem til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen 
minus 1 procent.  

 
Vurdering 
Social & Sundhed og Børn, Unge & Fritid vurderer, at styringsaftalen for 2015 udgør et godt 
grundlag for det kommunale samarbejde omkring styringen af kapacitets- og prisudviklingen på det 
specialiserede social- og specialundervisningsområde i regionen. Dog med forbehold for 
indstillingen om, at taksterne frem til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen 
minus 1 procent i forhold til prisniveauet i 2014. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller 

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

At udkast til styringsaftalen for 2015 (som del af Rammeaftale 2015) godkendes med forbehold for, 
at taksterne frem til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen minus 1 procent 
i forhold til prisniveauet i 2014. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Styringsaftale 2015 
 Bilag 1: Eksempel på model til beregning af efterregulering af over-/ underskud ved anvendelse 

af enhedstakst 
 Bilag 2: Eksempel på model til beregning af efterregulering af over-/ underskud og 

belægningsprocent 
 Bilag 3: Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. september 2014 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000674-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. september 2014 
 
7  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
000674-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


