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Side 2

1 [Åben] Lokalplan 436 kultur og erhverv i Charlottenlund Slotshave og Tillæg 4 til
Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse
Sags ID: EMN-2022-06803

Resumé
Forslag til Lokalplan 436 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring.
Der skal tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 30. maj 2022, pkt. 4, enstemmigt at sende forslag til
Lokalplan 436 for kultur og erhverv i Charlottenlund Slotshave og Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 i
offentlig høring.
Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 2. juni til den 25. august 2022, og der blev
afholdt borgermøde den 11. august.
Der er indkommet 3 høringssvar til planforslagene. To næsten enslydende høringssvar, afsendt fra
en gruppe med fem borgere som underskrivere, omhandler bekymringer i forhold til afholdelse af
publikumsorienterede arrangementer samt et høringssvar fra Slots- og Kulturstyrelsen, som ønsker
en ændring i kommuneplantillæggets rammebestemmelser i forhold til etageantal og parkering.
Høringssvar og høringsnotat med Plan og Bygs bemærkninger er vedlagt som bilag. Plan og Byg
foreslår, at der ikke foretages ændringer i det udsendte lokalplanforslag og forslag til
kommuneplantillæg.
Forligsaftale med staten
Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. december 2021, pkt. 26, forligsaftale vedrørende
retssager om anvendelse af nærmere bestemte bygninger i Charlottenlund Slotshave. Jeanne
Toxværd (Ø) stemte imod, idet ”behovet for ungdomsboliger i Gentofte Kommune er stort og
Enhedslisten mener at vi fremadrettet skal indtænke etablering af almene boliger i lokalplaner frem
for villaer og rækkehuse. Etablering af ungdomsboliger i Slotsparken finder vi er respektløst i
forhold til bevarelse af kulturarven og muligheden for at udvikle området til et levende kulturelt
samlingssted, til gavn for borgerne i Gentofte Kommune”.
Forliget indebærer, at kommunens planlægningsmæssige behov for ungdomsboliger bliver
(delvist) realiseret ved, at staten forpligter sig til at overdrage Bilharziosebygningen til en almen
boligorganisation med henblik på opførelse af almene ungdomsboliger.
Som en del af forliget er Gentofte Kommune forpligtet til at udarbejde et lokalplanforslag, der
muliggør anvendelse af bygningerne Kavalergården, Maskinhuset, Vognporten og
Mandskabsbygningen til liberalt erhverv. Forslaget skal offentliggøres og sendes i høring senest
den 30. juni 2022.
Yderligere mulige anvendelser af de omhandlede bygninger
Udover liberalt erhverv kan ovennævnte bygninger også anvendes til kulturelle formål.
Charlottenlund Slot, Vaskehuset og Ishuset kan udover liberalt erhverv og kultur også anvendes til
publikumsorienteret serviceerhverv i form arrangementer. Der vil hermed kunne afholdes fx
konfirmationer, bryllupper og lignende fester, men bestemmelsen vil ikke give adgang til at drive
restaurant.

Side 3

Lokalplanforslaget kan læses via dette link:
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=569

Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 er vedlagt som bilag.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt.
2. At forslag til Lokalplan 436 vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Byplanudvalget
Dato: 12-09-2022

Punkt 1-2 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Frederik Dehlholm (Ø) undlod
at stemme.

Bilag
1. Indkomne høringssvar til forslag til Lokalplan 436 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2021
(4734862 - EMN-2022-06803)
2. Høringsnotat - Lokalplan 436 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 (4740761 - EMN-202206803)
3. Tillæg 4 til kommuneplan 2021. Offentlig høring (4734866 - EMN-2022-06803)
4. Lokalplan 436 for kultur og erhverv i Charlttenlund Slotshave. Offentlig høring (4734865 EMN-2022-06803)

2 [Åben] Endelig vedtagelse af Klimaplan 2050
Sags ID: EMN-2022-06929

Resumé
Forslag til Klimaplan 2050 har været i høring i perioden den 2. maj – den 26. juni 2022. Kommunen
har afholdt en række høringsmøder i perioden og der er indkommet 15 høringssvar, der giver
anledning til forslag om at tilføje to nye klimatiltag og enkelte præciseringer samt mindre
redaktionelle ændringer i klimaplanen.
Klima, Miljø og Teknik indstiller, at Klimaplan 2050 herunder de to klimahandleplaner 2022-2024
med to nye klimatiltag og enkelte præciseringer samt mindre redaktionelle ændringer samt
”Climate Action Planning Framework for Gentofte Kommune” godkendes.
Sagen forelægges på fællesmøde med Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget den
19. september 2022.
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Baggrund
Høring
Forslag til Klimaplan 2050 har været i høring i perioden den 2. maj – den 26. juni 2022. Der er
indkommet 15 høringssvar, som er vedlagt. I løbet af høringsperioden har Gentofte Kommune
afholdt en række høringsaktiviteter, hvor klimaplanen er blevet præsenteret og drøftet af råd,
udvalg og foreninger samt på et borgermøde og et virksomhedsmøde. Høringssvarene og de
afholdte møder giver anledning til forslag om at tilføje enkelte nye klimatiltag og præciseringer
samt mindre redaktionelle ændringer i klimaplanen, hvilket fremgår af vedlagte høringsnotat og
med gul markering i vedlagte klimaplan.
De 15 høringssvar er optaget af de fleste af klimaplanens temaer. Til temaet om grøn energi er der
fx bemærkninger om solceller, biomasse og power-to-x. Til temaet om bæredygtig mobilitet er der
fx bemærkninger om reduktion af biltrafikken, opsætning af ladestandere og cyklisme. Til temaet
om cirkulær økonomi er især der især bemærkninger om mere genbrug, viden om sortering og
minimering af affald. Endelig er der for så vidt angår temaet om klimatilpasning og natur flere
høringssvar, der er optaget af separering af spildevand og regnvand, kobling af klimatilpasning og
begrønning, kystsikring samt plantning af træer.
Foruden enkelte præciseringer og mindre redaktionelle ændringer giver høringssvarene anledning
til at tilføje to nye klimatiltag, der viser konkrete eksempler på hvordan Gentofte Kommune arbejder
med borgerinvolvering:

Klimaborgerting
Gentofte Kommune deltager i projektansøgningen Det Levende Klimademokrati, som har til formål
at afprøve forskellige modeller for og gennemføre tre lokale og et regionalt klimaborgerting med
deltagelse af 30-40 borgere i hvert klimaborgerting. Borgerne skal drøfte forskellige emner relateret
til klima og bæredygtighed, og formulere en række anbefalinger til kommunalbestyrelsen. Hvis
projektet bliver godkendt af Velux Fonden, begynder projektet i 2023. Et klimaborgerting forventes
påbegyndt i Gentofte i slutningen af 2023 eller i begyndelsen af 2024, og vil forløbe over en
periode på cirka 6 måneder.
Aktører: Concito, Københavns Universitet, Gentofte Kommune, Randers Kommune, Hjørring
Kommune og Region Hovedstaden.
Bæredygtighedsnetværk
Gentofte har gennem en årrække haft et uformelt bæredygtighedsnetværk, der består af borgere,
foreninger og virksomheder i Gentofte Kommune, som er optaget af klima og bæredygtighed. Som
en del af netværket bliver deltagerne inviteret til arrangementer eller workshops med fokus på
bæredygtighed, arrangeret af eller i samarbejde med Gentofte Kommune.

Aktører: Gentofte Kommune, Grøn Guide, borgere, virksomheder og foreninger
Efter kommunalbestyrelsens behandling af klimaplanen bliver administrationens bemærkninger
indsat i et brev til hver organisation eller borger, der har afgivet høringssvar.
Climate Action Planning Framework
Gentofte Kommunes klimaplan er, via kommunens deltagelse i det nationale DK2020-projekt
”Klimaplaner for hele Danmark”, blevet udarbejdet efter samme standard for klimaplanlægning,
som anvendes af det globale bynetværk C40, og dermed af verdens mest klimaambitiøse byer i
verden. Gentoftes klimaplanarbejde er dokumenteret i det såkaldte ”Climate Action Planning
Framework” (CAPF), der er udarbejdet efter en skabelon udviklet af C40. CAPF er vedlagt, og er
en forudsætning for at opnå godkendelse fra C40.
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Den grønne tænketank Concito har udarbejdet en forhåndsvurdering af Gentofte Kommunes
Klimaplan 2050 med tilhørende klimahandleplaner samt CAPF. Concito har vurderet, at Gentofte
Kommunes klimaplan fremstår overbevisende, gennemarbejdet og velskrevet, og at kommunen
har lavet en god besvarelse af CAPF. Forhåndsvurderingen nævner samtidig to mindre
tilpasninger, der er nødvendige for at Concito kan indstille kommunens klimaplan til godkendelse
hos C40. Det drejer sig om at tydeliggøre kommunens interesse i at implementere klimaplanen
samt justere definitionen på klimatilpasning. Begge tilpasninger fremgår af vedlagte høringsnotat
og med gul markering i CAPF.
På denne baggrund anbefaler Klima Miljø og Teknik, at klimaplan med tilhørende
klimahandleplaner og CAPF godkendes med de foreslåede tilføjelser og rettelser.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller
Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At godkende Klimaplan 2050 herunder de to klimahandleplaner 2022-2024 med to nye klimatiltag
og enkelte præciseringer samt mindre redaktionelle ændringer samt ”Climate Action Planning
Framework for Gentofte Kommune”.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Høringssvar (4724866 - EMN-2022-06929)
Høringsnotat (4726568 - EMN-2022-06929)
Concitos forhåndsvurdering (4730817 - EMN-2022-06929)
Klimaplan 2050 uden grafik (4729827 - EMN-2022-06929)
Handleplan for klimarobusthed september 2022 (4730785 - EMN-2022-06929)
Handleplan for klimaneutralitet september 2022 (4730783 - EMN-2022-06929)
Climate Action Planning Framework (4726582 - EMN-2022-06929)

3 [Åben] Danmarkskort 2021 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet
Sags ID: EMN-2022-01991

Resumé
Siden 2018 skal Social- og Ældreministeriet (tidligere Børne- og Socialministeriet) hvert år inden 1.
juli offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med det forudgående års statistik over
omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.
Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor
danmarkskortet offentliggøres.
Folketinget har i juni 2022 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område, der blandt andet indebærer, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der i
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forbindelse med behandlingen af danmarkskortet er behov for at udarbejde en handlingsplan til
styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Baggrund
Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:
Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
Ændring/Ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver
den.
Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og Ankestyrelsen
ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til kommunen. Det betegnes "at
hjemvise en sag" og betyder, at kommunen skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves, benævnes det, at kommunens afgørelse bliver
omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver
ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret
eller ophævet) af Ankestyrelsen.
Ankestyrelsens afgørelser kan indeholde mere end et sagsnummer. Hver sag som kommunen
indsender til Ankestyrelsen får et sagsnummer. En afgørelse fra Ankestyrelsen som indeholder
mere end et sagsnummer, kan have forskellige resultater for hvert enkelt sagsnummer. F.eks. kan
en afgørelse indeholde 4 sagsnumre, hvor 3 bliver stadfæstet, mens 1 bliver hjemvist. Her vil alle 4
sagsnumre tælle som hjemvist i omgørelsesprocenten, på trods af at 3 er stadfæstet. Dette
skyldes at Ankestyrelsen har samlet sagsnumrene i en afgørelse, og en afgørelse kan kun tælle
med i en kategori, og her vil hjemvisning eller omgørelse altid være den dominerende status.
Børne- og Socialministeriet har ligesom de foregående år udarbejdet 3 danmarkskort for
omgørelsesprocenter i 2021: for hele socialområdet, for børnehandicapområdet og for særlige
bestemmelser på voksenhandicapområdet. Kortene for børnehandicapområdet og for særlige
bestemmelser på voksenhandicapområdet indgår i kortet for hele socialområdet. Kortene kan ses
på ministeriets hjemmeside: Links til danmarkskortene kan ses i vedlagte notat.
På kortet for hele socialområdet indgår alle bestemmelser i lov om social service.
Som det fremgår af tabel 1 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2021 125 afgørelser på
hele socialområdet fra Gentofte Kommune. Omgørelsesprocenten var 40 %. Heraf var 12 %
ændrede/ophævede og 28 % hjemviste afgørelser. Stadfæstelsesprocenten var 60 %. I 2020,
2019 og 2018 blev der behandlet henholdsvis 135, 50 og 81 afgørelser. Omgørelsesprocenten i
2020, 2019 og 2018 var henholdsvis 51 %, 26 % og 44 %. Heraf var i 2020 18 %
ændrede/ophævede og 33 % hjemviste afgørelser, mens 49 % blev stadfæstet. I 2019 var der 10
% ændrede/ophævede og 16 % hjemviste afgørelser, mens 74 % blev stadfæstet. I 2018 var der 7
% ændrede/ophævede og 37 % hjemviste afgørelser, mens 56 % blev stadfæstet.
I 2021 er omgørelsesprocenten for hele socialområdet faldet i forhold til 2020 med 11 procentpoint.
Ændrede/ophævede afgørelser er faldet med 6 procentpoint, mens hjemviste afgørelser er faldet
med 5 procentpoint. I forhold til 2019 er omgørelsesprocenten i 2021 14 procentpoint højere, mens
den i forhold til 2018 er 4 procentpoint lavere.
På det sociale børneområde har Gentofte Kommune i 2021 truffet ca. 2000 afgørelser.
Ankestyrelsen har på det sociale børneområde behandlet 94 afgørelser i 2021 fra Gentofte
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Kommune. Heraf ændrede/ophævede Ankestyrelsen 15 afgørelser og hjemviste 30 afgørelser. 49
afgørelser blev stadfæstet.
På det sociale voksenområde behandler Gentofte Kommune årligt flere tusinde afgørelser.
Ankestyrelsen har på det sociale voksenområde behandlet 31 afgørelser i 2021 fra Gentofte
Kommune. Heraf ændrede/ophævede Ankestyrelsen 0 afgørelser og hjemviste 5 afgørelser. 26
afgørelser blev stadfæstet.
Som det fremgår af tabel 2 i vedlagte notat, er der kommunerne Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk i
2021 sket en stigning i omgørelsesprocenter i forhold til 2020 på henholdsvis 1 og 14 procentpoint,
mens der i Rudersdal er sket et fald på 7 procentpoint. I forhold til 2019 er der i 2021 sket et fald i
omgørelsesprocenten i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal på henholdsvis 15, 2 og 14
procentpoint. I forhold til 2018 er der i 2021 sket et fald i omgørelsesprocenter i kommunerne
Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal på henholdsvis 9, 14 og 7 procentpoint.
På kortet for børnehandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service:





Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-40)
Merudgiftsydelse (§ 41)
Tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42-43)
Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44-45)

Som det fremgår af tabel 3 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2021 74 afgørelser fra
Gentofte Kommune på børnehandicapområdet. Omgørelsesprocenten var 50 %. Heraf var 18 %
ændrede/ophævede afgørelser og 32 % hjemvisninger. Stadfæstelsesprocenten var 50 %. I 2020,
2019 og 2018 blev der behandlet henholdsvis 41, 6 og 42 afgørelser. Omgørelsesprocenten var
henholdsvis 61 %, 33 % og 64 %. Heraf var der i 2020 12 % ændrede/ophævede og 49 %
hjemviste afgørelser, mens 39 % blev stadfæstet. I 2019 var der 17 % ændrede/ophævede og 17
% hjemviste afgørelser, mens 67 % blev stadfæstet. I 2018 var der 10 % ændrede/ophævede og
55 % hjemviste afgørelser, mens 36 % blev stadfæstet.
I 2021 er omgørelsesprocenten således faldet med 11 procentpoint i forhold til 2020. Det skyldes
et fald i hjemviste afgørelser på 17 procentpoint, mens antallet af ændrede/ophævede afgørelser
er steget med 6 procentpoint.
Som det fremgår af tabel 4 i vedlagte notat, er der i Gladsaxe Kommune i 2021 sket en stigning i
omgørelsesprocenten i forhold til 2020 på 15 procentpoint, mens der i kommunerne LyngbyTaarbæk og Rudersdal er sket et fald i omgørelsesprocenten i forhold til 2020 på henholdsvis 10
og 23 procentpoint. I forhold til 2019 er der i 2021 sket et fald i i omgørelsesprocenten i
kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal på henholdsvis 22, 3 og 27 procentpoint. I
forhold til 2018 er der i 2021 sket et fald i omgørelsesprocenten i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og
Rudersdal på henholdsvis 8, 16 og 8 procentpoint.
På kortet for voksenhandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service:





Kontante tilskud (§ 95)
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)
Ledsageordning (§ 97)
Merudgifter (§ 100)
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Som det fremgår af tabel 5 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2021 2 afgørelser fra
Gentofte Kommune på voksenhandicapområdet. Omgørelsesprocenten var 0 %.
Stadfæstelsesprocenten var 100 %. I 2020 blev der behandlet 3 afgørelser. Omgørelsesprocenten
var 33 %, da 1 afgørelse blev hjemvist, mens der ikke var ændrede/ophævede afgørelser.
Stadfæstelsesprocenten var 67 %. Både i 2019 og 2018 blev der behandlet 5 afgørelser.
Omgørelsesprocenten var begge år 40 %, fordelt på 20 % ændrede/ophævede og 20 % hjemviste
afgørelser (begge år). Stadfæstelsesprocenten var begge år 60 %.
Social & Handicap træffer årligt ca. 100 afgørelser inden for de bestemmelser, der indgår i
danmarkskortet for voksenhandicapområdet.
Som det fremgår af tabel 6 i vedlagte notat, er der i kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er der
2021 sket et fald i omgørelsesprocenten i forhold til 2020 på henholdsvis 21 og 15 procentpoint,
mens omgørelsesprocenten i Lyngby-Taarbæk er steget med 28 procentpoint. I forhold til 2019 er
der i 2021 sket et fald i omgørelsesprocenten i kommunerne Gladsaxe og Rudersdal på
henholdsvis 7 og 41 procentpoint, mens omgørelsesprocenten i Lyngby-Taarbæk er steget med 67
procentpoint. I forhold til 2018 er der i 2021 sket et fald i omgørelsesprocenten i kommunerne
Gladsaxe og Rudersdal på henholdsvis 5 og 14 procentpoint, mens omgørelsesprocenten i
Lyngby-Taarbæk er steget med 24 procentpoint.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social & Sundhed orienterer nærmere om
omgørelsesprocenterne for Gentofte Kommune i vedlagte bilag.
Stillingtagen til behovet for en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet
Folketinget har i 2022 vedtaget en ændring i lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område, der indebærer, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen af
danmarkskortet skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til
styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling i sager, hvor der træffes afgørelse
efter lov om social service.
Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal
kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom. Ankestyrelsen kan pålægge
kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i
sagsbehandlingen, hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har truffet beslutning herom og
omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til
sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det. Ankestyrelsen fastsætter en frist for udarbejdelse af
handlingsplanen.
Social & Sundhed vurderer, at omgørelsesprocenterne i 2021 ikke umiddelbart kalder på
iværksættelse af særlige tiltag til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.
Social & Sundhed vil dog - som hidtil - løbende følge udviklingen i ændrede og hjemviste sager
tæt. Skønnes der behov for juridisk bistand, f.eks. fordi der modtages flere ændrede/ophævede
eller hjemviste afgørelser end ellers inden for et eller flere sagsområder, vil de relevante
sagsbehandlere og ledere kunne anmode om og få en særlig juridisk bistand.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det er positivt at omgørelsesprocenten er faldet i
forhold til 2020, men at der bør være en fortsat ambition om at omgørelsesprocenten bringes
endnu lavere ned af hensyn til de borgere, som afgørelserne retter sig imod.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår at Kommunalbestyrelsen godkender følgende
handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet på børneområdet, hvoraf en del af tiltagene
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allerede er iværksat. Tiltagene skal gælde frem til Kommunalbestyrelsens behandling af næste års
danmarkskort:
Handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på børneområdet


Alle omgjorte, herunder hjemviste, sager gennemgås med relevante medarbejdere, således
at læring sikres fremadrettet i fremtidige sager. Dette sker i de respektive teams på
sparringsmøder med deltagelse af teamets leder.



Når en afgørelse hjemsendes fra Ankestyrelsen og der er tvivl om afgørelsens indhold,
tager rådgiverne direkte kontakt til sagsbehandleren i Ankestyrelsen. Formålet er at få
præciseret grundlaget for hjemvisning og bede Ankestyrelsen uddybe, hvad de mener
kommunen burde gøre anderledes.



Specialteamet arbejder løbende aktivt med at indarbejde ny læring både ift. ny lovgivning
på området, men i endnu højere grad ved at inkorporere ny praksis fra Ankestyrelsen (nye
principafgørelser) i teamets arbejde.



Der er ansat en jurist i afdelingen i februar 2022, som bla. skal understøtte rådgiverne med
sagsbehandlingen, og bistå med at omsætte den komplekse lovgivning på området til
praksis.
Børn og Familie har købt et udviklingsforløb hos Ankestyrelsen, som er udviklet af
Ankestyrelsen, der blev afholdt juni 2022. Formålet med denne indsats er at sikre korrekte
afgørelser, så der i højere grad undgås hjemvisninger og ændringer af afgørelser.





Der gennemføres interne juridiske kurser for alle sagsbehandlende medarbejdere i Familie
& Sundhed i generel forvaltningsret i september 2022.



Der iværksættes kompetenceudvikling ift. en styrket kontakt med borgerne med henblik på
en øget tilfredshed i sagsbehandlingen hos både borger og medarbejder.



Der er ansat en familievejleder i afdelingen, som skal råde og vejlede familier hvor et barn
er nydiagnosticeret.



Der er udviklet en ny hjemmeside, som i løbet af efteråret 2022 offentliggøres, og som vil
kunne give borgerne bedre vejledning om tilbud og processer i den kommunale forvaltning,
når man har et barn med en væsentlig funktionsnedsættelse.



Der har det seneste år været en tæt dialog med en borgergruppe, for at kunne udvikle og
implementere ændringer i sagsgange mm., som stemmer overens med borgernes behov.

Høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet
Danmarkskortet og handlingsplanen har været i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet på
møder henholdsvis den 15. august og 17. august 2022.
Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar:
”Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar angående Danmarkskortene 2021.
Vi noterer os, at omgørelsesprocenten i 2021 for det samlede socialområde er faldet fra 51% i
2020 til 40% i 2021, hvilket er en glædelig udvikling, men stadig ligger Gentofte kommune 8% over
landsgennemsnittet, hvilket ikke er acceptabelt.
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På børnehandicapområdet er det positivt, at omgørelsesprocenten for Gentofte er faldet fra 61% i
2020 til 50% i 2021. Ser man faldet i relation til landsgennemsnittet er det imidlertid meget
bekymrende, at faldet i omgørelsesprocenten for Gentofte kommune er noget mindre end på
landsplan. I 2020 var landsgennemsnittet 52% - et niveau Gentofte kommune nu lige kommer
under med en omgørelsesprocent på 50%, mens landsgennemsnittet nu er nede på 36%.
Det er bekymrende, at de 37 sager omgørelsesprocenten dækker over er sager, hvor en
sagsbehandling for en familie får et forlænget forløb - en situation, der er meget
ressourcekrævende for enhver familie med et barn med handicap.
For voksenhandicapområdet er det yderst positivt, at omgørelsesprocenten er faldet fra 33% i
2020 til 0% i 2021. Her ligger Gentofte klart bedre end landsgennemsnittet, hvilket kommunen
også gjorde i 2020. De meget få sager, der er tale om, har imidlertid meget stor indvirkning på de
opgjorte procenter.
Handicaprådet finder det yderst positivt og helt naturligt, at den store indsats på familie- og
børneområdet, der udfoldes for at kvalificere og forbedre sagsbehandlingen, indgår som
handleplansinitiativer for at nedbringe omgørelsesprocenterne på Danmarkskortet. De initiativer,
der er sat i værk, og som forventes sat i værk, vil forhåbentlig kunne medføre stærkt forbedrede
omgørelsesprocenter – om ikke for 2022, så for de kommende år.
Vi ser frem til at følge udviklingen især på børnehandicapområdet.”
På møde den 17. august 2022 tog Seniorrådet orienteringen til efterretning og opfordrede til, at
Danmarkskortet ved fremtidige høringer præsenteres på en mere alment tilgængelig måde.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Social & Sundhed indstiller
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om danmarkskort 2021 over omgørelsesprocenter på socialområdet tages til
efterretning.

2. At godkende forslag til handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen
på børneområdet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget
Dato: 24-08-2022

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 24. august 2022
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Børneudvalget
Dato: 13-09-2022
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Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Notat om danmarkskort 2021 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet (4452444 EMN-2022-01991)

4 [Åben] Ungdomsskolens tilbud ønskes åbnet fra 6. klasse
Sags ID: EMN-2022-05991

Resumé
Bestyrelsen på Gentofte Kommunes Ungdomsskole har ønske om, at skolens tilbud fremover også
skal kunne omfatte elever fra 6. klassetrin.
På baggrund heraf og med udgangspunkt i Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler § 2, stk. 2,
hvori det er beskrevet at ”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år (…) kan
optages i ungdomsskolen”, indstilles ønsket hermed til Skoleudvalgets godkendelse.

Baggrund
Ønsket om at åbne ungdomsskolens tilbud for elever fra 6. klasse er begrundet særligt på tre
områder. Det første er med henblik på tilrettelæggelse af særlige tilbud og forløb for børn med
særlige forudsætninger (høj intelligens), dernæst for at imødekomme behovet for løbende at
oprette nye, mindre specialtilbud og sidst at åbne for fritidstilbuddene tidligere.
Andre kommuner har haft gode erfaringer med at gøre de unge bekendte med ungdomsskolen i
yngre alder. Fritidstilbuddene oprettes gerne i samarbejde med fritidscentrene og Ung i Byens Hus.
Bestyrelsen på Gentofte Kommunes Ungdomsskole har på møde den 31. maj 2022 drøftet og
godkendt indstilling til politisk beslutning om, at Gentofte Kommunes Ungdomsskole kan åbne for
tilbud fra 6. klassetrin (12 år).
Ændringen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At godkende forslag om at skolens tilbud fremover også skal kunne omfatte elever fra 6. klassetrin.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Skoleudvalget
Dato: 18-08-2022

Godkendt.
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Bilag

5 [Åben] Garantistillelse for lån i Novafos
Sags ID: EMN-2022-07136

Resumé
Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anmodning fra Novafos
A/S om kommunal lånegaranti for 2022 på op til 255,0 mio. kr. til Novafos Vand Gentofte A/S,
Novafos Spildevand Gentofte A/S og Novafos Vand Sjælsø A/S med henblik på optagelse af lån i
Kommunekredit.

Baggrund
Novafos har anmodet Gentofte Kommune om udstedelse af en kommunal lånegaranti på op til
255,0 mio. kr. fordelt med 72,9 mio. kr. til Novafos Vand Gentofte A/S, 168,3
mio. kr. til Novafos Spildevand Gentofte A/S og 13,8 mio. kr. til Novafos Vand Sjælsø A/S med
henblik på Novafos’ optagelse af lån i Kommunekredit.
Lånegarantierne søges med baggrund i de forventede gennemførte investeringer i 2022 i Novafos.
I 2022 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKredit,
der omlægges til endelige lån i 2023, når de endelige investeringsniveauer for 2022 er opgjort.
Lånet optages i Kommunekredit, og lånoptagelsen sker i danske kroner med fast rente.
Kommunen opkræver løbende markedsbaseret garantiprovision på 0,5 % af restgælden på de lån,
der er stillet kommunal garanti for.
I henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og
meddelelse af garantier mv. belaster lånoptagelsen og garantistillelsen ikke kommunens
låneramme.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At kommunal lånegaranti for Novafos lån på op til 255,0 mio. kr. vedr. låneberettigede
anlægsudgifter i 2022 godkendes

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

6 [Åben] Energibesparende tiltag i kommunens ejendomme
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Sags ID: EMN-2022-07366

Resumé
Danmark står sammen med resten af Europa på tærsklen til en energiforsyningskrise. Danskerne
skal forberede sig på at bruge mindst mulig varme og el den kommende vinter.
Regeringen holdt torsdag den 8. september et pressemøde om forsyningssituationen i Danmark,
hvor de bl.a. kom med en række anbefalinger til regioner og kommuner.
I denne sagsfremstilling redegøres for anbefalingerne, og det beskrives, hvilke tiltag Gentofte
Kommune kan sætte i værk for at spare på energien.

Baggrund
Regeringen har den 8. september indført en række energibesparende tiltag i statens bygninger.
Regeringen beder om, at kommuner og regioner indfører de samme tiltag. Regeringens
anbefalinger er beskrevet nedenfor.
Regeringens anbefalinger:




Temperaturen indenfor i offentlige bygninger skal fra senest 1. oktober sænkes til 19 grader
- gælder dog ikke vuggestuer, sygehuse og plejehjem.
Fyringssæsonen i offentlige bygninger forkortes, så man fremover først tænder for varmen,
når temperaturen falder til under 19 grader.
Alt unødvendig udendørs belysning ved offentlige bygninger skal slukkes.

Klima, Miljø og Teknik anbefaler, at regeringens anbefalinger implementeres i Gentofte Kommunes
bygninger.
Kommunalbestyrelsen har allerede tidligere drøftet energibesparende tiltag i kommunens
ejendomme. Den 30. maj 2022 punkt 11, under en orientering om russisk gas, tog
Kommunalbestyrelsen til efterretning, at Gentofte Ejendomme som et led i en generel
energioptimering vurderede mulighederne for en sænkning af temperaturen i en dialog med
brugerne af bygningerne.
Af sagsfremstillingen fremgik endvidere, at hvis Gentofte Kommune sænker temperaturen med 2
grader (fra ca.20-22 grader til 18-20 grader) i alle offentlige bygninger, som ikke huser sårbare,
vuggestuebørn eller plejekrævende ældre, så skønnes det, at varmeforbruget til opvarmning i de
ejendomme, hvor temperaturen sænkes falder med 10%, og at det samlede forbrug af varme i
kommunale bygninger falder med 4%.
Øvrige tiltag i kommunens bygninger:
For at understøtte energirigtig adfærd på alle kommunens arbejdspladser planlægges en
kommunikations- og kampagneindsats, der skal være oplysende, handlingsanvisende og
motiverende. Blandt andet vil arbejdspladserne modtage guides og tjeklister til, hvordan de lokalt
kan få øje på unødvendigt energiforbrug – både det, de selv kan ændre og det, som kræver et
samarbejde med f.eks. Gentofte Ejendomme. Det kan eksempelvis være ting, der står standby
hele døgnet, lys der ikke slukker automatisk og meget, meget mere.
Som et led i indsatsen vil kommunens tekniske servicemedarbejdere og andre centrale målgrupper
blive klædt på til at kunne varetage rollen som energiambassadører over for arbejdspladserne.
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Ligeledes vil vi tilrettelægge en løbende kommunikation til borgerne med gode råd og inspiration
tæt på hverdagen – som et supplement til Energistyrelsens kampagneinitiativer.
Klima, Miljø og Teknik anbefaler at de øvrige tiltag ligeledes sættes i værk.
Park og Vej er ved at afdække mulighederne for besparelser på gadebelysningen, herunder hvad
der teknisk kan lade sig gøre, og hvilke konsekvenser det vil have for tryghed og trafiksikkerhed.
Endvidere vil administrationen arbejde videre med afdækning af muligheder for yderligere tiltag,
herunder sænkning af temperatur i svømmebassiner o.l. Mulighederne vil blive fremlagt for
Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på et af de kommende møder.

Indstilling
Klima, Miljø og Teknik indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At regeringens anbefalinger og administrationens forslag til øvrige energibesparende tiltag
implementeres i Gentofte Kommunens bygninger, og
2. At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

7 [Åben] Høringssvar til lovudkast vedrørende kommunale tryghedsvagter
Sags ID: EMN-2022-07466

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2019, at godkende anbefalingerne fra
opgaveudvalget Tryghed for borgerne, med henblik på bekæmpelse og forebyggelse af indbrud,
hvor et af tiltagene var ”Vægterkorps Gentofte”. Borgmesteren blev bemyndiget til at ansøge
relevante myndigheder om tilladelser til at effektuere ”Vægterkorps – Gentofte” for at tilvejebringe
det fornødne lovgrundlag. Regeringen har nu udarbejdet et lovforslag om kommunale
tryghedsvagter, der er sendt i høring hos blandt andet Gentofte Kommune. Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse skal tage stilling til udkast til høringssvar.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2019, dagsordenens punkt 13, at godkende
anbefalingerne fra opgaveudvalget Tryghed for borgerne, med 17 stemmer (C, A, B, og F) for og 1
(Ø) imod, idet Borgmesteren bemyndiges til at ansøge relevante myndigheder om tilladelser til at
effektuere ”Vægterkorps – Gentofte.” Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ” Udvalgt statistik
fremlagt for opgaveudvalget viser, at kriminaliteten i Gentofte Kommune er faldende, hvorfor
etablering af et dyrt vægterkorps er udtryk for en uigennemtænkt meget dyr løsning. Der findes
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elektroniske muligheder der understøtter nabohjælp: www.nabolink.dk som er langt billigere.
Såfremt man havde givet opgaveudvalget den fornødne tid, til at sætte sig ordentligt ind i området
ville resultatet være langt bedre at forholde sig til politisk, i forhold til at understøtte relevante tiltag
der bekæmper kriminalitet og er tryghedsfremmende. Vægterkorpsets opgaver som skitseret vil
skabe større utryghed blandt borgerne i Gentofte Kommune.”
Anbefalingerne fra opgaveudvalget indeholdt 4 konkrete tiltag:
 Information og kommunikation
 ”Nabohjælp – Gentofte”
 Tryghedsambassadører
 ”Vægterkorps – Gentofte”
Formålet med tiltaget ”Vægterkorps- Gentofte” er at rykke hurtigt ud og være synligt tilstede, og
dermed at stresse og forstyrre indbrudstyven, øge sandsynligheden for at fange tyven og at
forebygge, at det kan ske igen. Det Kriminalpræventive Råd har vurderet, at den forventede
længde af et indbrud ikke er mere end 5 minutter og højst 10 minutter, medmindre tyven
fornemmer, at der er fred og ro til at ”arbejde”. Der er derfor brug for en løsning, der sikrer
tilstedeværelse indenfor det tidsrum.
Vægterkorpset kan enten bestå af en bil, som kører med udrykning eller af en drone. Målet er, at
vægterkorpset er på adressen, inden indbrudstyven er væk.
Vægterkorpset bliver på stedet og stresser indbrudstyven – f.eks. ved at oplyse boligen/vejen,
bruge megafon, tage fotos af indbrudstyven og nummerpladen på en bil – indtil politiet eller
alarmselskabet kommer, og øger således sandsynligheden for, at indbrudstyven pågribes.
Fordi den gældende lovgivning ikke giver mulighed for at Gentofte Kommune opretter et
Vægterkorps som beskrevet, var der brug for tilvejebringelse af det fornødne lovgrundlag.
Efterfølgende har der været flere møder på politisk og administrativt niveau om sagen.
I den efterfølgende flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi indgik etableringen
af en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter.
Aftalepartierne har ikke kunnet blive enige om de præcise rammer for forsøgsmodellen, og
regeringen har den 12. september 2022 sendt et lovforslag i høring hos blandt andet Gentofte
Kommune med frist for høringssvar den 10. oktober 2022.
Lovudkastet giver mulighed for at kommunerne i perioden 1. juni 2023 til 1. juni 2026 kan gøre
brug af kommunale tryghedsvagter indenfor nærmere bestemte rammer.
Lovudkastet i dets nuværende form vil ikke muliggøre ”Vægterkorps-Gentofte”.
Udkast til høringssvar vil blive eftersendt.

Indstilling
Det indstilles
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
At udkastet til høringssvar godkendes.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Udkast til lovforslag (4761592 - EMN-2022-07466)
2. Brev til Justitsministeriet - høringssvar til lovforslag (4765803 - EMN-2022-07466)

8 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

9 [Lukket] Rammeaftale for vintertjeneste

10 [Lukket] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

11 [Åben] Underskrift
Sags ID: EMN-2021-07075

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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