GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til
møde i
Økonomiudvalget
Dagsorden Åben / Lukket
Mødedato 03. september 2007
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Side 1/5

Indholdsfortegnelse
Økonomiudvalget
den 03. september 2007
Åben dagsorden

1
2

Forslag til Gentofte - Plan 2008
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

3

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Side 2/5

Møde i Økonomiudvalget den 03. september 2007
1 Åbent Forslag til Gentofte - Plan 2008
033041-2007
Resumé
Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2008 er udsendt til Kommunalbestyrelsens
medlemmer i forbindelse med fagudvalgsbehandlingerne i august 2007, herunder er
forslag til Kommuneplan 2009 behandlet i Byplanudvalget.
Med henblik på oversendelse til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 11.
september 2007, forelægges forslaget til Gentofte - Plan 2008 nu for
Økonomiudvalget.
Baggrund
Gentofte - Plan er en samling af kommunens servicestrategi, budget og Kommuneplan
i et dokument og proces. Som en del af processen i år er der særligt fokus på
formulering af forslag til Kommuneplan 2009 som opfølgning på den vedtagne
kommunestrategi. Udvalgenes dele af forslag til Gentofte - Plan 2008 er behandlet på
udvalgenes møder i august. Byplanudvalget besluttede, at der inden
Økonomiudvalgets møde sendes et nyt sæt bilag med redaktionelle rettelser foreslået
af administrationen, som nu vedlægges. Det øvrige materiale fremgår af mappen
Gentofte - Plan 2008, mappe II.
Udvalgenes ønsker og indstillinger indgår i de videre drøftelser af forslaget.
Der er 2. behandling af forslag til Gentofte - Plan 2008 i Økonomiudvalget den 1.
oktober og den 9. oktober i Kommunalbestyrelsen. Der er frist for aflevering af
ændringsforslag til 2. behandlingen den 21. september kl. 9.00.
Vurdering
Administrationens forslag til Gentofte - Plan 2008 indeholder en samlet beskrivelse af
Kommunalbestyrelsens strategi i form af vision, tværgående indsatsområder og
politikker samt forslag til Kommuneplan 2009. Beskrivelsen er udarbejdet ud fra
tidligere politiske beslutninger.
Forslag til Gentofte - Plan 2008 indeholder endvidere mål og økonomi for
målområderne. Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer har været
et uændret serviceniveau korrigeret med beslutninger i Kommunalbestyrelsen,
lovændringer, herunder kommunalreformkonsekvenser mv.
Udfordringerne præsenteret på seminaret den 22. august 2007 er ikke indarbejdet i
administrationens forslag, men forudsættes at indgå i de videre drøftelser af Gentofte Plan 2008.
Indstilling
Plan og Budget og Regnskab indstiller
Til Økonomiudvalget:


At forslag til Gentofte - Plan 2008 drøftes og oversendes til 1. behandling i
Kommunalbestyrelsen den 11. september 2007.

Til Kommunalbestyrelsen:
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At forslag til Gentofte - Plan 2008 drøftes og oversendes til 2. behandling
i Økonomiudvalget den 1. oktober 2007.

Beslutning
Byplanudvalget, møde den 22. august 2007. Pkt.1. Oversendes til Økonomiudvalget,
idet der inden Økonomiudvalgets møde udsendes et nyt sæt bilag med redaktionelle
rettelser foreslået af forvaltningen. Brigitta Volsted Rick (F), Birgit Hemmingsen (T) og
Irene Lütken (A) ønsker at følgende indføjes i Gentofte-Planen i afsnittet om de
kystnære områder: Gentofte kommune vil arbejde for at etablere en sti for gående fra
Hellerup havn til Charlottenlund Fort og vil anlægge en smal strand på strækningen.
Mogens Vad (V) finder, at der bør udarbejdes miljørapport i Gentofte Kommune,
herunder vedrørende støj fra flytrafik. Irene Lütken (A) finder, at der bør foretages
støjmålinger på hovedstrøgene i kommunen. Brigitta V. Rick (F), Birgit Hemmingsen
(T) og Irene Lütken (A) finder, at Gentofte Kommune bør blive en del af mijøzonen i
København. Brigitta V. Rick (F), Birgit Hemmingsen (T) og Irene Lütken (A) finder, at
der bør arbejdes for et aktivitetshus for unge. Pkt. 2. Vedtaget.

_____________________
Bilag Planforudsætninger-ØU/06-09.2007
Bilag Forslag til kommuneplan 2009/ØU-06-09-2007
Bilag Specifikke rammer-Forslag til KP 2009/ØU-06-09-2007
Bilag Kortbilag del 1 ØU 06.09.07
Bilag Kortbilag del 2 ØU 06.09.07
Bilag Kortbilag del 3 ØU 06.09.07
Bilag Oversigt over ændring af rammerne vs KPlan 2005 vs 2009/ØU 0609-2007
Bilag Resume og vurdering af indkomne forslag og bemærkninger fra den
offentlige høring By 22.08.07
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Møde i Økonomiudvalget den 03. september 2007
2 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
002608-2006

_____________________
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Møde i Økonomiudvalget den 03. september 2007
3 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne

_____________________
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