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1 (Åben) Meddelelser fra formanden
 
Sags ID: EMN-2017-00195

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017

Punkt 8 og 9, hvortil der var flere spørgsmål i spørgetiden, behandledes som de første 
punkter på mødet.

Bilag

2 (Åben) Lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F. Endelig vedtagelse
 
Sags ID: EMN-2017-02680

Resumé
Forslag til Lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F med ledsagende miljørapport og 
forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2013 har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. marts til 
den 8.maj 2017.

Det skal drøftes og besluttes, om de modtagne henvendelser giver anledning til at foretage 
ændringer i planerne. 

Baggrund
Planernes formål er at fastlægge anvendelse af ejendommen Dyrehavevej 5 A-F til boligformål, 
tæt/lav bebyggelse, i form af rækkehuse og dobbelthuse.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 23 rækkehuse, og således at de eksisterende 
dobbelthuse indgår i en helhedsplan.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedrørende boligantal, bygningshøjde, bebyggelsens ydre 
fremtræden, byggefelter, parkering, bevaringsværdig bebyggelse, opholdsarealer og adgangsveje.

Kommunalbestyrelsen har den 27.februar 2017, pkt. 2, vedtaget at sende planforslagene med 
ledsagende miljørapport i offentlig høring med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden 
for Parti) for og 1 (Ø) imod.
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Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten finder det relevant med offentlige høringer 
og vil i den forbindelse påpege kommunens behov for udvikling af almennyttige boliger, mangler i 
lokalplanen udsendt til offentlig høring.”

Den 26. april 2017 blev afholdt et borgermøde, hvor planerne blev præsenteret.

Der er i høringsperioden modtaget 19 henvendelser, heraf 2 med underskriftsindsamling. 
Henvendelserne omhandler primært arkitektur, bebyggelsestæthed og –højde og vejforhold.

Planforslagene kan ses via dette link: Lokalplan 378

Plan og Byg har udarbejdet notat med resumé af de modtagne henvendelser.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og beslutte om de modtagne henvendelser giver anledning til at foretage ændringer i det 
udsendte forslag til lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F med tilhørende tillæg 20 til 
Kommuneplan 2013 og sammenfattende miljøvurdering.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 01-06-2017
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Lokalplan 378 med tilhørende tillæg 
20 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt, idet: § 6.2 ændres, således at der i Byggefelt B kan 
opføres 17 rækkehuse i stedet for 18. Der fastlægges en byggelinje i Byggefelt B i en afstand fra 
byggefeltets sydlige afgrænsning svarende til 1 rækkehus.

Det fastlægges, at bebyggelsen enten skal holdes i mindst denne afstand fra afgrænsningen eller 
at bebyggelse imellem byggelinjen og byggefeltets sydlige afgrænsning kun kan opføres i 1 etager 
og med en maksimal højde af 3,5 m. § 5.5 ændres, således at der på strækningen langs banen 
skal indrettes 12 parkeringspladser for beboerne i rækkehusene og således, at der yderligere kan 
indrettes 6 parkeringspladser til beboerne i dobbelthusene, såfremt disse parkeringspladser ikke 
placeres andet steds inden for lokalplanområdet. 

Af de krævede parkeringspladser til dobbelthusene skal 1 for hver bolig placeres på egen parcel, 
mens de resterende i alt 6 kan placeres inden for lokalplanområdet, herunder på parkeringsarealet 
langs banen. Det areal, der i henhold til § 5.5 skal indrettes som grønt område, skal beplantes med 
træer.

Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet projektet findes for stort i forhold til området, hvilket er i tråd 
med hovedparten af de mange høringssvar.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-06-2017
Økonomiudvalget den 12. juni 2017 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
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Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd

Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden 
for Parti)) og 2 stemmer (D og Ø) imod. 
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige stemmer imod, idet der 
er tale om en fortætning i et i forvejen trafikbelastet område jf. høringssvar fra 
naboer og grundejerforening.
Nye Borgerlige mener Gentofte Kommune har fremmet et bestemt projekt og 
tilsidesat bestemmelserne i Planloven om afholdelse af et formøde, hvorfor  
processen i realiteten er ugyldig. Nye Borgerlige har indgivet klage herom til 
Ankestyrelsen.”
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Det er Enhedslistens indtryk, at der 
ikke har været en ordentlig dialog med borgerne i området og at der er flere 
forhold, der ikke har været forelagt det politiske niveau.”

Bilag
1. Høringssvar vedr. LP 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F. Samlet PDF (1859463 - 
EMN-2017-02680)
2. Høringsnotat med resumé vedr. Lokalplan 378_26.05.2017 (1850453 - EMN-2017-02680)
3. 378-2017-3-6-Lokalplanforslag 378 inkl. miljøvurdering (1850460 - EMN-2017-02680)
4. Forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2013 (1850459 - EMN-2017-02680)
5. Sammenfattende miljøredegørelse, endelig lokalplan (1861424 - EMN-2016-06936)

3 (Åben) Lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7- 11. Endelig vedtagelse
 
Sags ID: EMN-2017-02688

Resumé
Forslag til lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7 -11 med tilhørende forslag til tillæg 21 til 
Kommuneplan 2013 har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. marts til den 8. maj 2017.

Det skal drøftes og besluttes, om de modtagne henvendelser giver anledning til ændringer i de 
udsendte planforslag.

Baggrund
Planernes formål er at fastlægge anvendelse af ejendommene Rygårds Allé 7-11 til boligformål i 
form af etagehusbebyggelse med mulighed for tæt-lav bebyggelse i baggården.

Lokalplanen giver mulighed for at ombygge den eksisterende 2 ½ etagers bygning mod Rygårds 
Allé, således at den fremstår som en 3 etagers bygning med penthouse. Den eksisterende 1 etage 
bygning bagved dette etagehus ombygges og vil supplere arealet til lejligheder i stueetagen.

Der vil kunne indrettes 20 boliger i det eksisterende etagehus og 3 dobbelthuse i baggården.
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Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedrørende boligantal, bygningshøjde, bebyggelsens ydre 
fremtræden, byggefelter, parkering, bevaringsværdig bebyggelse, opholdsarealer og adgangsveje.

Kommunalbestyrelsen har den 27. februar 2017, pkt.3, vedtaget at sende planforslagene i offentligt 
høring med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 1 (Ø) imod.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten finder det relevant med offentlige høringer 
og vil i den forbindelse påpege kommunens behov for udvikling af almennyttige boliger, mangler i 
lokalplanen udsendt til offentlig høring.”

Den 6. april 2017 blev afholdt et borgermøde, hvor planerne blev præsenteret for de inviterede 
borgere.

Der er i høringsperioden modtaget henvendelser fra 1 nabo øst for lokalplanområdet, et elselskab 
og fra ejerforeningen over for lokalplanområdet (Rygårds Alle 8, 8A og Hellerupvej 58-62). 
Henvendelserne omhandler primært bygningshøjder og indbliksforhold.

De offentliggjorte planforslag kan ses via dette link:

Lokalplan 383

Plan og Byg har udarbejdet notat med resumé af modtagne henvendelser.

Indstilling
Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og beslutte, om de modtagne henvendelser giver anledning til ændringer i det udsendte 
forslag til lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7-11 med tilhørende tillæg 21 til 
Kommuneplan 2013. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 01-06-2017
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Lokalplan 383 med tilhørende tillæg 
21 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt, idet lokalplanen ændres således, at etageantallet i 
Byggefelt A udgår og den maksimale bygningshøjde fastsættes til 11 m, svarende til højden på 
den eksisterende bygning, og idet der ikke tillades opholdsaltaner mod Rygårds Allé, og at 
kommuneplantillægget, der udgør rammen for lokalplanlægningen, ændres således, at den 
maksimale bygningshøjde fastsættes til 12 m.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-06-2017
Økonomiudvalget den 12. juni 2017 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet det endvidere fastlægges:

1. at der ikke tillades tagterrasse inden for Byggefelt A
2. at byggefelterne i lokalplanens kortbilag målsættes som følgende: Byggefelt A: bredde 12,5 

meter (øst-vest) og længde 49 meter (nord-syd), Byggefelt B: bredde 11,1 (øst-vest) og 
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længde 49 meter (nord-syd), Byggefelt C-E: bredde 12,5 (øst-vest) og længde 13 meter 
(nord-syd)

3. at der i byggefelt A kan gives tilladelse til at etablere maskinhuse til elevatorer med en 
maksimal højde af 1 m over taget i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde lovkrav i 
forbindelse med driften af elevatorer.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017

Christian Buje Tingleff deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling 
og afgørelse. 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd

Vedtagelse: Pkt. 1-3: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth 
Winther (Uden for Parti)) for og 1 stemme (Ø) imod. 

Bilag
1. Høringssvar vedr. LP 383 for ejendommene Rygårds Allé 7-11. Samlet PDF (1836608 - 
EMN-2017-02688)
2. Høringsnotat LP 383 (1850337 - EMN-2017-02688)
3. 383-2017-3-6-Lokalplanforslag 383 (1850333 - EMN-2017-02688)
4. Forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2013 (1850331 - EMN-2017-02688)
5. Bilag fra bygherrens arkitekt  (1872909 - EMN-2017-02688)

4 (Åben) Anlægsbevilling til udmøntning af trafiksikkerhedsplan 2017-2020, 
Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2017-02563

Resumé
Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 beskriver, hvordan der fremadrettet skal arbejdes med 
trafiksikkerhed i Gentofte Kommune. 
Udmøntningen af trafiksikkerhedsplanen sker ved en løbende iværksættelse af en række initiativer, 
som er beskrevet i Handleplan for trafiksikkerhed 2017-2020.

Der søges om anlægsbevilling til initiativer, der er planlagt gennemført i trafiksikkerhedsplanen 
første år, 2017. 

Baggrund
Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 beskriver, hvordan der fremadrettet skal arbejdes med 
trafiksikkerhed i Gentofte Kommune. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af opgaveudvalget 
”Trafik – sikker i byen” og er vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde den 30 maj 2016, pkt. 2 
med 18 stemmer (C,A,V,B og Ø) for, medens 1 (Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) undlod at 
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stemmene.

Trafiksikkerhedsplanen har fokus på 5 temaer: Trafikadfærd og hastighed; Fremtidens trafikant; 
Parkering; Cykeltrafik og Tilgængelighed. I tilknytning til temaerne beskriver trafiksikkerhedsplanen 
en række indsatsområder og principper for arbejdet. Et gennemgående princip på tværs af temaer 
og indsatsområder er et fokus på god trafikadfærd. Trafiksikkerhedsarbejdet går ”på 2 ben”, dels 
initiativer, der understøtter trafikanter i god trafikadfærd, dels initiativer, der består i anlægmæssige 
løsninger, hvor de fysiske forhold ikke i tilstrækkelig grad understøtter den ønskede adfærd.  

Med deltagelse af borgere fra opgaveudvalget er der arbejdet med at konkretisere initiativer, som 
skal realisere den vedtagne trafiksikkerhedsplan. Initiativerne er beskrevet i Handleplan for 
trafiksikkerhedsplan 2017-2020, som danner grundlag for det administrative arbejde med at 
udmønte trafiksikkerhedsplanen. Udmøntningen af initiativerne vil ske i tæt samarbejde mellem de 
berørte parter (skoler, institutioner, grundejerforeninger, seniorråd, handicapråd, Sikker Trafik, 
direkte berørte borgere m.fl.) så der tilvejebringes helhedsorienterede løsninger. 

Handleplanen blev præsenteret på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 2. maj 2017, pkt. 1, som led i 
status på trafiksikkerhedsarbejdet. Med udvalgets kommentarer og forslag blev orienteringen 
enstemmigt taget til efterretning. 

I første halvdel af trafiksikkehedsplanens periode, dvs 2017-2018, vil der primært blive fokuseret 
på planens tema 1: Trafikadfærd og hastighed samt tema 2: Fremtidens trafikant.  

Under tema 1- Trafikadfærd og hastighed  prioriteres i 2017: 
• Grundlæggende initiativer vedr. opdatering og kvalificering af datagrundlag. Det er 

afgørende for kvaliteten af det fremadrettede trafiksikkerhedsarbejde, at det bygger på 
forbedret og fyldestgørende datagrundlag (data vedr. trafikmængder og trafikstrømme, 
hastighedsmålinger, uheldsoplysninger og opdateret prognoseværktøj/trafikmodel).

• På baggrund af opdateret datagrundlag iværksættes tiltag på uheldsbelastede steder samt 
på steder, hvor hastighedensniveauet er for højt. 

• Med henblik på at forankre trafikhedsarbejdet lokalt udarbejdes trafiksikkerhedspakke, en 
slags værktøjskasse med tilgængelige trafikdata og ideer til mulige lokale initiativer, som 
kan anvendes af grundejerforeninger, gadeforeninger m.v.    

Under tema 2 – Fremtidens trafikant prioriteres i 2017: 
• Tilrettelæggelse af færdselsundervisningforløb med afsæt i de lokale forhold på skolerne og 

i et tæt samarbejde med berørte interessenter – skoler, Sikker Trafik m.fl. 
• Udarbejdelse af idekatalog over adfærdsregulerende tiltag ved skoler og forsøg hermed 

ved udvalgte skoler.
• Udarbejdelse af konkrete projekter for skoler, hvor adfærdsregulering skal understøttes af 

tiltag i det fysiske rum.
• Årshjul for kampagner om adfærd og sikkerhed i trafikken, der er målrettet de lokale 

trafikale forhold ved skoler og i bydelscentre m.v.   

Under tema 3 – Parkering prioriteres i 2017:
• Afdækning af nuværende og fremtidige behov for parkering til særlige behov (eksempelvis 

handicapparkering, elbiler, delebiler og taxa). 

Under tema 5 – Tilgængelighed prioriteres i 2017: 
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• Undersøgelse af intelligente systemer i signalregulerede kryds, der kan give fodgængere 
større tryghed i forbindelse med krydning.

Der søges om anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. til de i 2017 prioriterede initiativer  under 
Trafiksikkerhedsplan 2017 – 2020.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der bevilges 5,3 mio. kr.til gennemførelse af initiativer under Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 
med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til 
Trafiksikkerhedsplan 2017.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-06-2017
Økonomiudvalget den 12. juni 2017 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag
1. Skema 1 (1827446 - EMN-2017-02563)
2. Trafiksikkerhedsplan 2017-2020  (1847287 - EMN-2017-02563)
3. Handleplan 2017 - 2020, Trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte 
Kommune (1832213 - EMN-2017-02563)

5 (Åben) Anlægsbevilling til klimatilpasning af Gentofterenden
 
Sags ID: EMN-2017-02733

Resumé
Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 72,87 mio. kr. til udførelse af 
klimatilpasningsprojektet ved Gentofterenden.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på møde 25. februar 2013, pkt. 7, at igangsætte de af 
forvaltningen foreslåede projekter m.h.p. at øge investeringerne i klimatilpasning som 
medfinansieringsprojekter, herunder klimatilpasning af Gentofterenden. 
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Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på møde 27. oktober 2014, pkt. 4, at godkende 
dispositionsforslag vedr. klimatilpasning af Gentofterenden samt give anlægsbevilling og 
rådighedsbeløb på 4,35 mio. kr. til projektering, samt at den finansielle dækning sker via optagelse 
af lån på 4,35 mio. kr. til projektering, idet Nordvand A/S betaler renter og afdrag på lån i 25 år. 

Den 12. december 2016, pkt. 6 vedtog Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer for (C, A, V og B 
og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) og 1 stemme (D) imod med følgende udtalelse: ”Nye 
Borgerlige stemmer imod, idet det er en fordobling af tidligere bevilling – uden samlet 
oversigt over projektet, og hvor meget vandprisen stiger på grund heraf.”, medens 1 (Ø) 
undlod at stemme) anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,44 mio. kr. til færdigprojektering og 
udbud af klimatilpasning af Gentofterenden, samt at den finansielle dækning sker via optagelse af 
lån på 4,44 mio. kr. til projektering, idet Nordvand A/S betaler renter og afdrag på lån i 25 år.  

Området langs med Gentofterenden er udpeget som et af ni risikoområder i tillæg 2 til 
Kommuneplan 2013 ift. prioritering af kommunens klimatilpasning. Området er udpeget som et 
område med særligt mange værdier, og med omkring 200 direkte naboer til Gentofterenden vil 
projektet gavne de mange borgere, som ofte oplever oversvømmelser.
 
Klimatilpasningsprojektet for Gentofterenden skal være med til at sikre, at vandløbet kan rumme en 
10-års regnhændelse og dermed reducere risikoen for oversvømmelse i området. Den planlagte 
løsning ændrer Gentofterendens profil, således at den kan fungere som et "forsinkelsesbassin" og 
muliggøre en kontrolleret afvanding af området. Samtidig fastholdes Gentofterendens rekreative 
element som grøn kile fra Gentofte Sø til Søborghusrenden med cykel- og gangsti på den ene side 
af vandløbet og et naturareal på den anden side.

Der er tale om et teknisk kompliceret projekt med bl.a. krydsning af broen på Ellegårdsvej samt 
krydsning af Farumbanen, hvilket kræver sporspærring af banen i påsken 2018. Nødvendige 
tilladelser er indhentet hos Banedanmark.

Projektet er samtidig første trin i en større klimatilpasningsplan for reduktion af risikoen for 
oversvømmelse i områderne Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård ("BRD-projektet") ved en 100-
års regnhændelse (kraftigt skybrud) jf. spildevandsplan 2015-18.

Det samlede budget for klimatilpasningsprojektet er beregnet til 81,66 mio. kr. En traditionel 
rørløsning er beregnet til 150 mio. kr. Grundlaget for at gennemføre klimatilpasningen som et 
medfinansieringsprojekt er således til stede, da dette vil være samfundsøkonomisk mere 
fordelagtigt end en traditionel rørløsning. Forsyningssekretariatet har forhåndsgodkendt budgettet 
for både klimatilpasningen og den traditionelle rørløsning. 

Projektet har været i EU udbud og udbudt som hovedentreprise sammen med de ledningsarbejder, 
som Nordvand A/S skal udføre samtidig med, at klimaprojektet gennemføres. Ledningsarbejderne 
finansieres særskilt af Nordvand A/S.

Der søges nu om anlægsbevilling til udførelse af projektet på 72,87 mio. kr. 

Anlægsarbejdet er planlagt påbegyndt i august 2017 og forventes færdigt i sommeren 2019. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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1. At der gives anlægsbevilling på 72,87 mio. kr. til udførelse af klimatilpasning af 
Gentofterenden.

2. At der gives rådighedsbeløb på 16,4 mio. kr. i 2017, 42,97 mio. kr. i 2018 og 13,5 mio. kr. i 
2019. 

3. At finansiel dækning sker via optagelse af lån på 72,87 mio. kr., idet Nordvand A/S betaler 
renter og afdrag på lån i 25 år.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-06-2017
Økonomiudvalget den 12. juni 2017 

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Poul V. Jensen og Karen Riis Kjølbye

Vedtagelse: 
Poul V. Jensen (D) ønskede følgende ændringsforslag til afstemning: 
”Nye Borgerlige stiller ændringsforslag om at projektet ikke finansieres via 
takster (Nordvand), hvilket betyder borgerne betaler i udgiften form af 
forhøjede takster på vand, hvilket Nye Borgerlige ser som en skjult 
skattestigning.
Nye Borgerlige stiller forslag om, at projektet medtages som anlægsbudget for 
2018 finansieret af besparelser i administrationen på Rådhuset.”

Forslaget blev nedstemt med 1 stemme (D) for og 18 stemmer (C, A, V, B, Ø 
og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) imod.

C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti) stemte imod, idet: ”Nye 
Borgerliges finansieringsforslag vil betyde, at Gentofte-borgere vil skulle betale 
et stort beløb i udligning til andre kommuner i forhold til den alternative 
finansiering over taksterne.”

Herefter vedtog Kommunalbestyrelsen indstillingen med 18 stemmer (C, A, V, 
B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 1 stemme (D) imod.

Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige stemmer imod, idet 
projektet er fordoblet uden fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for 
effekten ved kraftige regnskyl eller alternative muligheder.”
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Bilag
1. Skema 1 (1839103 - EMN-2017-02733)
2. Udbud af klimatilpasningen af Gentofterenden (1859370 - EMN-2017-02733)

6 (Åben) Anlægsbevilling til Børnehus på Bank-Mikkelsens Vej
 
Sags ID: EMN-2017-01619

Resumé
I september 2015 blev den tilpassede helhedsplan for Bank-Mikkelsens Vej forelagt til 
Kommunalbestyrelsens godkendelse, sammen med ansøgning om projekteringsbevillinger til hhv. 
botilbud til voksne inkl. servicearealer, udarbejdelse af projekt til et nyt børnehus og genhusninger.
Børnehuset har nu været i udbud i konkurrencepræget dialog på projektforslagsniveau. 
Frigivelse af anlægsbevilling til hovedprojektering og opførelse af børnehus forelægges nu til 
godkendelse.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. september 2014 pkt. 6 med 16 stemmer for (C,V,A,B) og 2 
stemmer imod (Ø og I),  at den endelige version af det værdibaserede program for ”Det gode liv – i 
nye rammer”, ud- og ombygningen af Bank-Mikkelsens Vej området blev godkendt som 
udgangspunkt for afholdelse af en arkitektkonkurrence.  
Kommunalbestyrelsen fik på kommunalbestyrelsesmødet den 23. marts 2015 vinderprojektet 
præsenteret, og godkendte under pkt. 2 med 16 stemmer for (C,V,A,B) og 2 stemmer imod (Ø og I) 
plan for den videre proces for udvikling af helhedsplan, etapeplan, og igangsætning af lokalplan.
I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet den 28. september 2015 blev det tilrettede 
vinderforslag taget til efterretning inkl. etapeplan for projektet, og Kommunalbestyrelsen godkendte 
under pkt. 2 med 18 stemmer (C, V, A, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod anlægsbevilling til 
projektering og genhusninger, idet helhedsplanen i samarbejde med brugerrepræsentanter fra 
tilbuddene var blevet bearbejdet og tilpasset, og der var udarbejdet en etapeplan for 
gennemførelsen af de enkelte anlægsprojekter.  
Økonomiudvalget blev på mødet den 24. oktober 2016 orienteret om, at børnehuset udbydes i 
konkurrencepræget dialog.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. december 2016 pkt. 7 med 17 stemmer for (C,V, A og B og 
Lisbeth Winter udenfor parti) og 2 stemmer imod (Ø og D) at frigive bevilling til udbud af 
børnehuset i konkurrencepræget dialog og til forberedende arbejder, samt at frigive 
anlægsbevilling til nedrivningsarbejder for børnehuset. 
Nu forelægges resultat af udbud af børnehuset, og der søges anlægsbevilling til gennemførelse af 
byggeriet  
Der vedlægges notat med oplysning om udbudsresultat for børnehuset samt skema 1.

Indstilling
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der meddeles anlægsbevilling til børnehuset på 72,294 mio. kr. 
2. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017-2019 til projekterne 

på Bank-Mikkelsens Vej
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-06-2017
Økonomiudvalget den 12. juni 2017 

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd og Marie-Louise Andreassen

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth 
Winther (Uden for Parti)) for, og 2 stemmer (D og Ø) imod. 
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige stemmer imod, idet 
projektet ikke er transparent og projektet ikke er tilpasset behovet for borgere 
i Gentofte Kommune.”
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten er fortsat tilhængere af, 
at børnehuset og boligerne på Bank Mikkelsens Vejs skal gennemgå både 
renovering og fornyelse, men vi har desværre ikke modtaget den anmodede 
sagsindsigt omkring økonomien som vi har anmodet om december 2016. Der 
bør være overensstemmelse mellem sagsfremstillinger der bliver forelagt det 
politiske niveau. Med den politiske struktur hvor fagudvalgsmøder kun afholdes 
hver 3.måned, er de politiske debatter om prioriteringer væsentlig forringet.”

Bilag
1. Notat Det gode liv - i nye rammer børnehus juni 2017 (1694881 - EMN-2017-01619)
2. Skema 1 BMV børnehus juni 2017 (1854042 - EMN-2017-01619)

7 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af åben hal i Ordrup Hal og Bibliotek
 
Sags ID: EMN-2017-03025

Resumé
Der ansøges om en anlægsbevilling på 700.000 kr. til etablering adgangskontrolsystemer mm, der 
vil gøre det muligt for borgerne at benytte biblioteket og hallen uden for den normalt bemandede 
åbningstid. 

Baggrund
Gentofte Kommune har indrettet selvbetjeningsløsninger på de flest biblioteker i kommunen, 
hvilket gør det muligt for borgerne at benytte bibliotekerne uden for den normalt bemandede 
åbningstid.
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Firmaet Cordura – nu Bibliotheca – har udført de tekniske løsninger på bibliotekerne og har også 
givet tilbud på Ordrup Hal og Bibliotek.

Der skal udføres adgangskontrol i form af en indgangscomputer ved bibliotekets indgangsdør, hvor 
brugerne kan lukke sig ind ved hjælp af registrering af lånerkort eller sundhedskort, samt en 
pinkode. 

I sammenhæng med etablering af det åbne bibliotek er det også et ønske, at idrætshallerne i 
tilknytning til biblioteket får tilsvarende adgangssystem som gør det muligt for borgerne at benytte 
hallerne uden for normal åbningstid. Dermed forøges antallet af ledige tider borgerne kan booke i 
Ordruphallen til fysiske aktiviteter markant, hvilket understøtte kommunens Idræts- og 
bevægelsespolitik.

Der udføres også intelligent overvågning for at sikre yderligere opsyn med biblioteket, hal og fælles 
arealer, ligesom der installeres automatisk styring af tyverialarm, døre, talevarsling og lys. 

Overvågning og styring i den forbindelse er indarbejdet i det samlede tilbud fra Bibliotheca.

Etableringen af adgangssystem mm. foreslås finansieret over investeringspuljen. Det har siden 
sommerferien 2016 været muligt at booke Ordruphallen, og det forventes, at lejeindtægten på sigt 
vil kunne dække investeringen. Det er dog for tidligt at kunne udtale sig om tilbagebetalingstiden.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 700.000 kr. til etablering af adgangssystem mm. med finansiering over 
investeringspuljen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-06-2017
Økonomiudvalget den 12. juni 2017 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag
1. Ordrup hal og Bibliotek - skema 1 (1862303 - EMN-2017-03025)
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8 (Åben) En god skolestart for alle
 
Sags ID: EMN-2017-03062

Resumé
Børn og Skole foreslår, at der gøres en særlig indsats for at sikre en god skolestart for alle i 
forbindelse med et større optag af tosprogede børn, herunder omkring 8 flygtningebørn, ved 
skolestart 2017/2018.

Baggrund
Folkeskolerne i Gentofte har ved skolestart 2017/2018 udover et generelt stigende antal 
tosprogede børn, som skal begynde i 0. klasse, i år også omkring 8 flygtningebørn, der skal 
begynde i folkeskole til august 2017. For at sikre både flygtningebørnene, de øvrige tosprogede 
elever og deres klassekammerater en god skolestart anbefales det at gøre en særlig indsats.

Der vil være tale om et program med særligt fokus på: 1) en sproglig indsats, 2) en social- og 
trivselsmæssig indsats samt 3) en kulturel indsats for alle kommunens skoler, men med særlig 
opmærksomhed på de skoler, som får flest tosprogede elever i 0. klasse efter sommerferien. 
Indsatsen skal supplere arbejdet med tosprogede elever på alle klassetrin, herunder de omkring 90 
elever med flygtningebaggrund, som aktuelt er indskrevet i folkeskolerne i Gentofte.

Indsatsen vil koncentrere sig om Bakkegårdsskolen og Tjørnegårdsskolen, som i år optager et 
særligt stort antal tosprogede børn. (Fx starter der i år 16 børn med et andet modersmål end dansk 
i 0. klasse på Tjørnegårdsskolen – hvoraf forventeligt 5 er flygtninge.) ViTo (Videnscenter for 
tosprogede) vil på disse skoler fra skolestart i august etablere et nyt to-timers sprogbånd for de 
tosprogede elever alle ugens skoledage. I resten af skoleåret vil der være såvel et kontinuerligt 
sprogarbejde som en social- og trivselsmæssig indsats, hvor forældresamarbejdet også vil være i 
fokus. Endelig vil der ved brug af bl.a. overnatningsture også blive arbejdet med at skabe de 
nødvendige kulturelle forståelser.

Børn og Skole vurderer efter en række netop afholdte møder med bl.a. Tjørnegårdsskolen, at der 
er behov for, at indsatsen er klar, når skoleåret begynder til august. 

Økonomi og personale
Det foreslås, at indsatsen ’En god skolestart for alle” bemandes med pædagog- og 
socialmedarbejder-kompetencer, der alle primært skal arbejde på Bakkegårdsskolen og 
Tjørnegårdsskolen, men også vil kunne bidrage på andre skoler. Til den kulturelle indsats afsættes 
der samtidig 100.000 kr.

Budgettet for den samlede indsats vil i 2017 være 1 mio. kr. og 1,5 mio. kr. i 2018. 

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gøres en særlig indsats med henblik på at sikre en god skolestart for alle, og at der til 
indsatsen afsættes 1 mio. kr. i 2017 med finansiering over likvide aktiver og 1,5 mio. kr. i 2018, 
som indarbejdes i investeringsoversigten for 2018.

Tidligere beslutninger:
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Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-06-2017
Økonomiudvalget den 12. juni 2017 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Irene Lütken, Jeanne Toxværd, Poul V. Jensen, Louise Husted 
Feilberg, Marie-Louise Andreassen, Mogens Vad og Søren B. Heisel 

Vedtagelse: 
Poul V. Jensen (D) ønskede følgende ændringsforslag til afstemning:
”Lærere i Folkeskolen er uddannede til at undervise danske elever og er 
udfordret nok af inklusion, synlig læring, digitalisering og de mange 
forandringer skolereformen medfører. 

Vi må se i øjnene at forældre er bekymrede for udviklingen med de mange 
tosprogede elever på Tjørnegårdsskolen og Bakkegårdsskolen. Flere forældre 
har allerede flyttet deres børn til andre skoler. 

Nye Borgerlige vil undgå en negativ udvikling for de to skoler, samtidig med at 
vi sikrer den bedst mulige folkeskole med fokus på undervisning og dansk 
kultur og dannelse, fremfor integration.

Nye Borgerlige stiller forslag om, at tosprogede elever går i separate klasser 
indtil de taler og skrive dansk. Når eleverne kan følge den normale 
undervisningen i folkeskolen, tilbydes en plads i en normalklasse.
De separate klasser finansieres af den samme udgiftsramme som tilgår 
folkeskolen pr. barn. 

De separate klasser skal have dansk personale der har interesse i og mestrer 
intensiv undervisning af tosprogede elever. Der ansættes ikke udenlandske 
lærere og der undervises ikke i fremmedsprog udover dansk og engelsk.

ViTo har med dette forslag ingen opgaver på folkeskolen og nedlægges, idet 
Ungdomsskolen også etablere separat klasse for tosprogede udskolingselever.”

Forslaget blev nedstemt med 1 stemme (D) for, og 18 stemmer (C, A, V, B, Ø 
og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) imod. C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther 
(Uden for Parti) stemte imod under henvisning til dagsordenspunktets 
indstilling, som vi agter at stemme for.
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Herefter vedtog Kommunalbestyrelsen indstillingen med 18 stemmer (C, A, V, 
B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 1 stemme (D) imod. Poul V. 
Jensen (D) stemte imod idet: ”Nye Borgerlige mener ikke Folkeskolen skal 
forestå sprogundervisning og integration af nytilkomne tosprogede elever.”

Bilag

9 (Åben) Nye boliger til unge, seniorer og familier
 
Sags ID: EMN-2017-02975

Resumé
Med baggrund i, at Udlængestyrelsen har revideret antallet af flygtninge, som anvises til Gentofte 
Kommune, og den voksende venteliste til de kommunale ungdomsboliger, fremlægges forslag til 
en justeret boligplan for boligplacering af flygtninge samt plan for opførelse af nye almene 
ungdoms- og familieboliger.

Baggrund
Gentofte Kommune har i mange år rådet over 343 ungdomsboliger, heraf 257 kommunale 
ungdomsboliger. Der har igennem en længere årrække været et varierende antal personer på 
venteliste, svingende fra stort set ingen til ca. 150 unge.

På grund af det antal flygtninge, som kommunen allerede har og i 2017 og 2018 skal modtage, er 
125 af ungdomsboligerne anvist til flygtninge og 48 anvendes fleksibelt også til familieboliger. 
Ventelisten er nu vokset og er netop (6. juni 2017) opgjort til 583 unge aktive ansøgere på 
venteliste.

Udlændingestyrelsen har tidligere udmeldt en flygtningekvote til Gentofte Kommune på ca. 300 i 
2016 og ca. 300 i 2017. Kvoterne blev dog nedjusteret, idet Gentofte i 2016 reelt modtog 137 
flygtninge og i 2017 forventer at modtage 126 flygtninge. I 2018 forventes kommunen at modtage 
71 flygtninge.

Budgetforligspartierne aftalte i forbindelse med Budget 2017, at et lavere antal flygtninge til 
Gentofte Kommune skal medføre, at ungdomsboligerne igen prioriteres til kommunens unge, og at 
kommunens almene boliger prioriteres til Gentofte-borgere med et boligsocialt behov. 

Det er vedtaget at sende forslag til lokalplan 397 i høring, der fastlægger, at selve Charlottenlund 
Slot kan anvendes til kulturelle formål, og hvis Staten som ejer ønsker det også til ungdoms- og 
kollegieboliger. Forslaget fastholder at øvrige allerede eksisterende bygninger i Charlottenlund 
Slotshave – herunder bygningerne omkring det tidligere Danmarks Akvarium – fortsat kun kan 
anvendes til ungdoms- og kollegieboliger.

Der er endvidere gennemført en forudgående høring efter planlovens § 23 C med henblik på 
udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2013 og lokalplan, der fastlægger, at der kan opføres 
ungdomsboliger og almene familieboliger på et areal øst for Charlottenlund Station, matr.nr. 125 g, 
Ordrup. Det blev vedtaget af Byplanudvalget den 2. marts 2017, pkt. 2. DSB har meddelt, at DSB 
gerne snarest vil igangsætte en konkret udvikling af arealet med ca. 25 nye ungdomsboliger, ca. 
25 nye familieboliger og ca. 50 nye seniorvenlige boliger. 
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På Kommunalbestyrelsens møde den 29. februar 2016, pkt. 11, blev det med 16 stemmer (C, A, 
Louise Feilberg Levy (V) og B) for og 2 (I og Ø) imod, medens 1 (Mogens Vad (V)) undlod at 
stemme vedtaget:

”At der bygges 125 almene ungdomsboliger i Sportsparken i maksimalt 6 etager og 20 meters 
højde, og at der udarbejdes en specificeret redegørelse for trafik og parkeringsforhold for området 
ved og omkring Sportsparken, idet der planlægges yderligere 125 ungdomsboliger som led i en 
fremtidig bebyggelse på kommunens areal syd for DONGs parkeringsplads (vest for 
politistationen), og idet det præciseres, at ved udlejning af ungdomsboligerne prioriteres unge 
uddannelsessøgende med forældre bosat i Gentofte Kommune, og at Gentofte Kommune ikke 
anviser boligerne til boligsociale formål, herunder flygtninge.

At forslaget til kommuneplantillæg og forslaget til lokalplan forelægges og drøftes i Byplanudvalget, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og herefter sendes i 8 ugers høring med et 
borgermøde i høringsperioden”

Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet: ”Liberal Alliance har stillet forslag om, at lokalplanforslag 
trækkes tilbage og alternative løsninger udvikles”. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: 
”Enhedslisten ser intet formål med at bygge ungdomsboliger midt i Sportsparken, som man har 
investeret millioner i at udvikle. Enhedslisten mener fortsat Sportsparken skal udvikles og at man 
bør finde andre løsnings modeller for at opfylde boligsociale problemer og boliger til kommunens 
unge, i stedet for at låse sig fast på én. Enhedslisten vil understrege at den prioriteringsliste man 
foreslår vil være umulig at overholde. Gentofte Kommune bør fremadrettet i kommunalplansforslag 
inddrage muligheden for at udbygge en blandet almennyttig boligmasse”.

På baggrund af de nedjusterede flygtningekvoter samt de planlægningsmæssige muligheder for at 
etablere ungdomsboliger på arealet øst for Charlottenlund Station, vurderes det, at antallet af de 
planlagte ungdomsboliger Ved Stadion og Ved Sløjfen kan sættes ned til henholdsvis 75 
ungdomsboliger Ved Stadion i 3-4 etager (mod tidligere 125 i 6 etager) og 50 ungdomsboliger Ved 
Sløjfen (mod tidligere 125). Notat herom vedlægges som bilag 1.

Det vurderes samtidig, at der kan frigives 50 kommunale ungdomsboliger til udlejning til unge på 
venteliste i Gentofte Kommune. Det skal samtidig ses i sammenhæng med, at der er mulighed for 
at anvende Gentofte Kommunes bygning på Ørnegårdsvej, som Nordvand forventes at fraflytte 
primo 2018, som erstatning for hospitalet.

Den foreslåede justerede boligplan indebærer således at kapaciteten af ungdomsboliger forøges 
med i alt 200 boliger fordelt med

• 25 nye ungdomsboliger på arealet øst for Charlottenlund station (Gentofte Kommune er i 
positiv dialog med DSB om dette)

• 75 nye ungdomsboliger Ved Stadion
• 50 nye ungdomsboliger Ved Sløjfen
• 50 ungdomsboliger fordelt i kommunen, der hidtil har været planlagt brugt til boligplacering 

af flygtninge, frigives til udlejning til kommunens unge 

Kommunen vil løbende følge behovet for ungdomsboliger i takt med, at de nye ungdomsboliger 
opføres og tages i brug. Efterspørgslen på ungdomsboliger i Gentofte Kommune kan også ændre 
sig som følge af ændringer i antallet af ungdomsboliger andre steder i det storkøbenhavnske 
område.
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Planlægningen af ungdomsboliger andre steder i kommunen muliggør, at der i sammenhæng med 
de almene ungdomsboliger Ved Sløjfen kan opføres ca. 50 almene familieboliger, og det vurderes 
hensigtsmæssigt at udnytte denne mulighed, således der samlet opføres 75 almene 
ungdomsboliger Ved Stadion og 50 almene ungdomsboliger og ca. 50 almene familieboliger Ved 
Sløjfen.
På de politiske møder i august 2017 fremlægges forslag om lokalplan for 75 almene 
ungdomsboliger Ved Stadion og 50 almene ungdomsboliger og 50 almene familieboliger Ved 
Sløjfen, og ændringerne indarbejdes i forslag til kommuneplan 2017.

Indstilling
C, V, A+B indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der bygges 75 almene ungdomsboliger Ved Stadion i maksimalt 4 etager og 15 meters 
højde, idet behovet for ungdomsboliger løbende følges.

2. At der arbejdes videre med en plan for opførelse af ca. 50 almene ungdomsboliger og ca. 
50 almene familieboliger på Gentofte Kommunes areal syd for Dongs parkeringsplads – 
Ved Sløjfen.

3. At JURA bemyndiges til at vælge almen boligorganisation og forhandle en aftale om frasalg 
af grundareal til en almen boligorganisation med henblik på etablering af 50 almene 
ungdomsboliger og 50 almene familieboliger Ved Sløjfen på de anførte vilkår, herunder at 
kommunen har anvisningsret til alle boliger. Aftalen betinges af endelig lokalplans 
vedtagelse og Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A, B og C.

4. At de skønnede udgifter på 0,5 mio.kr. til projektudvikling  (forureningsundersøgelse, 
funderingsundersøgelse, støjundersøgelse, landinspektør mv.)  af grunden Ved Sløjfen 
finansieres over de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til køb og salg af 
ejendomme og grunde.

5. At 50 kommunale ungdomsboliger fordelt i kommunen disponeres til unge og udlejes til 
unge på venteliste efter de gældende retningslinjer.

6. At anvende Gentofte Kommunes bygning beliggende Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte til 
midlertidig boligplacering af flygtninge som erstatning for hospitalet, når dette lejemål 
fraflyttes

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-06-2017
Økonomiudvalget den 12. juni 2017 

Pkt. 1-6: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Mogens Vad undlod at stemme.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd, Poul V. Jensen, Mogens Vad, Louise Husted 
Feilberg, Søren B. Heisel og Marie-Louise Andreassen
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Vedtagelse: 
Ad pkt. 1:
Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, 
og 2 stemmer (D og Ø) imod. 
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige stemmer imod, idet 
Sportsparken ikke egner sig til beboelsesejendomme, hverken af hensyn til 
Sportsparkens aktiviteter, trafik og parkering eller støj og lysgener for 
beboerne.”
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten stemmer mod, da det 
planlagte byggeri Ved Stadion vil ødelægge mulighederne for udvikling af 
Sportsparken.”

Ad pkt. 2:
Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) 
for, og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: 
”Enhedslisten stemmer mod da området i forvejen har en tæt 
bebyggelsesprocent og det er muligt at indarbejde udvikling af den almene 
blandede boligmasse i forbindelse med udarbejdelse af andre lokalplaner.”

Ad pkt. 3:
Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, 
og 2 stemmer (D og Ø) imod. 
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige stemmer imod idet 
forslag til aftale og vilkår bør forelægges kommunalbestyrelsen således vi 
undgår en uopsigelig aftale som tilfældet er med den aftale der er indgået med 
Domea omkring opførelse af Ungdomsboliger i Sportsparken.”

Ad pkt. 4:
Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) 
for, og 1 stemme (Ø) imod.

Ad pkt. 5:
Poul V. Jensen (D) ønskedes følgende ændringsforslag til afstemning:
”Nye Borgerlige stiller ændringsforslag om at samtlige ledige ungdomsboliger i 
Gentofte Kommunen udlejes til unge under uddannelse efter anciennitet på 
venteliste.”

Forslaget blev nedstemt med 1 stemme (D) for og 18 stemmer (C, A, V, B, Ø 
og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) imod.

C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti) stemte imod under henvisning 
til sagsfremstillingen og indstillingerne i dagsordenspunktet, som vi agter at 
stemme for.   

Herefter vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt indstillingen.
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Pkt. 6: 
Poul V. Jensen (D) ønskedes følgende ændringsforslag til afstemning:
”Nye Borgerlige stiller ændringsforslag om, at bygningen Ørnegårdsvej 17 
anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge der ikke opfylder 
betingelsen for at bebo en Ungdomsbolig. Derved frigøres et antal 
Ungdomsboliger som således kan disponeres til ansøgere efter anciennitet på 
venteliste.”

Forslaget blev nedstemt med 1 stemme (D) for og 18 stemmer (C, A, V, B, Ø 
og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) imod.  

C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti) stemte imod under henvisning til 
sagsfremstillingen og indstillingerne i dagsordenspunktet, som vi agter at 
stemme for.   

Herefter vedtog Kommunalbestyrelsen indstillingen med 17 stemmer (C, A, V, 
B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 
(D) undlod at stemme.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten stemmer mod, da der i 
forvejen er dårlige erfaringer i Gentofte Kommune med at midlertidigt 
boligplacere flere flygtninge i samme rum, som det er foregået i bygningen på 
Hospitalsvej – og det fremgår ikke af det forelagte materiale hvorledes 
boligerne skal indrettes.”

Bilag
1. Bilag 1 Notat 7. juni 2017 (1863829 - EMN-2017-02975)

10 (Åben) Indbringelse af udtalelse fra Ankestyrelsen for Økonomi- og 
Indenrigsministeriet i sag om annoncering
 
Sags ID: EMN-2016-00738

Resumé
Ankestyrelsen har den 30. maj 2017 afgivet udtalelse i sagen. Ankestyrelsen har vurderet, at 
kommunens annonce af 6. januar 2015 om opkrævning af ejendomsskatter har givet udtryk for en 
meningstilkendegivelse om et landspolitisk anliggende, og at kommunen derfor har handlet ulovligt 
ved at indrykke annoncen. 

Økonomiudvalget drøftede sagen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefalede til 
Kommunalbestyrelsen at indbringe Ankestyrelsens udtalelse for Økonomi- og Indenrigsministeriet, 
idet det fastholdes, at annoncen har en lokal interesse, og at Gentofte Kommune finder annoncen 
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lovlig. Forvaltningen blev bemyndiget til at udarbejde forslag til brev til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet på baggrund af udvalgets drøftelse.

Baggrund
Ankestyrelsen har vurderet, at kommunens annonce af 6. januar 2015 om opkrævning af 
ejendomsskatter har givet udtryk for en meningstilkendegivelse om et landspolitisk anliggende, og 
at kommunen derfor har handlet ulovligt ved at indrykke annoncen, men finder ikke at Gentofte 
Kommune har overtrådt bevillingsreglerne. Udtalelsen er vedlagt. 

Gentofte Kommune står som afsender af opkrævning af ejendomsskatter, og borgerne gives 
naturligvis derfor det klare indtryk, at det er Gentofte Kommune, der er ansvarlig for vurderinger og 
stigninger, og at kommunen modtager provenuet.

I annoncen oplyser Gentofte Kommune borgerne om, at det er statens - og ikke Gentofte 
Kommunes - beslutninger, der har medført en stigning i ejendomsskatten for mange borgere i 
kommunen, og at det er staten, der har fastsat, at kommunerne skal foretage opkrævningen af 
ejendomsskatterne. Uden en sådan information ville borgerne være efterladt med det indtryk, at 
det var Gentofte Kommunes og ikke statens beslutning.

Indrykningen af annoncen i Villabyerne udgør derfor efter Gentofte Kommunes opfattelse lovlig 
kommunal informationsvirksomhed om et emne, som har meget stor lokal interesse, ikke mindst 
fordi ejendomsværdierne i det geografiske område, som Gentofte Kommune ligger i, hører til 
blandt landets højeste.

I naturlig forlængelse heraf tilkendegiver Gentofte Kommune i annoncen, at det bør være staten og 
ikke Gentofte Kommune, som er afsender på ejendomsskattebillet og kuvert. 

Gentofte Kommune finder, at sagen er principiel og generel, og at Økonomi- og 
Indenrigsministeriet derfor bør tage Ankestyrelsens udtalelse op til behandling og give Gentofte 
Kommune medhold.

Udkast til brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet er vedlagt. 

Indstilling
Økonomiudvalget indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

at indbringe Ankestyrelsens udtalelse for Økonomi- og Indenrigsministeriet, idet det fastholdes, at 
annoncen har en lokal interesse, og at Gentofte Kommune finder annoncen lovlig. 

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd, Poul V. Jensen, Søren B. Heisel, Marie-Louise 
Andreassen, Louise Husted Feilberg og Karen Riis Kjølbye

Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden 
for Parti)) for, og 2 stemmer (D og Ø) imod. 
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige stemmer imod, idet 
afgørelse fra Ankestyrelsen bør tages til efterretning og budgetforligspartierne 
C, S, V og B tilbagebetaler annonceudgift til Villabyerne sammen med 
relaterede udgifter til produktion af annoncetekst, debatindlæg, herunder 
lønudgift til kommunikationsmedarbejdere, produktion og omdeling af 
GentofteLigeNu”.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Ankestyrelsens udtalelse af 30.maj 
2017 vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering 
er klar, og beløbet samt omkostninger til udarbejdelse af annoncetekst, 
udsendelse og porto bør betales tilbage til kommunekassen af 
Socialdemokratiets, Radikale, Venstre og Konservatives medlemmer af 
kommunalbestyrelsen. 
Enhedslisten beder Økonomi – og Indenrigsministeriet specifikt forholde sig til 
hvad Socialdemokraterne, Radikale, Venstre og Konservative i Gentofte 
besluttede under PKT. 15 ved kommunalbestyrelsesmødet januar 2015.” 

Bilag
1. Udtalelse fra Ankestyrelsen (1872853 - EMN-2016-00738)
2. Udkast til brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet om brug af offentlige midler til 
annoncering (1862042 - EMN-2016-00738)

11 (Åben) Prioritering af erhvervspolitikkens indsatsområder
 
Sags ID: EMN-2017-02605

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede ved godkendelsen af erhvervspolitikken den 27. marts 2017, 
dagsordenspunkt 13, på baggrund af en indstilling fra Økonomiudvalget, at et forslag til handleplan 
forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og 
Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Sagen behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og 
Miljøudvalget på et fællesmøde den 29. maj 2017 efter Kommunalbestyrelsens møde, og derefter 
på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i juni. 
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Baggrund
Opgaveudvalget Erhvervspolitik skulle ifølge kommissoriet aflevere et forslag til en erhvervspolitik 
samt udarbejde input til strategi og handleplan. Opgaveudvalget præsenterede ved et temamøde 
27. februar 2017 et forslag til en erhvervspolitik med fem strategiske spor og input til strategi og 
handleplan med forslag til 24 mulige indsatser.

Ifølge kommissoriet havde opgaveudvalget også haft som opdrag at sikre koordinering og 
sammenhæng til kommunes øvrige politikker og indsatser. Derfor deltog repræsentanter fra 
opgaveområderne sammen med repræsentanter fra opgaveudvalget i processen med at formulere 
forslagene til mulige indsatser. 

Ved forelæggelsen til de stående udvalg blev det fremhævet af opgaveudvalgets medlemmer, at 
de 24 forslag til indsatser er til inspiration – og at opgaveudvalget ikke har en forventning om, at 
alle indsatser iværksættes.

De udvalgte indsatser
Administrationen har udpeget i alt 12 indsatser, som det anbefales, at der arbejdes videre med i 
første omgang for at omsætte erhvervspolitikken til konkrete handlinger til gavn for kommunens 
erhvervsliv. 

De udvalgte indsatser er valgt med afsæt i:

• Opgaveudvalgets udpegede fyrtårnsprojekter 
• De emner, der har fyldt i drøftelserne i opgaveudvalget blandt andet om dialog med 

kommunen herunder den digitale adgang til information, de unges uddannelsesvalg, 
mangel på faglært arbejdskraft, iværksættere samt netværk og mødesteder

• Koordinering og sammenhæng til kommunens øvrige politikker og indsatser.

Der er vedlagt en skematisk oversigt over de enkelte indsatser, som udgør administrationens 
forslag til erhvervspolitikkens handleplan. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At administrationens forslag til prioritering af indsatsområder tiltrædes. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 29-05-2017
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte 
imod, idet: ”Det er en særdeles uhensigtsmæssig måde at afholde fagudvalgsmøder på, 
hvor der ikke er mulighed for en grundig politisk drøftelse”.

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dato: 29-05-2017
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Mogens Vad (V) og Poul V. Jensen (D) 
undlod at stemme.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 29-05-2017
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Det er en særdeles uhensigtsmæssig måde at afholde 
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fagudvalgsmøder på, hvor der ikke er mulighed for en grundig politisk drøftelse.” Poul V. Jensen 
(D) undlod at stemme.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-06-2017
Økonomiudvalget den 12. juni 2017 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Mogens Vad undlod at stemme.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Søren B. Heisel og Marie-Louise Andreassen

Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther 
(Uden for Parti)) for, medens 1 (D) undlod at stemme. 

Bilag
1. Oversigt over opgaveudvalgets samlede inspirationskatalog og input til handleplan 
(1842193 - EMN-2017-02605)
2. Oversigt over forslag til indsatser i erhvervspolitikkens handleplan (1842183 - EMN-2017-
02605)

12 (Åben) Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget kulturpolitik
 
Sags ID: EMN-2017-02529

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Kulturpolitik forelægges hermed Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget.
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget havde på et fællesmøde efter Kommunalbestyrelsens møde den 
24. april 2017 en indledende drøftelse af et udkast til kommissorium for opgaveudvalget 
Kulturpolitik.

Et revideret udkast til kommissorium kan nu behandles i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på et 
fællesmøde efter Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2017, og derefter på 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i juni 2017.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. februar 2017 (pkt. 17) at udpege to af 
kommunalbestyrelsens medlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget 
Kulturpolitik

Valggruppen CAVB og Lisbeth Winther (uden for parti) udpegede: Michael Fenger (C) og Anne 
Hjorth (A).
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Michael Fenger (C) og Anne Hjorth (A) havde i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et oplæg 
til indledende drøftelse af et udkast til kommissorium til drøftelse i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
på et fællesmøde efter Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2017. 

På mødet besluttede udvalget, at Michael Fenger (C) og Anne Hjorth (A) på baggrund af drøftelsen 
i udvalget, sammen med forvaltningen udarbejder et tilrettet udkast til kommissorium til 
forelæggelse for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på et fællesmøde efter Kommunalbestyrelsens 
møde i maj med henblik på, at kommissoriet kan behandles på Økonomiudvalgets og 
Kommunalbestyrelsen møder i juni.

På baggrund af drøftelsen i udvalget har Michael Fenger (C) og Anne Hjorth (A) i samarbejde med 
forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.

Kultur gør noget ved os som mennesker. Kultur bevæger, inspirerer, udfordrer og anfægter. Kultur 
giver anledning til debat, indsigt og læring. Kultur rummer vores fælles historie og indrammer den 
lokale egenart. Kunst og kultur danner det hele menneske og skaber forudsætninger for vores 
demokrati. 

Den hidtidige retning for kulturområdet i Gentofte er lagt på baggrund af generelle 
samfundstendenser og prognoser for brugernes behov. Gentofte Kommune har ikke tidligere haft 
en egentlig kulturpolitik, men politiske prioriteringer for kulturområdet fremgår af Gentofteplanen. 
Med den nye politiske arbejdsform er tiden kommet til at tage en bredere drøftelse af kulturområdet 
i Gentofte i et samarbejde mellem borgere og politikere med henblik på at formulere forslag til en 
kulturpolitik, der kan skabe rum til udvikling af området og favne nye tendenser. 

Kulturpolitikken skal sætte retningen for udviklingen af kulturområdet i Gentofte og udgøre rammen 
for prioritering af kulturtilbuddene. Samlet set skal politikken forholde sig til både kommunens 
kulturtilbud, og til bredden på kulturområdet, som rummer mange forskellige aktører. Gennem 
Kulturpolitikken kan opgaveudvalget bidrage til at definere meget af det, der gør en by god at leve i 
og samtidig at skabe fremtidens muligheder for kulturlivet i Gentofte.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere.
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt fjerde kvartal 2017 og afsluttet tredje kvartal 2018.

Indstilling
Michael Fenger, Anne Hjorth og Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

At udkast til kommissorium vedtages. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Dato: 29-05-2017
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-06-2017
Økonomiudvalget den 12. juni 2017 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
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Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd, Poul V. Jensen, Irene Lütken, Michael Fenger, 
Anne Hjorth og Marie-Louise Andreassen

Vedtagelse: 
Poul V. Jensen (D) ønskede følgende ændringsforslag til afstemning:
”Nye Borgerlige stiller ændringsforslag til sammensætningen af 
opgaveudvalget, således der vælges 2 borgere der har været engageret i 
kulturprojekter i forbindelse med udvikling af forslag til kulturaktiviteter på 
Charlottenlund Slot.” 

Forslaget blev nedstemt med 2 stemmer (D og Ø) for, og 16 stemmer (C, 
Søren B. Heisel og Anne Hjorth (A), V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) 
imod, medens 1 (Irene Lütken (A)) undlod at stemme.

Herefter vedtog Kommunalbestyrelsen indstillingen med 16 stemmer (C, Søren 
B. Heisel og Anne Hjorth (A), V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 
1 stemme (D) imod, medens 2 (Irene Lütken (A) og Ø) undlod at stemme.

Bilag
1. KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG FOR KULTURPOLITIK (1825807 - EMN-2017-02529)
2. Identifikation af interesserede borgere - Kulturpolitik (1827792 - EMN-2017-02529)

13 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalg
 
Sags ID: EMN-2017-03130

Resumé
Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 29. maj 2017 en række medlemmer til to 
opgaveudvalg, dagsordenens punkt 14 og 15.

På mødet udestod udpegningen af 2 deltagere, der skulle udpeges af valggruppe Ø. Valggruppen 
skulle oplyse navnene senest fredag den 2. juni 2017.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 29. maj 2017 en række medlemmer til to 
opgaveudvalg, dagsordenens punkt 14 og 15.

På mødet udestod udpegningen af 2 deltagere, der skulle udpeges af valggruppe Ø. Valggruppen 
skulle oplyse navnene senest fredag den 2. juni 2017.
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Valggruppe Ø har den 1. juni 2017 oplyst, at valggruppen har udpeget Kim Tverskov til 
opgaveudvalget vedr. Boligsocial Indsats.

Valggruppe Ø har ikke efterfølgende oplyst, hvem der udpeges til opgaveudvalget vedr. 
Digitalisering og Teknologi med kompetencen ”Under 25 år som bruger af og har særlig interesse 
for nye digitale løsninger og teknologier”.

Hvis valggruppen ikke senest under punktets behandling på mødet udpeger et medlem med den 
angivne kompetence, vil det blive lagt til grund, at der gives afkald på pladsen.

Indstilling
Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

1. At valggruppe Øs udpegelse af Kim Tverskov til opgaveudvalget Boligsocial Indsats tages 
til efterretning.

2. At valggruppe Ø senest under punktets behandling på mødet oplyser, hvem der udpeges til 
opgaveudvalget Digitalisering og teknologi med kompetencen ”Under 25 år som bruger af 
og har særlig interesse for nye digitale løsninger og teknologier”, idet det ellers vil blive lagt 
til grund, at der gives afkald på pladsen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: 
Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Valggruppe Ø udpegede ikke et medlem til opgaveudvalget Digitalisering 
og teknologi med kompetencen ”Under 25 år som bruger af og har særlig 
interesse for nye digitale løsninger og teknologier”. 

Kommunaldirektøren bemyndigedes til at modtage et navn på et medlem til 
opgaveudvalget Digitalisering og teknologi med den angivne kompetence fra 
valggruppe CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti).

Bilag
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14 (Åben) Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2016
 
Sags ID: EMN-2017-01828

Resumé
Gentofte kommunes årsregnskab for 2016 blev forelagt på Kommunalbestyrelsens møde den 
24. april 2017. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet at oversende regnskabet til 
revision.

Baggrund
Gentofte kommunes revision PwC har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2016.

Revisionen har fremsendt følgende:

1. Den eksterne revisors erklæring (bilag 1)

2. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2016 (bilag 2) 

3. Bilag 2 – 3 til revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2016, redegørelse til 
ressortministerierne om revisionen af de sociale områder (bilag 3.).

Af den eksterne revisors erklæring fremgår:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, der omfatter ”Gentofte-Beretning 2016”, hæfte 1 side 2 
og hæfte 2 siderne 9-11, 14-46 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Vi har revideret årsregnskabet for Gentofte Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter”.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. 
 

Revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet 2016 
 
Det reviderede regnskab for 2016 har omfattet kommunens årsregnskab samt de oversigter, 
bemærkninger og redegørelser, der i henhold til gældende regler for regnskabsaflæggelsen skal 
udarbejdes.” 

Revisionen konstaterer:
”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens økonomiske 
resultat, økonomiske stilling pr. statusdagen og opgjort og præsenteret i overensstemmelse med 
Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.”

Bilag 2 – 3 til revisionsberetning om udført revision på ressortministerierne af de sociale 
områder 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
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Konklusioner på den udførte revision:

Børn og Familie
”På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder i Børn & 
Familie, Gentofte Kommune, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige 
administration af det specialiserede børne- og ungeområde som helhed administreres 
hensigtsmæssigt og betryggende, ligesom det er vores vurdering, at man som helhed lever op til 
lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger på området Ligeledes er det vores 
vurdering, baseret på vores gennemgang af bevillingssager, at der i forhold til revisionen for 2015 
er sket et markant løft i forvaltningen af familiesager generelt”

Voksne
”På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder i Social & 
Handicap samt Pleje & Sundhed, Gentofte Kommune, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen 
og den daglige administration af de specialiserede voksenområder samt visitationen, som helhed 
administreres på en hensigtsmæssig og betryggende måde, ligesom det er vores vurdering, at 
man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for 
dette område”

Beskæftigelse
”På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder i Gentofte 
Kommune, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de 
områder, som varetages i Jobcentret og Ydelsescentret, og som har relation til de 
beskæftigelsesmæssige områder i Gentofte Kommune,
som helhed har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende i regnskabsåret 2016.
Det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes 
bestemmelser og vejledninger, og vi har ved gennemgangen ikke konstateret udbetaling af 
uforenelige ydelser.
Området for jobafklaringsforløb har dog vist et forhøjet antal fejl. Der er særlige udfordringer i 
forhold til at fremlægge sager til jobafklaringsforløb rettidigt for rehabiliteringsteamet. Kommunen 
oplyser, at der er skærpet fokus på området, og det fremgår ved gennemgangen, at der over året 
2016 er sket en positiv udvikling
i forhold til kortere overskridelser, og det forventes, at de iværksatte tiltag vil sikre, at tidsfristen 
overholdes”.

Administrationen kan hertil oplyse, at der er rettet op på de af revisionen anførte forhold, herunder 
er der sat særligt ledelsesmæssigt fokus på rettidighed i sager, vedrørende jobafklaringsforløb, 
således gældende frister overholdes fremadrettet. 

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At revisionsberetningerne for regnskab 2016 inkl. bilag 2 – 3 godkendes og at beretningen 
sendes til Statsforvaltningen.

2. At årsregnskabet for 2016 godkendes i sin helhed.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 12-06-2017
Økonomiudvalget den 12. juni 2017 

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Poul V. Jensen, Marie-Louise Andreassen, Jeanne Toxværd, Søren 
B. Heisel, Jesper Kamp Nielsen og Bente Frimodt-Møller

Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden 
for Parti)) for, medens 2 (D og Ø) undlod at stemme.

Bilag
1. Revisionsberetning 2016-underskrevet (1856560 - EMN-2017-01828)
2. Revisionspåtegning på årsregnskabet 2016 - underskrevet (1856564 - EMN-2017-01828)
3. Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016 (1856563 - EMN-2017-01828)

15 (Åben) Krav til Bellevue Teatret om tilbagebetaling af tilskud kr. 6,2 mio.
 
Sags ID: EMN-2017-02828

Resumé
Poul V. Jensen (D) har anmodet om at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens
dagsorden til møde den 19. juni 2017: 

”Nye Borgerlige fremsætter forslag om, at Gentofte kommune skal kræve tilskud kr. 6,2 mio. 
tilbagebetalt, da teatrets aktiviteter ikke modsvarer forventningerne.

Herudover er det konstateret at huslejeniveau overstiger Slots- og Kulturstyrelsens ramme på 15 
%, hvilket er særligt problematisk da huslejen tilgår Kølpin familien, der også er repræsenteret i 
teatrets bestyrelse og blandt teatrets ansatte på lønningslisten.

Såfremt det ikke vedtages at kræve allerede udbetalte tilskud tilbagebetalt, stilles forslag om at 
fremtidige tilskud reduceres eller bortfalder i givet fald udgifter til huslejen overstiger rammen på 15 
% eller teatrets aktiviteter antal forestillinger og antal solgte billetter.

Forinden afstemningen ønskes en redegørelse, på kommunalbestyrelsesmødet, hvorfor der ikke 
tidligere har været fokus på betingelser for tildeling af tilskud til Bellevue Teatret, herunder 
overholdelse af udgiftsrammen til husleje der har været kr. 2,0 mio. for høj i forhold til Slots- og 
Kulturstyrelsens ramme.” 
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 

Forelæggelse af: Poul V. Jensen 

Indlæg af: Jeanne Toxværd, Michael Fenger, Irene Lütken og Anne Hjorth

Vedtagelse: 
Forslaget: ”Nye Borgerlige fremsætter forslag om, at Gentofte kommune skal 
kræve tilskud kr. 6,2 mio. tilbagebetalt, da teatrets aktiviteter ikke modsvarer 
forventningerne.”, blev nedstemt med 1 stemme (D) for, og 18 stemmer (C, A, 
V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) imod. 
Forslaget: ”Såfremt det ikke vedtages at kræve allerede udbetalte tilskud 
tilbagebetalt, stilles forslag om at fremtidige tilskud reduceres eller bortfalder i 
givet fald udgifter til huslejen overstiger rammen på 15 % eller teatrets 
aktiviteter antal forestillinger og antal solgte billetter.”, blev nedstemt med 1 
stemme (D) for, og 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for 
Parti)) imod.
CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) stemte imod, idet: ”Det vil være 
ulovligt at tilbagekalde eller nedsætte tilskuddet, idet bemærkes, at huslejens 
størrelse i den nuværende egnsteateraftaleperiode er godkendt af Slots- og 
Kulturstyrelsen som værende i overensstemmelse med reglerne.”
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten har ikke haft adgang til 
den sagsindsigt Poul V. Jensen har modtaget omkring Bellevue Teatret.”

Bilag

16 (Åben) Forbrug af offentlige midler
 
Sags ID: EMN-2017-03142

Resumé
Poul V. Jensen (D) og Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på 
Kommunalbestyrelsens dagsorden til møde den 19. juni 2017:
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”Enhedslisten og Nye Borgerlige ønsker følgende omkring forbrug af offentlige midler til behandling 
og afstemning på Kommunalbestyrelsesmødet juni 2017
 
1. Offentlige midler anvendt til annoncering i Villabyerne 6.januar 2015 – 12375 kroner – skal 

tilbagebetales til kommunekassen af Konservative, Socialdemokrater, Radikale og Venstres 
medlemmer af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune. 

2. At tid anvendt i kommunikationsafdelingen omkring udarbejdelse af annonce, mail og brev til 
borgere der ikke anvender E-post, opgøres i timer og derefter lønomkostninger. Disse udgifter 
tilbagebetales til kommunekassen af Konservative, Socialdemokrater, Radikale og Venstres 
medlemmer af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune. 

3. At porto til breve, til borgere der ikke anvender E-post opgøres og tilbagebetales til 
kommunekassen af Konservative, Socialdemokrater, Radikale og Venstres medlemmer af 
kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune. 

4. At dokumentation for dette forelægges ved kommunalbestyrelsesmødet i august 2017. 
 
Begrundelse: 
Med udgangspunkt i Ankestyrelsens afgørelse fra 30.maj 2017 vedrørende Gentofte Kommunes 
brug af offentlige midler til annoncering, hvor Ankestyrelsen finder at Gentofte Kommune har 
handlet ulovligt ved at indrykke og finansiere en annonce i Villabyerne vedrørende kommunens 
opkrævning af ejendomsskatter, vil Enhedslisten og Nye Borgerlige se kvittering og kontering af de 
ovenfor nævnte punkter til kommunekassen fra Konservative, Socialdemokrater, Radikale og 
Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune. Midlerne er ifølge 
Ankestyrelsen anvendt ulovligt til annoncering af en meningstilkendegivelse vedrørende et 
landspolitisk anliggende, der ikke er omfattet af de anliggender, som kommuner lovligt kan 
beskæftige sig med.”

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 

Forelæggelse af: Poul V. Jensen (D) og Jeanne Toxværd (Ø)

Vedtagelse: 
Ad pkt. 1:
Forslaget blev nedstemt med 2 stemmer (D og Ø) for og 17 stemmer (C, A, V, 
B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) imod.  

CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) stemte imod, idet der er tale om 
lovlig kommunal informationsvirksomhed og i øvrigt under henvisning til  
afstemningen under pkt. 10
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Ad pkt. 2:
Forslaget blev nedstemt med 2 stemmer (D og Ø) for og 17 stemmer (C, A, V, 
B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) imod.  

CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) stemte imod, idet der er tale om 
lovlig kommunal informationsvirksomhed og i øvrigt under henvisning til  
afstemningen under pkt. 10

Ad pkt. 3:
Forslaget blev nedstemt med 2 stemmer (D og Ø) for og 17 stemmer (C, A, V, 
B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) imod.  

CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) stemte imod, idet der er tale om 
lovlig kommunal informationsvirksomhed og i øvrigt under henvisning til  
afstemningen under pkt. 10

Ad pkt. 4:
Forslaget blev nedstemt med 2 stemmer (D og Ø) for og 17 stemmer (C, A, V, 
B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) imod.  

CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) stemte imod, idet der er tale om 
lovlig kommunal informationsvirksomhed og i øvrigt under henvisning til  
afstemningen under pkt. 10

Bilag


