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1 (Åben) Opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område - status på 
trafiksikkerhedsarbejdet
 
Sags ID: EMN-2017-02214

Resumé
Som en del af den løbende temabaserede opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område gives 
på dette møde en orientering om arbejdet med at udmønte den nye trafiksikkerhedsplan. 

Baggrund
Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 er udarbejdet i opgaveudvalget: ”Trafik - sikker i byen”. 
Trafiksikkerhedsplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde den 30. maj 2016, pkt. 2.

Med deltagelse af borgere fra opgaveudvalget er der arbejdet med at konkretisere initiativer, som 
skal realisere den vedtagne trafiksikkerhedsplan. 

På mødet gives en orientering om dette arbejde.

Udmøntningen af initiativerne vil ske i tæt samarbejde mellem de berørte parter, så der 
tilvejebringes helhedsorienterede løsninger. Skoler, institutioner, grundejerforeninger, 
handelsstandsforening, seniorråd, handicapråd, Sikker Trafik og ikke mindst den enkelte borger er 
vigtige aktører i arbejdet med at opnå de ønskede ændringer i trafikadfærden.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller,

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) Etablering af fælles serviceselskab på fjernvarmeområdet
 
Sags ID: EMN-2016-05136

Resumé
Det indstilles til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at Gentofte 
Kommune etablerer et fælles serviceselskab med Gladsaxe Kommune til varetagelse af opgaver 
på fjernvarmeområdet, og at det fælles serviceselskab organiseres som et § 60-selskab.

Baggrund
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På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2017, dagsordenspunkt 3, forelagdes en 
analyse af mulige synergigevinster ved etablering af et fælles selskab bestående af Gentofte 
Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme.  Analysen konkluderede, at der er væsentlige 
synergigevinster i størrelsesordenen 3,4 – 6,2 mio. kr. årligt ved etablering af et fælles selskab. 

Herudover konkluderede analysen, at synergigevinsterne mest hensigtsmæssigt kan opnås ved at 
etablere et fælles serviceselskab i stedet for etablering af en koncern efter 
holdingmodellen/Nordvand-modellen med udskillelse af fjernvarmenettene.  
Holdingmodellen vil således betyde, at fjernvarmeselskaberne skal betale en garantiprovision til de 
to kommuner, der overstiger synergigevinsterne. Samtidig er der usikkerhed om de fremtidige 
skattemæssige forhold. Anbefalingen er derfor at vente med at udskille selve fjernvarmenettene til 
der måtte komme krav herom i lovgivningen, og det fremtidige regelsæt og rammevilkår dermed er 
kendt. Det er forventningen, at der tidligst med virkning fra 1. januar 2020 måtte komme lovkrav om 
udskillelse af fjernvarmenettene.
  
Ved oprettelse af et fælles serviceselskab virksomhedsoverdrages fjernvarmens medarbejdere, 
aktiver og passiver (dog ikke fjernvarmenet), kontrakter, m.v., til serviceselskabet. 

Serviceselskabet kan organiseres enten som et aktieselskab eller som et § 60-selskab, og det blev 
derfor på mødet i Teknik og Miljøudvalget den 7. februar 2017 enstemmigt besluttet at igangsætte 
en nærmere undersøgelse af fordele/ulemper ved etablering af et fælles serviceselskab som hhv. 
aktieselskab og § 60-selskab samt betydningen heraf for kommunernes økonomi.

Fordele og ulemper ved de to selskabstyper
Et aktieselskab er karakteriseret ved, at ejerne har begrænset hæftelse for selskabets forpligtelser. 
Aktieselskabets forhold reguleres af selskabsloven, der regulerer krav til selskabets ledelse, 
kapital, m.v. Et kommunalt aktieselskab er ikke underlagt den kommunale tilsynsmyndigheds 
kompetence.

Efter § 60 i den kommunale styrelseslov kan flere kommuner sammen etablere et fælles selskab 
(kommunalt fællesskab) til varetagelse af bestemte opgaver for de pågældende kommuner. Et § 
60-selskab er typisk organiseret som et interessentskab. I et interessentskab hæfter kommunerne 
direkte og ubegrænset for selskabets forpligtelser. § 60-selskabets forhold reguleres delvist af 
bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, og etablering og opløsning af et § 60-selskab 
kræver den kommunale tilsynsmyndigheds godkendelse. 

I vedlagte notat er der en nærmere gennemgang af fordele/ulemper ved etablering af 
serviceselskabet som hhv. et aktieselskab og et § 60-selskab samt en beskrivelse af betydningen 
heraf for kommunernes økonomi.
Det anbefales på baggrund heraf at etablere serviceselskabet som et § 60-selskab bl.a. fordi der er 
tale om en enkel og velkendt selskabskonstruktion for kommunale samarbejder. Endvidere vil der 
med denne model være mulighed for at de to kommuner fortsat vil kunne udføre administrative 
opgaver for fjernvarmen til fordel for begge parter. Endelig er der ved aktieselskabsmodellen en 
risiko for påligning af selskabsskat.  

Kommunernes økonomi
Af PWC´s rapport om selskabsgørelse af de kommunalt ejede fjernvarmeforsyninger fremgår, at 
ud af den samlede skønnede synergigevinst på 3,4 -6,2 mio. kr. relaterer 1,5 – 2 mio. kr. sig til 
reduktion af administrationsomkostninger, herunder lokale- og bygningsomkostninger, 
omkostninger til IT m.v.

Fjernvarmeenhederne i Gentofte og Gladsaxe har i dag samlede udgifter til 
administrationsomkostninger på i alt 8,5 mio. kr. fordelt med hhv. 4,3 mio. kr. til Gentofte Kommune 
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og 4,2 mio. kr. til Gladsaxe Kommune. Udgifterne knytter sig til betaling for udførelse af 
administrative opgaver, IT, husleje, m.v., som de to kommuner udfører for de to 
fjernvarmeenheder.  

Såfremt der etableres et fælles serviceselskab som et § 60-selskab er det hensigten, at 
kommunerne fortsat udfører administrative opgaver for fjernvarmen, men således at 
administrationsopgaverne fordeles mellem de to kommuner, så Gentofte Kommune navnlig udfører 
administrativ bistand vedrørende IT og jura, mens Gladsaxe Kommune navnlig udfører bistand 
vedrørende HR og økonomi. 

Ved etablering af et fælles serviceselskab som et § 60-selskab vurderes det, at de administrative 
omkostninger vil falde fra de nuværende i alt ca. 8,5 mio. kr. årligt til ca. 6,75 mio. kr. årligt. De 
6,75 mio. kr. fordeler sig med ca. 2,75 mio. kr. til Gladsaxe Kommune navnlig for udførelse af 
administrativ bistand vedrørende HR, lønkørsel og økonomi samt ca. 2,75 mio. kr. til Gentofte 
Kommune navnlig for udførelse af administrativ bistand vedrørende IT og jura samt 1,25 mio. kr. til 
Gentofte Kommune i betaling af husleje.

Den videre proces
Såfremt det besluttes, at Gentofte Kommune skal etablere et fælles serviceselskab med Gladsaxe 
Kommune til varetagelse af opgaver på fjernvarmeområdet forelægges der efter sommerferien sag 
til politisk behandling om den konkrete selskabsetablering, herunder med oplæg til 
vedtægter/samarbejdsoverenskomst m.v. Det forventes, at det fælles selskab vil kunne være 
etableret pr. 1. januar 2018.

Sideløbende med dette undersøges muligheder for yderligere fremtidige samarbejder, herunder i 
forhold til den forventede kommende lovgivning på området.

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Gentofte Kommune etablerer et fælles serviceselskab med Gladsaxe Kommune efter § 60 i 
den kommunale styrelseslov til varetagelsen af opgaver på fjernvarmeområdet.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Rapport Fase 2 (1805802 - EMN-2016-05136)

3 (Åben) Kvartalsrapportering 1. kvartal 2017 - Teknik- og Miljøudvalgets område
 
Sags ID: EMN-2017-02174

Resumé
Som en del af den nye politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal 
skal have en rapportering som supplement til den ordinære kvartalsrapportering. 
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Rapporteringen for Teknik- og Miljøudvalgets område indeholder økonomital, grafer, nøgletal og en 
status på aktuelle aktiviteter, der er centrale i arbejdet med visioner og politiske mål inden for 
området.

Baggrund
I kvartalsrapporten gennemgås den samlede økonomistatus for Teknik- og Miljøudvalgets område 
for 1. kvartal 2017. 

Der gives en særskilt status på de 3 bevillingsområder Park og Vej, Klima, Natur og Miljø, som 
ligger inden for det skattefinansierede område, samt Forsyning, som ligger inden for det 
takstfinansierede område.
Samtidig nævnes relevante fokusområder inden for de enkelte bevillingsområder.
Sidst i rapporten gives en status på anlæg for alle bevillingsområder samt en opsummering af 
bevillingsstatus. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At kvartalsrapporteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapportering TMU - 1. kvartal 2017 (1800599 - EMN-2017-02174)
2. Budgetændringer TM (1813325 - EMN-2017-02174)

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-06129

Resumé
Skriv et resumé af sagen 

Baggrund
Skriv baggrund for sagen

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag

5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne


