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Resumé
Der gøres status i forhold til den politiske arbejdsform som Kommunalbestyrelsen vedtog den 26.
maj 2015 og igangsatte den 1. august 2015. Der foreslås endvidere mindre ændringer i
styrelsesvedtægten.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. maj 2015, punkt 37, Ny politisk arbejdsform tættere på
borgerne, og punkt 38, Ændring af styrelsesvedtægten. Den nye politiske arbejdsform trådte i kraft
den 1. august 2015.
I perioden har der været nedsat 23 opgaveudvalg med involvering af op mod 2000 borgere, heraf
218 medlemmer af opgaveudvalgene, ca. 250 deltagere i arbejdsgrupper/workshops og ca. 1500
unge i fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse.
Kommunalbestyrelsen behandlede på et temamøde den 28. november 2016 en evaluering af det
hidtidige arbejde. Evalueringen viste, at Kommunalbestyrelsen er lykkedes med et tættere samspil
med borgerne gennem en politisk proces, der inddrager borgere og andre interessenter.
Evalueringsrapporterne blev sendt til Kommunalbestyrelsen, og kan findes på www.gentofte.dk.
Kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af evalueringen på sit møde den 27. februar 2017,
punkt 9, justeringer med fokus på at skabe et politisk rum på tværs af de stående udvalg, til
drøftelse af kommissorier, løbende kvartalsvise opfølgninger og afleveringer fra opgaveudvalg.
Processen med at udvikle den politiske arbejdsform vil naturligt fortsætte i den nye
kommunalbestyrelse. Det vurderes at kunne ske indenfor den nuværende styrelsesvedtægt i sin
grundlæggende form. Det foreslås dog, at der foretages enkelte ændringer i styrelsesvedtægten,
herunder at Børne- og Skoleudvalget deles i to, at udarbejdelsen af forslag til kommuneplan og
forslag til lokalplaner flyttes fra Byplanudvalget til Økonomiudvalget, og en regulering af
vederlagene. Herudover foreslås forskellige mindre ændringer i opgavefordelingen mellem
udvalgene.
Forslaget om at opdele Børne- og Skoleudvalget i henholdsvis et Børneudvalg og et Skoleudvalg
er begrundet i, at der indenfor det nuværende udvalgs ressortområde de næste år skal
implementeres så store reformer samt resultaterne af fem opgaveudvalgs arbejde, at det kræver
stort politisk fokus. Forslaget om at flytte udarbejdelsen af forslag til kommuneplan og forslag til
lokalplaner fra Byplanudvalget til Økonomiudvalget, skal understøtte et fokus på den overordnede,
tværgående planlægning af kommunen – både den fysiske planlægning, og den strategiske
planlægning af kommunens udvikling. Forslaget vedrørende en ændring af vederlagene skal sikre,
at der ikke bliver en samlet merudgift til formands- og næstformands vederlag ved oprettelse af et
ekstra stående udvalg.
Udkastet til styrelsesvedtægt indeholder følgende ændringer:
- Børne- og Skoleudvalget bliver til to stående udvalg – et Børneudvalg og et Skoleudvalg
(§14, §15, §8, stk. 1, §25 og §26).
- Udarbejdelse af forslag til kommuneplan og forslag til lokalplaner flyttes fra Byplanudvalget
til Økonomiudvalget (§9, stk. 4 og 5 og §19, stk. 3 og 4).
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Ansvaret for boligplaceringen af flygtninge flyttes fra Socialudvalget til Økonomiudvalget
(§9, stk. 7).
Ungdomsskolen flyttes fra Kultur-, Unge og Fritidsudvalget til Skoleudvalget (§14, stk. 2 og
§16, stk. 2).
Integration, bortset fra boligplacering af flygtninge, flyttes fra Socialudvalget og Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (§18, stk.
2).
Bestemmelsen om en overordnet integrationspolitik udgår af Økonomiudvalget (§9, stk. 7).
Navngivningen af tre stående udvalg ændres – Byplanudvalget til Bygnings- og
Arkitekturudvalget, Socialudvalget til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
(Indledningen, §1, stk. 5, §8, stk. 1, §13, §18, §19, §25 og §26).
Væsentlige sagsområder, der hører til et udvalgs sagsområde nævnes udtrykkeligt:
innovation og digitalisering (§9, stk. 9), ældre (§13, stk. 2), skoletilbud til børn og unge med
særlige behov (§14, stk. 2), GFO/Fritidscentre (§14, stk. 2), SSP (§15, stk. 2), tandpleje og
sundhedspleje i forhold til børn og unge (15, stk. 2), PPR og de sociale tilbud (§15, stk. 2).
Revalidering og rehabilitering er omfattet af ”Beskæftigelsesrettet indsats og aktivering” og
nævnes derfor ikke særskilt under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (§18,
stk. 2).
Byrum, arkitektur og detailhandel nævnes under Bygnings- og Arkitekturudvalget, og i
stedet slettes den tidligere bestemmelse om en arkitekturpolitik (§19, stk. 4).
Vederlagene for formænd og næstformænd i de stående udvalg ændres, så alle formænd
får 11,4 % af borgmesterens vederlag, og alle næstformænd 5,7 % af borgmesterens
vederlag (§25 og §26).
Vederlaget til formanden for folkeoplysningsudvalget fastsættes også til 5,7 % (§25, stk. 8).
Ændringer af styrelsesvedtægten skal nu indsendes til Ankestyrelsen i stedet for
Statsforvaltningen efter en ændring af kommunestyrelsesloven, der trådte i kraft 1. april
2017 (§27).

De bevillingsmæssige konsekvenser af oprettelsen af det nye udvalg vil være, at
kommunalbestyrelsens fire bevillinger under det nuværende Børne- og Skoleudvalgs ressort deles
op, så bevillingen ’Skole og Fritid’ dækker Skoleudvalgets ressort, og bevillingerne’ Dagtilbud for
småbørn’, ’Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge’ samt Sociale institutioner og
familiepleje for børn og unge’ dækker Børneudvalgets ressort.
Herudover skal Ungdomsskolen flyttes fra bevillingen ’Unge’ under Kultur-, Unge- og
Fritidsudvalgets ressort til bevillingen ’Skole og Fritid’ under Skoleudvalgets ressort. Bevillingen til
repatriering skal flyttes fra bevillingen ’Borgere med Handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte’
under Socialudvalgets ressort til bevillingen ’Arbejdsmarked og overførselsindkomster’ under
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ressort.
Der er vedlagt et udkast til ændret styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering, et udkast til ændret
styrelsesvedtægt uden rettelsesmarkering og den gældende styrelsesvedtægt.
I henhold til kommunestyrelseslovens §2 skal forslag til ændringer af en styrelsesvedtægt
undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne
ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen til orientering.

Indstilling
Borgmesteren indstiller
Til Kommunalbestyrelsen:
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At drøfte og oversende forslaget om ændring af styrelsesvedtægten til 2. behandling på et
ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017.
Tidligere beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017
Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Jeanne Toxværd, Poul V. Jensen, Irene Lütken og Marie-Louise Andreassen
Vedtagelse:
CAVB fremsatte følgende ændringsforslag: ”At udkastet til styrelsesvedtægtens §9,
stk. 1 ændres, således at Økonomiudvalget udvides fra 7 til 9 medlemmer”.
Ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt.
Med 17 stemmer for (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) og 2
stemmer (Ø og D) imod vedtog Kommunalbestyrelsen at oversende forslaget om en
ændring af styrelsesvedtægten til 2. behandling på et ekstraordinært møde i
Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017, med følgende ændring, at udkastet til
styrelsesvedtægtens §9, stk. 1 ændres, således at Økonomiudvalget udvides fra 7 til
9 medlemmer.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Den grundige politiske drøftelse og
evaluering af den nye arbejdsform, mangler, hvilket der burde være afsat tid til,
således at styrelsesvedtægten blev tilpasset det reelle politiske behov i Gentofte.”
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige er imod at ansvaret for
lokalplaner flyttes fra Byplanudvalget til Økonomiudvalget. Netop lokalplaner giver
mange borgerreaktioner som fortjener stillingtagen i et fagudvalg forinden behandling
i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.”

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Udkast til ændret Styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering 2. behandling (2096619 EMN-2017-05318)
2. Udkast til ændret Styrelsesvedtægt uden rettelsesmarkering 2. behandling (2096634 EMN-2017-05318)
3. Gældende styrelsesvedtægt (2073956 - EMN-2017-05318)
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